




COPEI
FEDERAÇÃO ANARQUISTA URUGUAIA, 1972

UNIPA
Janeiro de 2014





Índice

•	 Apresentação ............................................................................................................ 6

•	 Introdução: A importância de estudar a luta armada: tirar lições para elaborar es-
tratégias ..................................................................................................................... 7

•	 COPEI ....................................................................................................................... 11
1º Parte ................................................................................................................. 11

I – Introdução
II – A experiência cubana
III – A necessidade da estratégia militar revolucionária
IV – O aspecto violento da prática política
V – Os objetivos da guerrilha, seu início e seu fim
VI – Ação armada e ação de massas
VII – Os alcances da luta armada do M.L.N.
VIII – O foquismo e a consciência de classe
IX – A convivência pacífica entre foquismo e reformismo
X – A vitória foquista com a manutenção do regime capitalista
XI – A guerrilha urbana como preâmbulo da insurreição
XII – Da guerrilha urbana à insurreição

2º Parte ................................................................................................................. 45
XIII – Guerrilha urbana: defensiva estratégica e ofensiva tática
XIV – Internacionalização da insurreição
XV – A lógica do foco e a derrota do M.L.N.
XVI – O papel do partido revolucionário



apresentação

É com a certeza de oferecer um material decisivo para a formação dos militantes 
revolucionários que a União Popular Anarquista (UNIPA) lança, como o Volume 4 da Série 
Biblioteca Anarquista, a tradução do COPEI, documento da histórica Federação Anarquista 
Uruguaia (FAU), publicado originalmente em 1972.

O COPEI é um grande documento teórico dos companheiros da FAU histórica que 
permite entender a luta de classes no Uruguai no contexto da resistência armada à ditadu-
ra civil-militar, que perdurou naquele país entre os anos de 1973 e 1985. Nesse contexto, 
destacava-se a vertente foquista da luta armada, concretizada nas ações do Movimento 
de Libertação Nacional (MLN). O MLN, também conhecido como Tupamaros, operou nas 
décadas de 1960 e 1970.

Compreender o foquismo em sua versão uruguaia significou determinar as principais 
características, limites e êxitos do MLN, sua relação com o Partido Comunista, o reformis-
mo e as lutas de massa. Significou também colocar em evidência o problema da estratégia 
militar revolucionária, do emprego da violência revolucionária e sua solução nos marcos de 
uma política de classe. O que passava pela superação teórico-prática do reformismo peque-
no-burguês ou operário. A solução encontrada pela FAU era a de um “partido clandestino 
que atua também, com base em uma estratégia harmônica e global, a nível de massas”.

O COPEI foi, ao lado da Plataforma (Dielo Trouda, 1926), um documento fundamen-
tal para a constituição da organização bakuninista no Brasil. Seu estudo permitiu a ruptura 
com a ecletismo e com o revisionismo. Pois a luta armada e sua relação com o movimento 
de massas assumiu para os bakuninistas a principal tarefa da revolução, enquanto que para 
os ecletistas e revisionistas do anarquismo a luta armada é apenas uma referência estética.

A leitura de COPEI torna-se ainda mais importante depois da nova conjuntura da luta 
de classes aberta desde o Levante Popular de Junho de 2013 no Brasil. Pois novamente foi 
posto no cenário nacional das lutas sociais o elemento da violência, sobretudo pela emer-
são das táticas e militantes Black Bloc. Guardadas as devidas proporções, o COPEI permite 
traçar uma comparação entre foquismo e Black Bloc. Ao apresentar teórica e praticamente 
a concepção da estratégia harmônica e global entre linha política, linha de massas e linha 
militar, o leitor atento deve se sentir provocado em resolver o impasse do uso da violência 
de massas. Em nossa conclusão, trata-se, hoje, de construir o partido revolucionário baku-
ninista e incorporar a linha dos Black Bloc na Estratégia do Sindicalismo Revolucionário, 
combatendo o pacifismo e o reformismo. 

A Série Biblioteca Anarquista ainda conta com os seguintes volumes publicados: A 
Comuna de Paris (1871-2011); Federalismo, Socialismo, Antiteologismo, de Mikhail Baku-
nin; e Plataforma Organizacional, do grupo Dielo Trouda.

Os Editores,
Janeiro de 2014.



introdução

A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR A 
LUTA ARMADA: TIRAR LIÇÕES 
PARA ELABORAR ESTRATÉGIAS

“Não há política revolucionária sem teoria revolu-
cionária. Não há política revolucionária sem linha militar 

revolucionária.”
COPEI

 
O COPEI[1], cuja publicação primeira ocorreu em 1972, trata-se de um esforço teórico 

dos companheiros da histórica Federação Anarquista Uruguaia (FAU) para entender a luta 
armada no Uruguai, no contexto da ditadura civil-militar no Uruguai (1973-1985).

No COPEI, a FAU desenvolveu sua teoria da luta armada a partir da crítica ao foquis-
mo, que no Uruguai tinha nas ações do Movimento de Libertação Nacional (MLN), mais 
conhecido como Tupamaros, sua expressão concreta. 

A teoria do foco guerrilheiro teve grande influência na luta de classes da América La-
tina, especialmente, com a vitória da Revolução Cubana de 1959. O projeto da Organização 
Latino-Americana de Solidariedade (OLAS), defendida principalmente por Che Guevara, foi 
uma iniciativa para a expansão da vertente foquista da luta armada pelo continente.

1	  Trate-se da sigla de um partido de direita da Venezuela. Esse nome foi utilizado como 
forma de contrainformação.
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O foquismo pode ser entendido como uma contraposição às linhas políticas que 

predominavam no interior da esquerda latino-americana, hegemonizadas pelos Partidos 
Comunistas que seguiam as teses da Terceira Internacional e reproduziam o dogmatismo 
stalinista. Entretanto, se mostrou uma teoria revolucionária insuficiente, por estabelecer, 
segundo a FAU, o divórcio entre a luta armada e o movimento de massas.

O FOQUISMO DO MLN E SUA RELAÇÃO COM O REFORMISMO

O triunfo da Revolução Cubana, aponta a FAU, demonstrou a viabilidade da luta ar-
mada e evidenciou a existência de condições para iniciá-la. Teve assim um efeito estimu-
lante, contribuindo para o avanço do processo de luta em todo o continente, mudando 
os termos em que se colocava tradicionalmente a luta na América Latina. Contudo, esse 
avanço encontrou os limites da generalização do método foquista de luta, que ignorava 
aspectos importantes, como o protagonismo das massas e sua relação com as organizações 
armadas revolucionárias.

O foquismo, em sua versão uruguaia, teve caráter de guerrilha urbana, ao mesmo 
tempo diferenciando-se da concepção foquista original cubana e se adaptando as condi-
ções geográficas e de deterioração político-econômica do Uruguai. É importante perceber 
que essa adaptação não representou uma superação do foquismo, mas apenas um ajuste 
as condições uruguaias da teoria elaborada por Regis Debray em seu livro Revolução na 
Revolução. O COPEI indica que no bojo das adaptações do foquismo uruguaio sobreviveu 
também as debilidades do foquismo original, como o “vanguardismo” e a noção de mecâ-
nica acumulativa e ascendente de ação-repressão que geraria simpatia popular ao foco e 
também geraria isolamento da repressão.

O COPEI também denuncia a dúbia relação existente entre o reformismo materiali-
zado no Partido Comunista e o foquismo do MLN: quando as coisas iam bem, não se falava 
nada, quando iam mal, se começou a desqualificar a luta armada. A desqualificação pelo 
reformismo só tem a reforçar a via reformista. Pelo fato do reformismo se mover dentro da 
legalidade burguesa, ele condena como negativa as lutas que se dão fora dessa legalidade, 
desqualificando um nível da luta de classes, negativizando assim o potencial de ruptura 
revolucionária. O reformismo aperfeiçoa, reforça o capitalismo e condena os níveis de luta 
de classes que apresentam potencial de ruptura revolucionária.

Por outro lado, a relação que o foquismo teve com o reformismo foi de “convivência 
pacífica”. Ao deixar o movimento de massas isolado da luta armada, o foquismo o deixou 
livre para o reformismo exercer sua influência. Tinha-se assim uma dualidade de compor-
tamentos políticos contraditórios. Por um lado, um movimento revolucionário armado que 
crescia, e de outro, um movimento de massas hegemonizado pelas práticas reformistas. 
Para os setores que rompiam com esse dualismo e entendiam a necessária dialética entre 
luta armada e luta de massas, havia pressão por um lado pelo reformismo no movimento 
de massas e por outro pelo foquismo a nível militar.

O FOQUISMO E A LUTA DE MASSAS
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Uma das contribuições do COPEI para a teoria revolucionária foi ter indicado a ne-

cessária dialética entre a luta de massas e a luta armada, entre a luta legal e ilegal. Travar 
apenas a luta de massas sem a preocupação estratégica de que seu desenlace deve ser 
violento para quebrar a ordem estabelecida e criar a ruptura socialista é travar uma luta 
de massas que não consegue romper com os limites permitidos pelo sistema burguês. Por 
outro lado, travar a luta armada nos marcos jacobino-blanquistas estabelecidos pela teoria 
foquista é privar as massas de qualquer protagonismo político na luta revolucionária. Para 
atingir os objetivos socialistas é dever do partido revolucionário articular as lutas de massa 
com a luta armada, isso significa romper com a teoria e prática foquista e pensar essa rela-
ção dialética tendo em vista a construção programática. Isso coloca a tarefa para o partido 
de pensar suas instâncias orgânicas, suas frentes de luta, onde seu projeto político global 
deve apontar para o relacionamento harmônico entre sua Frente de Massas e sua Frente 
Militar.

Nos marcos da formação uruguaia, o COPEI aponta para a relação entre uma guer-
rilha de tipo urbana com uma insurreição de massas. Essa relação deveria ser pensada 
pelo partido revolucionário que articularia harmonicamente a luta de massas com a luta 
armada. Garantiria assim o protagonismo popular no decurso da luta revolucionária, única 
forma de dar a essa luta um caráter socialista. Nesse sentido só a guerrilha não bastaria 
para derrubar o sistema. Sua função é gerar as condições políticas que habilitem a deci-
são militar vitoriosa. Sendo assim a vitória, através da insurreição, se daria nos marcos 
de uma guerra urbana. É preciso alertar que nesses marcos de uma guerra, se decide por 
operações, por combate armado e não por manifestações. Necessitaria tanto do setor mais 
dinâmico das massas como da preparação prévia do aparato militar clandestino do partido.

A PERSISTÊNCIA DA LUTA ARMADA E O DEBATE IDEOLÓGICO

O fracasso do foquismo em geral e do foquismo do MLN não significaram o fracasso 
da luta armada, mas a derrota de um método específico de conduzir a luta. Esta afirmação 
é importante porque indica uma posição no debate ideológico que se abre com setores 
da direita e do reformismo. É de interesse desses setores que as mudanças sociais sejam 
garantidas nos marcos da democracia burguesa, isso quer dizer, no legalismo e na amorti-
zação dos conflitos de classe em busca de uma solução jurídica ou parlamentar dos confli-
tos. O papel contrarrevolucionário do reformismo assim se evidencia, porque ao garantir a 
solução dos conflitos de classe nos marcos jurídico-parlamentares da democracia burguesa 
ele garante a própria sobrevivência do sistema, o legitima, o reproduz e impede que esses 
conflitos tenham um desenlace violento de quebra da ordem estabelecida. Torna-se assim 
o reformismo peça da engrenagem de funcionamento da democracia burguesa, necessária 
para sua sobrevivência e mecanismo de entrave da luta de classes.

AS LIÇÕES DO COPEI

O COPEI não é só um documento histórico. Ele também representa a critica mais 
sistemática, de um ponto de vista revolucionário, ao foquismo e ao reformismo enquanto 
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linha de massas.. Dessa maneira, podemos destacar aqui alguns elementos fundamentais 
que estão presentes como contribuição para o presente. O primeiro deles é exatamente 
a necessidade de construir uma linha revolucionaria de massas. A luta armada deve ser o 
resultado de um desenvolvimento dialético no qual o centro é a luta política de massas. Por 
outro lado, apontou a centralidade do desenvolvimento da teoria revolucionária como ta-
refa essencial a luta revolucionaria. Esses dois pontos foram exatamente a maior contribui-
ção do documento e parte importante da experiência da FAU histórica. Mas a derrota das 
forcas revolucionarias no Uruguai abortou esse trabalho e o desenvolvimento. Hoje então, 
recuperar o COPEI e colocar esses dois elementos na luta de massas.

União Popular Anarquista,
Brasil, Janeiro de 2014



COPEI
documento da fau, 1972

1ª   PARTE

I – INTRODUÇÃO

Nos últimos meses coisas importantes vem acontecendo. Fatos que introduzem va-
riantes suficientemente grandes para justificar a recolocação de temas táticos, que exi-
gem mais afinamento dentro do novo marco criado por aqueles fatos. Sem dúvida o mais 
importante tem sido a ofensiva repressiva e seus efeitos, já bem visíveis. Parece priori-
tário, antes de entrar em toda a consideração, realizar um balanço, necessariamente sin-
tético, destes efeitos da campanha repressiva, sobre o Movimento de Libertação Nacional 
(M.L.N.), principal objetivo da mesma.

Esquematicamente os resultados obtidos pela repressão podem ser expressos as-
sim:
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1. Causaram-se perdas muito importantes, em efetivos ao M.L.N.
2. Conseguiram desmantelar, de maneira grave, sua infraestrutura (aparelhos, ber-

retines, serviços, etc.).
3. Grande parte do armamento e parque caiu em mãos da repressão.
4. Foi assassinada ou detida grande parte dos quadros previsivelmente melhor capa-

citados para estruturar o funcionamento do M.L.N.
Isto é o que surge da informação disponível e são estes os fatos sobre os quais insiste 

a propaganda reacionária.
Mas, assim sendo, se pode deduzir dois resultados de tipo político:
a. Foi revelado, inequivocamente o potencial que havia desenvolvido o M.L.N., dei-

xando claro um exemplo do que se pode fazer nesta matéria.
b. Foi demonstrado como um aparato armado, realmente importante, pode ser de-

sarticulado, desmantelado e reduzido, em termos relativos, a um nível muito mais 
baixo de operatividade, em um prazo curto, se os critérios que orientam sua ação 
não são adequados.

A partir destes resultados obtidos pela repressão, a propaganda reacionária preten-
de fundar conclusões políticas. “A luta armada não é viável no Uruguai e, a violência - como 
o crime - não compensa”, afirmam seus porta-vozes. “A luta armada não só não conduz ao 
poder como é contraproducente, compromete o trabalho de massas e deixa ‘queimados’ 
os militantes que o realizam”; cantam os reformistas.

A seletividade da repressão que golpeia, ocasionalmente ao reformismo, mas, defi-
nitivamente, o “perdoa” tende a:

1. Premiar, não aplicar o castigo, a quem se move politicamente dentro das pautas 
previstas pelo sistema.

2. Deixar aberta uma saída, um escape legalizado e controlável, às tensões sociais. 
Golpeando seletivamente aos revolucionários, se beneficia politicamente ao re-
formismo. É por esta via, parece indicar a repressão, que deve tramitar-se a luta 
de classes.

As classes dominantes querem impor que todos joguem seu jogo. Um jogo inventa-
do, previsto por elas. Um jogo em que elas não podem perder. Este jogo bem conhecido: 
partidos legais, propaganda controlada, eleições periódicas... e tudo começa igual nova-
mente. Neste jogo elas têm uma carta que “mata” todas as outras. É a repressão. Politica-
mente falando, a ditadura. Convencer a todos de que é assim, de que é inevitavelmente 
assim, de que este seu jogo é o natural, de que sempre será assim, é o objetivo político 
da repressão.

Fazer com que todos os revolucionários se perguntem: “Se fizeram isto, tão rápido, 
com uma organização como o M.L.N., o que não farão com outros?”. Facilitar aos reformis-
tas e claudicantes de todo tipo a suposta confirmação de sua tese contrarrevolucionária: “a 
violência não compensa os aventureiros”. Sugerir aos vacilantes o caminho do “bem e da 
lei”. A busca, dentro do sistema capitalista, da maneira de fazer que seja menos pior... sal-
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vando o sistema como tal. Tudo isto e muito mais é a “lição” que querem fazer aprender. 
Muitos duvidam. Ao nível da opinião pública é quase inevitável que surja o grande refluxo 
de desengano ante o suposto fracasso da via armada, da qual muitos esperavam um de-
senlace revolucionário mais ou menos próximo. Muitos têm medo e o medo os paralisa. 
Muitos se afastarão pela experiência negativa.

Tudo isto acontece cada vez que a revolução sofre uma derrota. E o que parece ser 
o desmantelamento do aparato do M.L.N. é, digamos com toda clareza e pensando bem 
as palavras, uma grave derrota para a revolução uruguaia. É uma importante batalha per-
dida. Não é, não pode ser, nem será o fim da guerra. Não é, não pode ser, obviamente, o 
fim da luta de classes. Esta existe e existirá, sob formas distintas, com níveis distintos em 
cada momento, em cada etapa, até que o sistema seja derrubado. Assim será porque esta 
luta nasce do próprio sistema capitalista, de sua própria essência exploradora e opressiva. 
É um produto de sua organização e funcionamento. Enquanto este sistema existir, haverá 
inevitavelmente, luta de classes.

A derrota de hoje não é tampouco o fim da luta armada. Esta existe e existirá como 
um nível da luta de classes enquanto o processo econômico-social e político de nosso 
país seguir dentro dos termos atuais. Porque este nível de luta armada surge como uma 
necessidade colocada pelas características do processo de deterioração econômico-social 
e político ao qual não encontraram nem encontrarão saída as classes dominantes. É esta 
deterioração sem saída o que coloca a necessidade de um nível de luta armada, e enquanto 
siga o processo de deterioração seguirão havendo condições para uma atividade armada. 
Sempre haverá organizações que assumam esta tarefa para a qual as condições estão da-
das.

A luta armada não terminará, enfim, porque há organizações em condições de 
continuá-la. E continuará.

O que não deve perdurar é a concepção errônea que tem predominado aqui, até 
agora, nesta matéria. O que está em crise - confiemos que definitivamente - é a concepção 
foquista. A derrota que sob esta orientação sofre hoje a revolução uruguaia é para nós, 
revolucionários, também nossa derrota.

O caminho da revolução não transcorre em um campo florido. É difícil, tortuoso e 
está pedregoso de dificuldades. Por ele se avança e nele se aprende até caindo. Quantas ve-
zes? Quanto tempo? Não há nestas coisas, bola de cristal nem magos que possam predizer 
o futuro. Aqui, também se faz o caminho ao andar. A marcha é longa, o sabemos. O único 
decisivo é a vontade de seguir adiante. Não para queimarmos como papel, no plano de 
uma fé cega. Mas porque as condições em que se desenvolve o processo a tornam im-
prescindível e possível. Só abandonaremos a via da ação armada, se uma mudança muito 
importante naquele processo nos indicar que ela é contraproducente para os fins revolu-
cionários. Nada que indique esta mudança vem acontecendo. Ao contrário. O processo de 
deterioração é mais claro e grave do que nunca. Nada indica, portanto, que tenhamos 
que mudar a estratégia, e nesta estratégia, a luta armada ocupa um lugar fundamental.

A atividade armada se orientou até hoje, predominantemente, através da concepção 
foquista. Com esta concepção discordamos desde o princípio, vimos e assinalamos suas de-
bilidades, fizemos o possível para que elas fossem superadas, orientamos nossa prática se-
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gundo outra linha. Contra todas as aparências, por cima de nossas próprias insuficiências, 
de nossos próprios erros, o tempo, os fatos, nos tem dado a razão. Não podemos alegrar-
nos ao comprovar isto. Frente a tantos companheiros do M.L.N. assassinados, torturados 
bestialmente, presos, ante toda esta maravilhosa construção levantada em anos pelo es-
forço de tantos que se lançaram pela revolução e que hoje parece ir sendo derrubada, não 
podemos sentir satisfação pelo fato de que se cumpre pontualmente o que previmos já 
faz anos. Estes mortos são nossos mortos, estes torturados são nossos torturados. Tão 
nossos como os companheiros da Organização que hoje, que agora mesmo, estão supor-
tando as mais selvagens torturas, estão jogando sua vida defendendo os princípios, a vida 
e a linha de nossa Organização.

Longe de nós, pois, toda suficiência. Muito mais longe, obviamente, a atitude ca-
nalha dos reformistas, oportunistas e covardes, que cospem agora, abertamente, o ódio 
contrarrevolucionário que esconderam hipocritamente, quando as coisas iam melhor. O 
caminho é longo, tortuoso, repleto de dificuldades. É quase impossível não tropeçar, não 
cair inclusive. Sobretudo nas condições tão complexas, tão particulares de Venezuela . Mas 
com os tropeços e as quedas deve-se aprender. Se, a marcha é longa e difícil. Por isso mes-
mo seria imperdoável tropeçar duas vezes na mesma pedra. Para que isto não ocorra, para 
aprender, deve-se analisar com a maior objetividade possível o que tem se passado nestes 
meses duros, e a partir das conclusões desta análise, haverá que se afinar a técnica, prever 
mais pormenorizadamente seus termos.

II – A EXPERIÊNCIA CUBANA

Como toda vitória revolucionária, o triunfo da Revolução Cubana teve na América 
Latina um efeito estimulante contribuindo para fazer avançar o processo da luta em todo o 
continente. Demonstrou a viabilidade da luta armada, evidenciou a existência de condi-
ções para iniciá-la. Demonstrou que, inclusive, em certas condições precisas e concretas, 
podia-se obter a vitória em um lapso relativamente curto. Esta foi a experiência cubana. 
Não queremos nos estender aqui sobre as vastas e variadas repercussões que a Revolução 
Cubana teve. Com Cuba aprenderam os revolucionários muitas coisas. Também aprendeu 
a contrarrevolução.

Hoje nos referimos só a uma concepção de luta armada, que se apresentou como 
baseada na experiência de Cuba. Esta concepção conhecida como “teoria do foco” ou “fo-
quismo” sistematizada em seu momento por Régis Debray, especialmente em sua obra “Re-
volução na Revolução?” pretendeu ser uma conceituação da experiência cubana. Preten-
deu expressar em alguns critérios estratégico-tácticos bastante precisos, os ensinamentos 
que, segundo seus defensores, podiam-se retirar da guerra de guerrilhas em Cuba. Estes 
critérios estratégicos se apresentaram como generalizáveis, como aplicáveis na maioria dos 
países latino-americanos. Sua influência foi muito grande, motivando então, sobretudo a 
propósito de sua formulação por Debray, polêmicas muito intensas.

Em nosso país também se polemizou a este respeito, também se exerceu fortemente 
a influência destas concepções. Estas concepções foram as que guiaram, basicamente, a 
prática do M.L.N. Apressemo-nos em esclarecer que a linha do M.L.N. não foi, em todo 
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caso, uma aplicação digamos ortodoxa, clássica, dos critérios foquistas. Ao longo de seus 
anos de atuação e ainda desde seu início, este movimento introduziu variantes, corrigiu 
ou adaptou os conceitos foquistas. A linha estratégico-tática do M.L.N. não foi uma im-
portação mecânica da linha foquista primeira e original. Estas adaptações constituem o 
original, o próprio, o específico da experiência de guerrilha urbana (as Unidades Tácticas de 
Combate) que o M.L.N. protagoniza no Uruguai. De qualquer maneira, apesar do grande e 
muito valioso esforço criador aplicado à adequação do foquismo às condições locais, este 
esforço não chegou a alterar os pressupostos básicos foquistas que constituem a prática 
do M.L.N. Esta constitui uma variante sem dúvida original e específica do foquismo. Por 
isso dada a grande importância que a atividade que este movimento tem no processo das 
lutas em nosso país, é útil antes de analisar sua atuação, realizar um balanço de avaliação 
sobre os critérios que constituem a concepção foquista de luta armada, tal como eles foram 
formulados por seus teóricos, em especial por Debray.

Nossa Organização discordou com o foquismo desde seu surgimento como concep-
ção. Entendemos que os fracassos que hoje experimenta o M.L.N., e com ele a revolução 
uruguaia, respondem ao fato de que as debilidades dos pressupostos foquistas não foram 
superadas oportunamente, pelo M.L.N. Ao fato de que seus esforços apontaram a uma 
adaptação do foquismo e não a romper com ele. Isto nos leva em primeiro lugar a expor 
brevemente as características que entendemos mais importantes das colocações foquistas.

São estas:
1. A necessidade de iniciar a luta armada o mais rápido possível sempre que exis-

tam certas condições econômico-sociais que a tornem viável. Partia-se da base 
de que estas condições estavam dadas na quase totalidade dos países latino-ame-
ricanos (Debray dizia que o Uruguai e o Chile eram a exceção, que em ambos os 
países não se davam estas condições), como consequência de seu subdesenvol-
vimento e atraso.

2. As condições políticas e ainda ideológicas (chamadas “condições subjetivas”) se 
desenvolveriam como consequência da atividade do foco armado. Daqui parte 
a ideia de que a existência ou não dos partidos políticos revolucionários fosse 
considerada como algo secundário e seguramente não prioritário. As simpatias 
suscitadas pela atividade militar do foco deviam ser enquadradas em organiza-
ções cuja função era, quase exclusivamente, contribuir com o esforço e a vitória 
militar. Mais que partidos, propriamente falando, se tratavam de organizações 
de apoio ao esforço militar, com tarefas de cobertura, apoio logístico e propa-
gandístico, recrutamento, etc., concentradas em direção ao desenvolvimento do 
potencial operativo do foco armado, e a seu crescimento. O desenvolvimento da 
luta se mediria em termos de crescimento da capacidade operativa; o êxito em 
termos de êxito militar; e a vitória era a vitória militar na guerra. A expectativa e a 
confiança nesta vitória, que surgiria da ação armada, eram o avanço e o requisito 
essencial no plano ideológico.

3. A guerra se conceberia em termos de guerra de guerrilhas, centrada no meio 
rural, ao amparo de condições geográficas adequadas (montanhas, selvas, etc.) 
que tornassem possível o ocultamento dos guerrilheiros, e viável a tática de 
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“golpear e desaparecer” movendo-se sempre, característica da guerrilha rural. 
Em sua formulação clássica, original, o foquismo negava a viabilidade da guerri-
lha urbana. Por definição “sempre em presença do inimigo” sempre alcançável 
por ele, o guerrilheiro urbano - dizia-se - estava condenado a um rápido aniqui-
lamento. A atividade armada e urbana só cumpriria uma função complementar à 
guerrilha rural, que seria quem protagonizaria o enfrentamento, e quem através 
de muitas pequenas vitórias parciais, conquistaria a vitória final reduzindo à im-
potência o exército contrário.

4. A atividade militar do foco inauguraria um processo onde cada ação, cada ope-
ração do foco motivaria réplica generalizada, resposta da repressão. Na medida 
em que a guerrilha fosse operando com intensidade maior, a níveis mais altos, a 
repressão iria se endurecendo, iria se generalizando. Na medida em que a dura 
repressão, generalizando-se, afetasse a um setor cada vez mais amplo da popu-
lação, maiores seriam as simpatias que despertaria o foco e maiores, portanto, 
suas possibilidades de desenvolvimento. Nesta dialética ascendente de ação-re-
pressão, gerar-se-iam condições político-sociais cada vez mais favoráveis a ação 
militar, até culminar em uma situação ideal em que importantes setores da po-
pulação, apoiando a guerrilha, sua vanguarda armada, imporiam a queda do 
governo despótico, apenas sustentado pela minoria privilegiada e pelo aparato 
repressivo, vencido em seus esforços para suprimir militarmente a guerrilha.

A geração desta dinâmica – definitivamente a colocação central do foquismo – ema-
naria dos êxitos armados. Estes gerariam a perspectiva de vitória capaz de atrair as massas 
no marco de uma crescente opressão política. A atividade da guerrilha, a resposta repres-
siva que ela inevitavelmente produziria, fecharia ante as massas todas as portas, todas as 
vias que não fossem a via da luta armada, colocando - necessariamente - o povo do lado da 
revolução. Assim se procederia por um caminho curto, simples e direto, à “politização das 
massas”, seu nucleamento atrás da vanguarda armada guerrilheira. A partir desta colocação 
se caia na subestimação da importância de toda a atividade de massas (organizativa, pro-
pagandística, política pública) não apontada de maneira direta a favorecer o esforço bélico. 
Uma atividade de massas supunha investir forças em aspectos considerados muito secun-
dários ou ainda negativos na medida em que pudessem abrir expectativas e perspectivas 
que competiriam, eventualmente, com a via da luta armada. Além disto, se partia da base 
de que toda organização, toda atividade pública, seria varrida rapidamente pela repressão 
uma vez posta em marcha a mecânica ação-repressão acionada pelo foco guerrilheiro.

O tempo percorrido, a intensa, rica e tantas vezes dolorosa experiência realizada 
nestes anos pelos movimentos revolucionários latino-americanos, foram deixando claro os 
funestos erros do foquismo.

1. O simplismo de sua concepção sobre as condições necessárias para iniciar e, 
sobretudo para levar adiante a luta armada. Este tema vasto e de importância 
definitiva merece, obviamente, uma consideração particularizada, que ultrapassa 
o marco desta breve referência. Envolve a análise das relações entre as condições 
do nível econômico da luta de classes e os níveis político e ideológico (condições 
subjetivas da mesma e a consideração do papel que cabe à atividade armada em 
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relação a elas. Implica o embate com as correntes reformistas, leva, necessaria-
mente, a elucidar pontos de vista teóricos, e a crítica das raízes sociais e ideológi-
cas da própria concepção foquista. Retornaremos a este tema.

2. O desenvolvimento das condições políticas e principalmente o das condições 
ideológicas, não deriva da atividade da guerrilha nos termos bastante mecâ-
nicos previstos pelo foquismo. A atividade do foco armado não foi evidenciada 
como uma substituição adequada, nem sequer como uma substituição possível e 
viável da atividade de partido. Esta insuficiência salta a vista na medida em que 
a luta se prolonga. As respostas políticas, tanto das classes dominantes como das 
dominadas, não se ajustam às previsões demasiado esquemáticas e retilíneas do 
foquismo. É evidente que pesou sobre esta concepção uma perspectiva demasia-
do simplista da estrutura e funcionamento dos níveis político e ideológico, cuja 
importância, notoriamente se subestimou. Superestimou-se, por outro lado, no-
toriamente, a possibilidade de forçar pelas armas a transformação das condições 
políticas e da mentalidade, crenças, das pessoas. O retardamento no avanço das 
chamadas condições subjetivas seguiu pesando, produzindo frequentemente, o 
isolamento do foco rural, e criando assim, as condições de seu aniquilamento.

3. O rechaço da possibilidade de uma guerrilha urbana e a exclusividade reclama-
da para a guerrilha rural é coisa julgada pelos fatos. Existiu e existe uma ampla 
prática de luta armada urbana. Inclusive é notório que é esta última que vem ad-
quirindo na América Latina e ainda a nível mundial, um maior desenvolvimento.

4. A mecânica acumulativa e ascendente de ação-repressão, que conduziria a uma 
polarização favorável de forças, generalizando e isolando a repressão e desen-
volvendo e arraigando o foco, não se dá habitualmente. A repressão tem apren-
dido a manter sua seletividade, as classes dominantes podem e sabem adotar 
contramedidas que travem e revertam esta dinâmica. Em sua estratégia, a ativida-
de contrarrevolucionária do reformismo e o manejo dos velhos mitos ideológicos 
do liberalismo burguês, (as eleições, a legalidade, etc.) têm jogado um papel de 
uma importância que o foquismo não previu. 

III – A NECESSIDADE DA ESTRATÉGIA MILITAR REVOLUCIONÁRIA

À influência da concepção foquista pode imputar-se a maioria dos fracassos experi-
mentados nos anos posteriores ao triunfo da Revolução Cubana. Não foi a luta armada o 
que fracassou, o que fracassou claramente foram as expectativas de curto prazo que o fo-
quismo favorece. Em meio destes fracassos é inegável - de qualquer modo - que a prática 
ampla da luta armada contribuiu decisivamente a modificar as pautas e características da 
ação política na América Latina.

A prática armada modificou radicalmente a maneira de perceber e encarar os pro-
blemas da revolução. Levou a que fossem recolocados em termos concretos e precisos. 
Pôs sobre o tapete com realidade e urgência, os temas relacionados com as formas concre-
tas de alcançar com a violência, a destruição do poder burguês. Desde então está aberto 
definitivamente o problema do método a empregar, para desenvolver a via armada da 
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revolução. O problema da estratégia militar revolucionária. Tudo isto proporcionou uma 
revalorização do emprego, em todos os níveis, da violência revolucionária.

Da revolução faz várias décadas que se fala muito nestes países. Mas fazia tempo 
que pouco se fazia por ela de concreto. Nada se falava a respeito às formas concretas nas 
quais o processo revolucionário se moldaria. Em geral o vazio que este problema sem pre-
visível solução deixava, se alimentava com o mito da chamada “insurreição proletária” 
concebida em termos de um levante popular generalizado, com gente que saía em massa 
à rua, barricadas, etc. Mito herdado do século passado e que a Comuna de Paris de 1871, 
o Outubro soviético ou o 18 de Julho catalão, atribuindo-lhe realidade, contribuíam para 
manter vivo na imaginação das pessoas.

Não se trata de que insurreições deste tipo não se possam fazer. Não se trata de que 
sejam, sob qualquer condição, impossíveis. O “cordobaço” de maio de 69 e jornadas simila-
res em Roário, Tucumán e outras cidades, mostram de maneira mais que suficiente e com 
exemplos bem próximos, que a era das insurreições populares generalizadas, de rua, está 
muito longe de haver terminado. O problema é quando a insurreição se converte em mito, 
um mito cômodo, oportunistamente manejável, isolada da prática política concreta, ha-
bitual e cotidiana. E isto é o que desde há muitos anos fazia e faz o reformismo. Isto é o que 
fez primeiro a social democracia dos velhos partidos socialistas, que terminou renunciando 
expressamente a violência, a insurreição e a revolução. Isto é o que fizeram e fazem os ne-
ossocialistas dos partidos comunistas que, todavia, falam de revolução enquanto fazem o 
possível para que ela não chegue.

O reformismo coloca a insurreição no céu dos ideais inalcançáveis. Exaltando-a ver-
balmente trata - nos fatos - de impedir que se prepare. Neste desencontro, nesta incoerên-
cia entre sua prática política contrarrevolucionária e seu verbalismo sobre um desenlace 
insurrecional final, buscam fundamentar sua eterna afirmação de que “faltam condi-
ções” cada vez que se tenta fazer avançar o processo da luta política, aplicando meios 
não incluídos em seu muito limitado receituário. Este se limita basicamente a duas coisas: 
a) no nível econômico da luta de classes, ação reivindicativa salarial, desenvolvida com o 
maior respeito pela “legalidade” burguesa e pacífica; b) no nível político, parlamentarismo, 
eleitoralismo, como forma de capitalizar politicamente os resultados da luta econômica. 
Confinando sua prática a todos os níveis dentro dos marcos cada vez mais estreitos da 
legalidade burguesa, o reformismo cria as condições para sua integração cada vez maior 
no sistema. Cria obstáculos e trata de impedir o desenvolvimento das condições para a 
destruição deste.

É óbvio que se o desígnio e projeto revolucionário não estão presentes guiando a 
prática cotidiana da luta em todos os níveis, nunca se processarão as condições para um 
desenlace revolucionário. O sistema capitalista não será destruído seguindo as regras do 
jogo que ele mesmo constrói para assegurar sua continuidade. Esta continuidade é a que 
contribui para manter quem vem a fazer só o que a legalidade burguesa permite, ou seja, 
só o que a legalidade manejada pela burguesia, recomenda que se faça. Por isto da linha 
reformista só pode surgir um reformismo cada vez maior, um retrocesso cada vez maior 
a respeito do famoso desenlace insurrecional que apontam para um “momento oportu-
no” indefinível. Por isto não podem formular, nem querem fazê-lo, nenhum lineamento 



19Série Biblioteca Anarquista	-	Volume	4 8
estratégico-militar.

Convertendo em mito a ideia da “insurreição proletária”, os reformistas a convertem 
em pretexto legitimador de sua prática contrarrevolucionária, tão útil ao sistema. Longe de 
representar uma alternativa oposta a este, apontada para destruí-lo, se converte na prática 
diária, nos fatos concretos e cotidianos, em uma maneira de “aperfeiçoá-lo”, de corrigi-lo 
em suas manifestações mais extremas e visíveis de injustiça.

Importa insistir sobre isto, porque o mito de uma inapreensível insurreição futura, 
súbita e milagrosamente surgida, sem que ninguém a prepare, como final paradoxal de 
uma prática ultrarrealista, é a contrapartida de outro mito arraigado: o da invencibilidade 
da repressão. “A revolução será possível quando haja condições” dizem os partidos comu-
nistas e com eles todos os reformistas agregam “chegará então o dia da revolução”. “Mas os 
que antes deste dia violem as leis, empunhando as armas, serão fatalmente vencidos” afir-
mam. E a partir daí condenam sempre como “putchistas”, “aventureiros”, “aproveitadores” 
a quem não se resigna a transitar pela via morta eleitoral, esperando este hipotético dia 
em que a revolução baixe milagrosamente do céu idealista no qual a aprisiona o discurso 
barato dos capituladores.

Esta absurda concepção, disfarçada com fraseologias pseudocientíficas, foi durante 
muito tempo a predominante na esquerda. Ante cada fracasso, ante cada derrota da revo-
lução, se trata, outra vez, de reabilitá-la como um dogma inviolável. Ante cada triunfo da 
revolução trata-se de adotá-lo, trata-se de inventar pseudo-demostrações de que na reali-
dade a revolução avança aplicando as doutrinas... dos reformistas.

Mas apesar de seus inesgotáveis recursos “polêmicos” os reformistas não podem 
nem poderão destruir os fatos. E é no terreno dos fatos onde se tem demonstrado a via-
bilidade da luta armada, já incorporada definitivamente à estratégia política das organi-
zações revolucionárias.

O problema vigente é o das características precisas que deve assumir em cada for-
mação social, nacional ou regional, esta estratégia.

Não está sobre o tapete uma polêmica em torno da adoção da guerrilha urbana ou 
rural como formas exclusivas ou excludentes. Não radica aí o centro da análise útil que 
pode realizar-se em torno da experiência de luta armada passada ou atual. O tema central 
é a análise da concepção foquista que em sua formulação primária e ortodoxa sustentou 
a guerrilha rural como forma prioritária e exclusiva, mas que logo se adaptou também a 
formas de guerrilha urbana. É esta concepção foquista em todas as suas variantes que está 
em crise e não a luta armada, que mantêm sua vigência. A luta armada como a concebe-
mos, ou seja, como aspecto fundamental da prática política de um partido clandestino 
que atua também com base em uma estratégia harmônica e global no nível de massas, é 
esta a concepção correta da luta, a que resulta reafirmada pela experiência acumulada.

IV – O ASPECTO VIOLENTO DA PRÁTICA POLÍTICA

O desenvolvimento da luta mudou totalmente nestes últimos anos os termos em 
que tradicionalmente se colocava a luta na América Latina. Significou a superação, segura-
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mente definitiva, de uma longa etapa na qual aquela luta se concebia segundo duas pautas:

a. No nível econômico da luta de classes: atividade de massas, sindical, de conteúdo 
reivindicativo, fundamentalmente salarial, processada pelos métodos tradicionais 
(manifestações, greves, atos, etc.) praticados dentro dos marcos da legalidade 
burguesa.

b. No nível político da luta de classes: atividade de partidos legais com seus métodos 
tradicionais (sedes públicas, atos, propaganda, publicações, difusão ideológica, 
etc.) apontada decisivamente para obter resultados eleitorais.

A via para chegar ao poder (identificado falsamente com o governo) era o voto. A 
obtenção de representações parlamentares cada vez mais numerosas significava etapas 
rumo a este desenlace. A violência nos níveis tanto econômicos como políticos da luta de 
classes - diziam - era negativa posto que implicava pôr obstáculos, “pretextar” obstáculos 
à via eleitoral. Concebida esta como a única via possível para chegar ao “poder” e sendo 
este o problema cardinal da prática política, tudo devia contribuir para manter aberta esta 
via. Dito de outro modo: sendo a obtenção do poder o politicamente decisivo, chegando-
se ao poder pela via eleitoral e sendo as eleições algo “legal”, dever-se-ia estar dentro da 
lei para poder votar... e assim poder chegar ao poder.

Esta tem sido e é a medula do sentido político reformista, eleitoralista. Com base 
neste sentido, toda violência deveria ser rechaçada porque faz perigar as eleições e, por-
tanto, a possibilidade de chegar ao poder. Complementa-se esta “argumentação” identifi-
cando o legalismo com a possibilidade de realizar qualquer tipo de atividade de massas. 
Ainda a nível sindical, somente se poderá manter “contato com as massas” atuando “le-
galmente”. A violência só dá “pretextos” à repressão, repressão que fatalmente “isola”, tal 
parte do raciocínio que os reformistas fazem. No nível da luta econômica, a violência dá 
“pretexto” à repressão, isola, prejudica a atividade de massas e até pode dar pretexto a que 
a reação ponha obstáculos para a única via - necessariamente eleitoral e, portanto, neces-
sariamente legal - para chegar ao poder. Seria então “infantilismo”, “espontaneísmo”. E aí 
os reformistas se valem dos erros do anarco-sindicalismo, que ao subordinar, efetivamente, 
o nível político o nível econômico da luta de classes, ao não propor uma solução clara ao 
problema da destruição do poder burguês, fica “desarmado” para críticas demasiadamente 
fáceis dos reformistas.

De nossa parte - e repetimos por via das dúvidas - afirmamos que o objetivo da 
violência no nível da luta econômica NÃO É SÓ nem sequer é PRINCIPALMENTE a ob-
tenção das reivindicações econômicas em si mesmas. Que a violência na luta econômica 
tem por função contribuir - entenda-se bem, CONTRIBUIR - para elevar o nível destas 
lutas ao nível político. Contribuir (junto com os outros meios: propaganda, luta ideológica, 
luta pública legal ou não) para elevar a luta econômica na maior medida possível, ao nível 
de luta política. Contribuir para elevar a consciência gremial (associativa e reivindicativa) 
de interesse econômico que anima a luta econômica. Contribuir, dizemos, para elevar a 
consciência política, de interesse político que é a consciência necessária para destruir 
o poder político burguês – o estado burguês – objetivo último de toda prática política 
revolucionária.

Destruição do estado capitalista, destruição do poder burguês que é necessariamen-
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te violento, que não se pode alcançar chegando (supondo que se possa...) através de elei-
ções a ocupar certos cargos oficiais (nas Câmaras ou ainda na Presidência) que são apenas 
alguns elementos e não os mais importantes, através dos quais opera o poder burguês. E 
como é impossível, nunca se viu, nem ninguém sensatamente pode pretender que o esta-
do capitalista se “extinga” para deixar passar o socialismo, nem que a burguesia vá “doar” 
pacificamente suas propriedades ao povo ou vá renunciar pacificamente a sua dominação 
e a seu poder, estes devem ser destruídos pela força.

Só os caras de pau burgueses, mentindo despudoradamente, falam que o capita-
lismo vem transformando-se em sua própria essência. Que agora é “capitalismo do povo” 
como dizem os ideólogos ianques e reproduz aqui, repetindo-os Rafael Caldera. Somente 
os ingênuos reformistas creem que o vão transformar, aos pouquinhos, com “sábias” leis 
parlamentares. Ou que possa haver um capitalismo “bom”, dirigido por uma “burguesia 
nacional”, que alguns inventam cada vez que a coisa fica mais feia...

A afirmação desta necessidade da violência revolucionária, a necessidade da re-
volução, e a superação teórico-prática do reformismo pequeno-burguês (nacionalista ou 
democristiano, “populista” como é chamado) ou operário (social-democrata, trotskista, 
o comunista, “marxista” como é chamado) tem sido o aporte fundamental que as orga-
nizações armadas da América Latina têm conferido ao processo ascendente das lutas de 
nossos povos.

Uma organização é realmente revolucionária se coloca e resolve realmente o proble-
ma do poder, e o problema do poder só se resolve com uma adequada linha de prática da 
violência, ou seja, com uma adequada linha militar. A demonstração em suma de que só ha-
verá socialismo com revolução, ou seja, com destruição violenta do estado burguês. Que só 
haverá destruição violenta do estado, do poder burguês, com uma prática político-militar 
adequada, são todos aportes feitos nestes anos pelas organizações armadas do continente. 
Dito de outro modo. Nenhuma organização é realmente revolucionária até que se colo-
que e resolva os problemas do aspecto violento, militar de sua prática política.

Não há política revolucionária sem teoria revolucionária. Não há política revolucio-
nária sem linha militar revolucionária. Tudo isto tem ficado claro, e clarificar isto tem sido 
um avanço inestimável. Tem feito avançar a luta de classes em todos os seus níveis. 

Mas a realidade é dialética. Quando se fazem certas comprovações, a partir destas 
comprovações surgem problemas novos. Quando se chega a um nível superior, mais ele-
vado de compreensão, de prática, e de experiência (e a compreensão -salvo para os char-
latães do café - sempre indica experiência, prática) novos problemas, também a um nível 
mais alto, mais fino, requerem nossa atenção e devem ser resolvidos.

Nosso país não tem sido, como prognosticavam alguns, uma exceção dentro do pro-
cesso de avanço da revolução latino-americana. Aqui também temos vivido praticamente 
aquelas experiências. Aqui tem havido e há uma vasta e fecunda prática político-militar. 
Analisá-la, aprofundar em seu conteúdo, compreender realmente as causas e o sentido 
de seus avanços e seus retrocessos, é uma tarefa decisiva de hoje a qual não podemos nos 
subtrair.
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V – OS OBJETIVOS DA GUERRILHA, SEU INÍCIO E SEU FIM

A prática da guerrilha urbana em nosso país por parte dos UTC do M.L.N. supôs, 
desde o princípio, a introdução de variantes no esquema foquista ortodoxo. A mais óbvia: o 
caráter urbano da guerrilha, que em seu momento muitos negavam como viável.

Mas a guerrilha recoloca basicamente dois problemas políticos:
1. O problema das características que, em condições de guerrilha urbana, assume 

a vinculação da guerrilha com as massas e a política a desenvolver em relação a 
isto. Em outros termos, o problema das modalidades concretas segundo as quais, 
atuando a guerrilha em meio urbano, se capitaliza politicamente a simpatia popu-
lar que pode promover sua ação.

2. O problema de como se processa, através da prática guerrilheira urbana, a des-
truição militar do aparato repressivo, requisito prévio para a destruição do po-
der burguês.

A mera formulação destas duas questões nos conduz claramente a colocarmos duas 
perguntas que são prévias, porque as respostas que as dermos, dependerão do tipo de 
solução que damos aos dois problemas colocados antes.

As duas perguntas são: 1º) Para quê se faz a guerrilha, quais são seus objetivos, seu 
programa?; 2º) Quando se inicia a luta guerrilheira e quando termina?

1º) Para quê se faz a guerrilha, quais são seus objetivos, seu programa? Tem havi-
do guerrilhas cujo objetivo foi só a conquista da independência nacional. Colocando em 
termos de classe, esta independência significa substituir a dominação política direta da 
burguesia metropolitana imperialista, exercida através do aparato de estado burguês, 
metropolitano, substituí-la dizemos, pela dominação exercida pela burguesia local, atra-
vés de um aparato de estado burguês local, “nacional”. As burguesias nacionais na etapa 
atual, imperialista, do capitalismo são – o sabemos – burguesias dependentes e os estados 
que elas criam são apenas relativamente soberanos.

Não queremos menosprezar a importância destes processos de luta pela indepen-
dência política, nem negar as possibilidades de ação revolucionária que podem habilitar em 
certas conjunturas. Simplesmente queremos esmiuçar, desde um ponto de vista classista, a 
essência de um assunto em torno do qual se faz cada vez mais barulho e confusão.

Guerras pela independência foram as que protagonizaram, por exemplo, o IRA na 
Irlanda, dirigido pelo nacionalista burguês De Valera; o IRGUN ZVAL LEUMI dirigido pelo fas-
cista judeu Menahen Beguin em Israel; a EOKA dirigida pelo coronel fascista greco-cipriota 
GRIVAS em Chipre. Todas guerras de guerrilhas pela independência nacional, anticoloniais, 
contra a dominação inglesa. Não guerras de libertação, de sentido socialista e antiburguês.

Os imperialistas ingleses não queriam - obviamente - ir embora. A guerrilha, nos 
três casos citados, quase exclusivamente urbana, levou contra eles guerras relativamente 
breves. Não daremos detalhes aqui. Informação jornalística, mas suficiente para os efeitos, 
se encontra em livros como “La guerra de la pulga” de Taber.

Inglaterra - império decadente como França - resistiu até certo ponto. Quando o 
balanço de custos econômicos e, fundamentalmente, políticos foi claramente deficitário, 
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foram-se. Porque os exércitos coloniais podem ir-se. Os exércitos “nacionais”, das bur-
guesias nacionais dependentes, por outro lado, quando as revoluções são sociais, antica-
pitalistas, resistem até o fim. Devem ser vencidos militarmente, destruídos. Isto põe sobre 
o tapete, de cara, uma diferença essencial entre a dimensão da tarefa militar com a qual se 
veem defrontadas as revoluções burguesas pela independência política e as revoluções das 
classes dominadas por sua libertação nacional.

Das três revoluções anticoloniais que citamos antes, as respectivas guerrilhas ur-
banas, tiveram como objetivo essencial, gerar condições políticas que possibilitassem so-
luções de compromisso entre as classes dominantes de seus países e aquelas dos países 
imperialistas. No Uruguai, onde a independência formal já está conseguida, a função da 
guerrilha urbana é a de contribuir para derrotar o poder das classes dominantes locais, 
aliadas ao imperialismo. Sua tarefa político-militar é, portanto, muito mais complexa e 
essencialmente distinta. Daí que não nos seja possível recorrer, simplesmente, como “mo-
delo” à experiência daquelas guerrilhas urbanas anticoloniais, tentação a qual nem sempre 
resistem quem medita ou escreve sobre estes temas.

Os objetivos da revolução condicionam toda a política revolucionária, sem excluir 
seus aspectos militares. Daí que seja prévia a toda outra consideração, definir os objetivos, 
ou seja, em termos gerais, o caráter do processo revolucionário no qual se inscreverá a 
prática político-militar.

Nas guerras pela independência, a causa é “nacional”, ou seja, é a causa das classes 
dominantes locais, assumida em geral no nível de militância concreta, pelas pequenas 
burguesias locais, imbuídas da ideologia daquelas classes dominantes. Cabe fazer este 
apontamento posto que é impossível conceber uma ideia de nação, de pátria, alheia a um 
conteúdo de classe. A nação não é mais que a nação burguesa, onde dominam os burgue-
ses, quando este conceito é manejado pela burguesia. Desde um ponto de vista classista, o 
único conceito de nação aceitável, é o que envolve o desaparecimento do capitalismo, o so-
cialismo. Assim o “interesse nacional” da burguesia, nada tem em comum com o interesse 
nacional das classes trabalhadoras. Mas nas revoluções anticoloniais é geralmente a ideo-
logia nacionalista burguesa a que predomina e aglutina atrás das classes dominantes locais, 
o conjunto da população. A realidade da luta de classes se obscurece então, atrás da ide-
ologia “patriótica”. Então é fácil mobilizar a todo o povo, sem distinção, atrás da guerrilha. 
Esta obtém rapidamente um apoio “nacional” para uma guerra “nacional”... burguesa. Se 
a guerra não é anticolonial, mas social – e assim será no Uruguai – haverá tantos “patrio-
tismos” como classes sociais que estejam em condições de gerar tendências ideológicas. 
Haverá um “nacionalismo” burguês que será a cobertura ideológica da real dependência 
do império. E haverá um nacionalismo operário e popular que será a projeção, no nível 
da questão nacional, da teoria socialista e de dos conteúdos ideológicos fundados nela.

A guerrilha urbana não terá aqui, nunca, o apoio de “toda a nação” por mais que 
se proclame nacionalista. Só terá o apoio daquelas classes que estejam interessadas no 
socialismo. Sucederá assim porque nossa revolução será social e não anticolonial. Porque 
enfrenta e enfrentará a uma burguesa que, por mais que seja dependente na realidade, 
econômica, política e ideologicamente, no formal já conquistou a independência política, 
já estruturou seu estado como estado “soberano”. Não é possível aqui - e isto é útil reter 
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- uma luta nacional, anti-imperialista, a margem da luta de classes. Dito de outro modo: o 
central e prioritário é a revolução contra a burguesia nacional dependente e só através dela 
se desenvolverá a verdadeira luta pela causa nacional do povo.

Toda política militar revolucionária será, então, uma política militar de classe, que 
em todas suas etapas deve coincidir com os interesses da classe operária e demais classes 
trabalhadoras. É inútil, portanto, tentar concitar a adesão de setores burgueses em torno 
de uma política revolucionária, por mais que esta se vista de “nacional”. As tarefas da revo-
lução uruguaia apontam a um trânsito ao socialismo e o aspecto nacional dessas tarefas, 
está inevitavelmente subordinado a ele, seu conteúdo essencial.

Tem havido guerrilhas cujo objetivo tem sido alcançar, simplesmente, mudanças a 
nível político (derrubar uma ditadura militar, por exemplo) e realizar certas reformas eco-
nômico-sociais (reformas agrárias, por exemplo). Tal foi o caso da guerrilha em Cuba, em 
sua etapa propriamente guerrilheira da Sierra Maestra. A guerrilha não se iniciou ali com 
objetivos socialistas, ainda que atuassem em suas fileiras, desde o princípio, militantes que 
já eram, sem dúvida, socialistas como o Che.

A ideologia de Fidel em seu alegado “A história me absolverá” logo após o ataque ao 
Moncada, é a ideologia de um pequeno burguês, liberal e reformista. Não mais. O progra-
ma econômico do “26 de Julho” sob a influência do economista Felipe Pazos, era desenvol-
vimentista, postulava um desenvolvimento capitalista nacional que incluía, como sempre 
nestes casos, e como aconselhava CEPAL, medidas de reforma agrária e reformas sociais 
diversas. O objetivo político era derrotar a ditadura militar de Batista para restabelecer a 
democracia parlamentar, a democracia liberal burguesa. O objetivo econômico-social era a 
reforma agrária propietarista, a luta contra os monopólios estrangeiros, o desenvolvimen-
to capitalista “nacional”, a “justiça social”... capitalista. Pagava-se tributo assim à utopia 
pequeno-burguesa de um capitalismo independente, sem as “injustiças” e os “abusos” dos 
monopólios estrangeiros. Um capitalismo pré-monopolista e “humano” com o operário...

Com este programa, enfrentando uma ditadura corrupta, aplicando pela primeira 
vez na América Latina a estratégia do foco guerrilheiro rural, a guerrilha agrupou, em pouco 
tempo, atrás de si todo o povo, inclusive a colônia cubana, para enviar fundos ao movimen-
to do “Doutor Castro” que saía, sem problemas, fotografado nas capas da revista “Life”.

Que esperava o imperialismo? A princípio apoiou Batista. Quando viu que este es-
tava desgastado o abandonou. Não desembarcaram ali os “marines” como fariam alguns 
anos depois em Santo Domingo. Resignaram-se a que o “Doutor Castro” - afinal de contas 
um jovem e inexperiente guerrilheiro liberal, pensavam - voltasse à ditadura militar. Logo as 
viagens políticas de burgueses daquela ilhazinha vizinha se encarregariam de que as coisas 
seguissem democraticamente... em favor do imperialismo e sua burguesia dependente.

Estas previsões ianques pareceram cumprir-se no princípio. Um advogado burguês, 
o Doutor Urrutia, recebeu a presidência das mãos de Fidel vitorioso. Miró Cardona foi pri-
meiro ministro e respeitáveis figuras formaram seu gabinete. É um tempo depois que caiu 
Batista que se produz a radicalização da Revolução Cubana, sua rápida guinada a novos 
objetivos: a objetivos socialistas. Não vamos descrever este processo que nos afastaria de 
nosso tema. Basta recordar que Urrutia teve que renunciar, que Miró Cardona fugiu para 
Miami, que vários ministros de primeira hora passaram à contrarrevolução...
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Imperialismo e burguesia esperavam uma mera circulação do pessoal de governo e 

lhes saiu uma transformação de sistema social. Nunca mais se exporiam na América Latina 
a tais surpresas. Toda revolução, no que se sucede, deve contar com a intervenção estran-
geira respaldada pelas burguesias locais. No caso uruguaio, quando chegar a correr peri-
go, alguma vez, a dominação burguesa, a intervenção virá. Segundo o que se pode prever 
agora, o mais provável é que intervenha a burguesia do Brasil. Este é outro elemento que 
importa reter.

Recapitulando. Se submetermos as experiências históricas de guerrilhas urbanas vi-
toriosas ou a experiência triunfante de guerrilha foquista latino-americana, à pergunta do 
princípio: “para quê se fazem as guerrilhas, quais são seus objetivos?”, deveremos respon-
der: tem sido feitas pela independência política de colônias ou para restaurar a democracia 
liberal-burguesa.

2º) À segunda pergunta: quando se inicia a guerrilha e quando termina? já esta-
mos, obviamente, em condições de respondê-la. A guerrilha anticolonial começa quando 
a maturação de uma burguesia local dependente operando ao amparo de uma conjuntura 
internacional favorável, lança um movimento nacional. Termina quando se alcança a inde-
pendência política formal. A guerrilha antiditatorial, democrática, começa quando a ditadu-
ra, perdendo sua base social, se torna “insuportável” para a maioria das pessoas, incluindo 
setores importantes da burguesia. Termina, com a restauração da democracia burguesa.

No Uruguai, quando começou a operar a guerrilha: Havia uma situação colonial?. 
NÃO. Havia uma situação de ditadura? NÃO. Mas se não era nem anticolonial, nem demo-
crática, que sentido, que caráter, que objetivos tinha a luta armada que se iniciava? Res-
ponder a estas perguntas implica em explicar os erros e acertos do M.L.N. na resolução de 
dois problemas básicos que citamos no principio: a) o da vinculação guerrilha-massa e b) o 
da destruição militar do aparato repressivo.

VI – AÇÃO ARMADA E AÇÃO DE MASSAS

No Uruguai, quando começou a operar o foco, não havia uma situação colonial. Uru-
guai é, obviamente, um país capitalista dependente, mas é talvez, agora, um dos países 
onde a ação do imperialismo se exerce através de mecanismos menos visíveis para as mas-
sas. O imperialismo existe, mas se vê muito menos que em outros lados. Não se trataria, 
pois de uma guerra anticolonial.

Não havia uma ditadura. Existia obviamente, e existe, a ditadura burguesa de clas-
se, comum a todos os países capitalistas, aqui excepcionalmente bem velada pela forma 
de estado democrático-burguês. O liberalismo democrático está muito arraigado, como 
ideologia, na consciência do povo, inclusive na classe operária. Os partidos tradicionais, o 
reformismo pequeno-burguês e operário (encarnado especialmente no Partido Comunista) 
contribuem invariavelmente para consolidar nas classes dominadas a influência da tendên-
cia ideológica burguesa. A esta tendência vão se integrando, cada vez mais, o reformismo 
operário que segue se autodesignando como “marxista-leninista”.

Mas se não é anticolonial, nem “democrática”, que caráter tem a guerra que a guer-
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rilha foquista iniciou? Em termos gerais que caráter tem - e terá - ao menos em sua etapa 
inicial e por um longo período, a ação armada no Uruguai? Teve, tem e terá por um longo 
período, um caráter decisivamente social, um caráter de classe. Terá, portanto, uma apre-
sentação claramente socialista e assim será percebida pelas classes dominantes que, a par-
tir de Cuba, veem em toda ação popular armada um perigo, diga-se o que for. Iniciou-se e 
se fará a luta armada em função do interesse das classes dominadas contra o interesse das 
classes dominantes. Representará os interesses da classe operária, da pequena burguesia 
trabalhadora, do proletariado agrícola e também - em uma etapa ao menos - da pequena 
burguesia tradicional urbana (proprietária de meios de produção) e da pequena burguesia 
pobre e ainda media do campo (minifundistas, pequenos e ainda medianos proprietários 
e arrendatários, etc.). As classes trabalhadoras são beneficiárias de um regime socialista 
com o qual obviamente, não têm contradições objetivas. Os setores pequeno-burgueses 
não têm porque ter contradições antagônicas, no imediato com o processo revolucionário. 
As têm as classes dominantes, os grandes latifundiários, a fração comercial da burguesia 
importadora e exportadora, ligada ao imperialismo, a burguesia industrial associada ou 
vinculada ao imperialismo, os monopólios imperialistas, a fração financeira da burguesia, 
etc. Definitivamente, toda a burguesia que aqui, como em toda América Latina é cada vez 
mais dependente e o imperialismo do qual depende. Todos eles são e serão contrarrevo-
lucionários.

A guerrilha, a guerra em nosso país, portanto não podia nem pode começar sendo 
“patriótica” ou “democrática”. Ainda que possa tornar-se, em seu desenvolvimento, “na-
cional” e eventualmente, “democrática”, nasce socialista e este será enfim, seu traço do-
minante. Portanto, será enfrentada, desde o berço, por todas as classes dominantes. Tem 
um caráter de guerra de classes ainda que adquira, em uma etapa avançada, um caráter 
também de guerra nacional, pois se o processo avança, intervirão as burguesias dos países 
vizinhos.

Esta luta armada é o nível mais alto de uma descarnada e crua luta de classes, que 
nenhuma possibilidade de alianças com setores burgueses “nacionais” pode, no essencial, 
apaziguar nem ainda na etapa em que se converta em guerra nacional.

Enunciamos tudo isto aqui, em um tom que, provisoriamente pode resultar esque-
mático, porque só o trazemos a análise para destacar, primeiramente, as condicionantes 
dentro das quais se moveu a prática foquista. Esta implicou uma particular compreensão e 
uma peculiar interpretação destas condicionantes, segundo veremos.

A ação armada expressa assim, o nível mais elevado da luta de classes e no Uruguai, 
dizemos, não pode expressar outra coisa. Ao menos inicialmente.

Mas qual era e qual é o nível adquirido por esta luta de classes aqui? No nível eco-
nômico esta tem tido uma ampla extensão e um relativo aprofundamento, nos últimos 
tempos, em certos setores. Há um movimento sindical quantitativamente importante e 
capaz de atuar, às vezes, com bastante combatividade por reivindicações de tipo preferen-
cialmente salarial, ainda que também sustente objetivos políticos importantes, vinculados, 
sobretudo à preservação da autonomia dos sindicatos como órgãos de classe (lutas contra 
regulamentações sindicais ou outras tentativas de integrá-los institucionalmente ao esta-
do). Mas a nível político e ideológico a classe operária e todas as classes trabalhadoras 
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seguem, em alto grau, prisioneiras da influência da tendência ideológica das classes domi-
nantes. Seguem concebendo a ação política nos termos que propõe a ideologia burguesa. 
O Partido Comunista, como força mais influente na direção do movimento operário, através 
da estratégia e da tática coerentemente reformistas que impôs à luta de classes, tanto a 
nível econômico como político, não faz mais que consolidar assim o predomínio da tendên-
cia ideológica burguesa. O próprio Partido Comunista se atrela a ela “importando-a” para 
dentro do movimento operário e popular e ao mesmo tempo vai se vendo cada vez mais 
prisioneiro dela.

O peso do predomínio ideológico burguês nas massas, reforçado pelo reformismo 
operário do Partido Comunista, desintegrou aos olhos de alguns revolucionários a viabili-
dade de uma linha de massas revolucionária. Identificaram as modalidades reformistas de 
ação ao nível econômico da luta de classes com a luta econômica em si. Isto ocultou a eles 
a perspectiva de uma prática revolucionária ainda no nível econômico, o mais elementar da 
luta de classes. A ação sindical lhes pareceu então pouco relevante politicamente, dema-
siadamente limitada ou inútil a alguns revolucionários, impacientes frente à lentidão com 
que a classe operária processa seu ascenso desde o nível da luta econômica ao nível da luta 
política. Não avaliaram que este trânsito pode postergar-se mais ainda, pode não dar-se, 
inclusive, se a luta econômica é dirigida pelo reformismo. Não viram que a luta econômica, 
sem deixar de sê-lo, mas sob direção revolucionária, é o fundamento primário do desen-
volvimento da consciência de classe, que é consciência política, consciência dos interesses 
históricos de classe. Mas sob direção reformista este processo de maturação pode retardar-
se, distorcer-se e congelar-se por longos períodos.

Ao nível da luta política inclusive, o retardo ideológico das classes dominadas, sua 
contumaz adesão à ideologia burguesa, ao eleitoralismo e aos partidos burgueses nas elei-
ções, operou no mesmo sentido. Que fazer então?

Ante esta pergunta, a luta armada aparece, a muitos revolucionários, como um 
atalho que permitiria encurtar o processo, abreviá-lo saltando etapas. A decepção sobre 
as possibilidades de desenvolvimento político das massas induziu à adoção da concepção 
foquista da guerrilha, contribuiu para colocar como contraditórios dois aspectos de uma 
mesma prática política, que somente são válidos se se desenvolvem dialeticamente unidos: 
a ação armada e a ação de massas.

Cabe aqui um apontamento que acreditamos justo e útil fazer: subestimando a im-
portância de uma linha de massas, subestimando as possibilidades e a necessidade política 
vital de um trabalho organizado nas massas, os companheiros do M.L.N. não negaram, 
todavia, todo papel às massas no processo. Não é justa, nos parece, a acusação de “pu-
tchismo”, de “blanquismo” que desde o reformismo lançou-se, antes em voz baixa e com 
subterfúgios e agora abertamente. O M.L.N. preocupou-se em não ser uma sociedade de 
conjurados que com um golpe de mão furtivo, tomaria o poder. O M.L.N. buscou, desde o 
princípio, concitar a simpatia das massas. Neste aspecto seus erros foram de outro tipo, 
consistiram: i) na forma em que concebeu a obtenção desta simpatia de massas, na tática à 
qual se fixou para tratar de obtê-la, ii) no papel que destinou, dentro do processo, às mas-
sas cuja simpatia foi se adquirindo gradualmente. Ambos os erros refletem, obviamente as 
debilidades da concepção foquista.
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Uma prática política revolucionária justa, no Uruguai de hoje, deve integrar ação 

armada e ação de massas. Mas qual é o central, o prioritário? Qual é o aspecto principal 
ao qual deve subordinar-se o outro? O M.L.N. subestimou as possibilidades de uma prática 
política revolucionária nas massas. Subestimou, em função disto, a atividade política orga-
nizada nos sindicatos e a atividade pública (legal ou não) de organizações de tipo político. 
Negou a necessidade de centralizar a prática política em todos os seus níveis (sindical, polí-
tica pública, político-militar clandestina, teórico-ideológica) desde um partido clandestino. 
Acreditou, paradoxalmente, que era possível centralizar a orientação das massas desde um 
centro só militar, desde a guerrilha, entendida segundo a concepção foquista. Quis por uma 
cabeça militar em massas às quais não reconhecia o grau de desenvolvimento necessário 
para tornar viável uma linha sindical, ideológica e política, revolucionária neste nível, ao 
nível de massas. O mal-estar social, de raiz em última instância econômica, que não con-
siderava suficiente para viabilizar uma linha revolucionaria de massas, parecia-lhes, por 
outro lado suficiente para chegar a possibilitar o respaldo a uma prática militar que, logica-
mente supõe a existência de um nível bastante elevado de consciência. O atraso político-
ideológico da classe trabalhadora, sua consciência só “economicista”, seu “sindicalismo”, foi 
invocado para não “queimar” as poucas forças disponíveis inicialmente impulsionando ali 
um trabalho de massas revolucionário. Mas ao mesmo tempo a consciência reivindicativa, 
o nível alcançado pelas lutas econômicas, a combatividade nelas demonstrada frequen-
temente, se invocou reiteradamente como prova da necessidade de criar um foco guerri-
lheiro que traduzisse esta combatividade ao nível político como uma alternativa de poder. 
Esta contradição, o M.L.N. confiou superar através do coringa ideológico que constitui o 
emprego exemplificante da violência 

VII – OS ALCANCES DA LUTA ARMADA DO M.L.N.

Dizíamos que, desde o começo, a concepção da atividade para as massas do foquis-
mo, adoecia de uma contradição. Contradição nunca resolvida adequadamente apesar das 
distintas variantes e inflexões que a linha foquista teve nesta matéria. A contradição consis-
tiu em que enquanto, por um lado, se subestimou a atividade organizada nas massas, com 
base numa avaliação muito pessimista de suas possibilidades, por outro lado se supôs, nas 
mesmas massas, a aptidão política necessária para chegar a aceitar e simpatizar com uma 
atividade armada concebida como paralela às lutas populares.

Consistiu em considerar, simultaneamente, que a classe trabalhadora estava “verde” 
para aceitar uma linha revolucionária de massas, mas “madura” para aceitar uma prática 
militar de guerrilha urbana, paralela às lutas destas mesmas massas. Esta prática militar se-
ria paralela e não coincidente nem convergente com as lutas dos trabalhadores na medida 
em que o que se tratava era da preparação de um aparato armado clandestino capaz de 
chegar a poder disputar o poder com a burguesia. Toda a política para as massas do M.L.N. 
se subordinou a atingir este objetivo, foi posta ao serviço desta finalidade. As simpatias das 
massas se obteriam através de ações armadas. Desenvolveu-se assim uma peculiar versão 
da propaganda pelo fato (fatos armados “simpáticos”) complementada, por períodos, com 
formas de propaganda armada. Há neste critério elementos positivos e errôneos.
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A violência revolucionária pode ter e tem, hoje e aqui, um alcance positivo, de pro-

moção da consciência de classes no nível de massas. Violentando nos fatos a “ordem” bur-
guesa, demonstrando nos fatos a possibilidade de fraturá-lo, de desafiá-lo. Demonstrando 
a possibilidade de se opor frontalmente a ele e de perdurar longamente, à margem e contra 
a lei burguesa, a prática armada se converte em um elemento poderoso de desintegração 
do sistema tanto a nível político como ideológico.

O capitalismo está, hoje mais do que nunca, necessitado da aceitação unânime de 
suas regras de jogo. Tendencialmente em crise em todos os seus aspectos, vai gerando um 
sistema de dominação cada vez mais rígido e cerrado. É sua maneira de defender-se, de 
tentar perdurar. Na medida em que se aprofundam as contradições inerentes ao sistema, 
este deve aplicar uma política cada vez mais coativa, mais repressiva a todos os níveis. 
Sendo o estado capitalista o lugar onde se refletem e condensam todas as contradições, 
é o aparato de estado burguês que assume o papel principal neste esforço, cada vez mais 
tenso, por frear coativamente o desenlace destas contradições, sua solução.

A formação social uruguaia é um caso exemplar disto. A partir de um processo de 
deterioração econômica, cujas raízes estão na estrutura capitalista dependente de nosso 
país, se produz a deterioração gradual a nível político e ideológico. As formas, as institui-
ções tradicionais em ambos os níveis, já não resultam funcionais para garantir o domínio da 
burguesia no marco do processo de deterioração gerado em última instância a nível eco-
nômico. As classes dominantes não podem resolver as contradições que o funcionamento 
do capitalismo dependente gera. Resolvê-las implicaria na sua morte como classes domi-
nantes. As contradições que freiam e fazem retroceder o desenvolvimento a nível econô-
mico, podem resolver-se no marco de uma organização socialista, mas esta implicaria uma 
mudança social profunda: uma revolução social.

As classes dominantes não podem aceitá-la e como, em nossa formação social e 
até hoje, não foi encontrada uma saída, um modelo, um projeto capitalista que os permita 
safar-se, sair do processo de deterioração, sua única perspectiva visível é reprimir. Ou seja, 
tentar evitar coativamente que as contradições de seu sistema encontrem solução, verda-
deira e definitiva.

Por quê? Porque esta solução implica no socialismo. Porque esta solução está fora 
do sistema capitalista, fora do sistema no qual rege sua dominação. Por isso a burguesia 
busca mudar a nível político e ideológico para tratar de evitar a mudança a nível econômico-
social. E a mudança política e ideológica, que toma forma de uma crise político-ideológica, 
é de sentido regressivo. Busca o retorno a formas políticas e ideológicas já superadas por 
ela própria e deformado desenvolvimento capitalista dependente anterior.

Por outro lado, o processo regressivo, em si mesmo, não está livre de contradições. 
Não assume o caráter fluido mais ou menos linear com que gostariam de imaginá-lo os 
reacionários. O processo de deterioração se reflete e repercute de maneira particular nas 
distintas classes e frações de classes e inclusive nos distintos setores do aparato de estado 
burguês. Mas considerar estes aspectos nos afastaria excessivamente do tema central.

O fato é que o processo de deterioração (para o qual segue sem avistar-se solução 
no marco do capitalismo dependente) impõe a necessidade do monopólio da violência pelo 
aparato repressivo do estado. Impõe tentar restaurar o predomínio da ideologia reacioná-
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ria das classes dominantes nos aparatos estatais ideológicos. 

No marco de crise do capitalismo dependente de nosso país, a violência de baixo, a 
violência fora de controle, anticapitalista, resulta já intolerável para o sistema. Valorar os 
alcances da ação armada, organizá-la e desenvolvê-la, demonstrar definitivamente sua via-
bilidade no Uruguai, obrigar a desmascarar os mitos ideológicos do liberalismo, contribuir 
para desvelar muitos dos ocultos recortes da real ditadura de classe, são méritos históricos 
do M.L.N., qualquer que seja seu destino final como movimento.

Como chegou o M.L.N. a estes resultados sem dúvida relevantes? Pode afirmar-se 
que a eles chegou quase exclusivamente com base na realização de fatos armados. Fatos 
durante muito tempo pouco ou nada explicados em seu sentido, meramente exibidos em 
sua impactante realidade. Que influenciaram por sua própria e surpreendente existência, 
em um meio tão alheio a vigência de fatos armados. Estes alcançaram uma dimensão tal, 
que os mecanismos publicitários do sistema durante muito tempo não só não puderam 
ocultá-los, como inclusive os amplificaram publicitariamente. Através desta peculiar versão 
da propaganda pelo fato, o M.L.N. concitou simpatias populares. O tempo mostraria que 
a forma em que obteve estas simpatias, e os métodos a cuja prática se fixou para obtê-la, 
tinham claras limitações e envolviam, inclusive, graves riscos. Os mecanismos de captação 
de uma organização revolucionária não podem ficar confinados à produção progressiva de 
fatos armados impactantes. Procedendo assim se subordina toda a prática política, toda a 
dinâmica revolucionária, à possibilidade de operar progressivamente. E se o operar pro-
gressivamente não gera um desenlace rápido, se há que operar progressivamente durante 
muito tempo e a dinâmica, o desenvolvimento, o avanço, depende da eficácia, do impacto 
psicológico das operações, se estará obrigado a variar o tipo de operações. Se prolonga-se 
mais a situação, haverá que aumentar sua dimensão, haverá que elevar o nível operativo. 
Se as possibilidades de aumentar a influência política de uma organização, radicam deci-
sivamente em sua aptidão para gerar uma dinâmica linear e ascendente de operatividade 
armada, se cai cedo ou tarde na armadilha de uma estratégia demasiado rígida, e, portanto, 
exposta a graves riscos.

VIII – O FOQUISMO E A CONSCIÊNCIA DE CLASSE

É a importância, praticamente exclusiva outorgada pelo M.L.N. às operações arma-
das, o que define seu caráter foquista. Não se trata, segundo já dissemos, de que se haja 
aplicado uma concepção blanquista ou “putchista”. Não se trata de que se haja querido 
criar uma organização secreta de conjurados que um dia, mediante um golpe de mão, to-
maria o poder. O foquismo, e o M.L.N. neste caso, não nega total e radicalmente o papel das 
massas no processo. As características deste papel atribuído às massas, a função que lhes é 
atribuída, é precisamente o que caracteriza o foquismo.

À concepção foquista as massas interessam quase exclusivamente como suporte e 
cobertura da ação especificamente militar. Não interessa a participação das massas prota-
gonizando o processo revolucionário. Subestima e até nega a necessidade e a possibilidade 
de que isto aconteça. Nega, portanto, a necessidade do trabalho político entre as massas, 
de uma linha de trabalho para as massas. De trabalhos que sejam realizados pelas massas e 



31Série Biblioteca Anarquista	-	Volume	4 8
que, realizando-os, se politizem desenvolvendo sua consciência de classe. Nega a necessi-
dade de organizar e conduzir a luta nos distintos níveis (econômico, político, ideológico) em 
que se dá a luta de classes. Não considera necessária uma prática política pública, aberta 
e direcionada às massas. Nega, portanto, a necessidade de uma organização política, de 
um partido. Subestima a importância política e a possibilidade de desenvolver uma linha 
revolucionária no nível da luta econômica, a necessidade de intervir orientando, desde o 
partido, com uma linha própria, a atividade sindical. Isto é consequência de seu desconhe-
cimento da função do partido: se não há prática política pública, que sentido teria atuar 
organizadamente a nível sindical? O foquismo nega, em suma, a necessidade de uma linha 
de massas, para o trabalho com e nas massas. Busca por outro lado captar as simpatias das 
massas, sua adesão, decisivamente através de suas ações militares, do impacto psicológico 
que estas produzem.

O foquismo implica, neste sentido, numa alteração total dos termos em que sempre 
se concebeu a ação política. Esta tem apontado para uma conquista, gradual e paciente, da 
consciência das massas. O processamento gradual do desenvolvimento da consciência de 
classe a partir do nível elementar da luta econômica. Para isto, para evitar seu estancamen-
to neste nível, para que o desenvolvimento da consciência de classe se processe, é que a 
luta econômica devia estar sob a direção política do partido revolucionário. Ele “inseriria” 
a ideologia revolucionária, a consciência dos objetivos políticos de classe, a consciência, o 
conhecimento dos interesses históricos próprios, de classe, na classe operária incapaz de 
elevar-se espontaneamente a sua compreensão, partindo só da experiência no nível econô-
mico da luta de classes. Porque, inclusive, a percepção da própria luta econômica como um 
nível primário da luta de classes, exige a prévia aquisição da consciência de classe. Somente 
o operário que compreendeu que sua classe tem interesses históricos antagônicos com os 
da classe burguesa, só o operário, dizemos, que já adquiriu consciência de classe, é capaz 
de perceber a luta econômica como o que é: como um nível - o primário - da luta de clas-
ses. Do contrário, se o operário não adquire consciência de classe - que segundo foi dito, é 
consciência política, ideológica, que não surge, portanto, espontaneamente - poderá fazer 
mil greves por salário, grandes e ainda combativas greves - como tantas vezes ocorrem nos 
EUA - sem deixar por isso de seguir prisioneiros da ideologia burguesa. Haverá estas greves, 
e isso é o mais frequente agora, com uma consciência parecida com a de seu patrão: com 
a consciência de estar reclamando um aumento de preço da mercadoria que vende. No 
caso, um aumento do preço de sua força de trabalho, um aumento de seu salário. E não 
uma transformação do sistema social que envolve o desaparecimento da propriedade e, 
portanto, o desaparecimento do salário, única forma de o operário deixar de ser explorado. 
Reclamará menos exploração, mas não que a exploração desapareça. Porque para reclamar 
que desapareça a exploração tem que propor outro tipo de sociedade - o socialismo - e 
entender sua qualidade de explorado. Entender por que e como é que ele e os outros são 
explorados. E isso já implica consciência de classe.

Os revolucionários, correta ou equivocadamente, se aplicaram sempre a isto, a pro-
duzir este salto qualitativo da consciência economicista, sindicaleira, “trade-unionista”, à 
consciência de classe, à consciência política. Salto este que implica em romper com a ten-
dência ideológica burguesa, que é dominante porque é a ideologia da classe dominante, e 
aceitar a ideologia revolucionária e socialista que expressa os interesses históricos da classe 
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operária que é, no modo de produção capitalista, a classe dominada. O foquismo como 
concepção pretende saltar esta etapa. Pretende que, como em Cuba, a consciência de clas-
se seja adquirida depois, quando a revolução estiver no poder. Porque pretende chegar 
ao poder não através de um processo que envolva a maturação prévia da consciência de 
classe, revolucionária, mas através de um desvio, digamos, que salta esta etapa.

O foquismo não concebe a revolução como um processo de lutas, onde as mas-
sas através da experiência de sua participação nestas lutas, fecundada pela ação político-
ideológica do partido revolucionário que as orienta, vão desenvolvendo sua consciência 
revolucionária de classe, até destruir revolucionariamente o poder burguês. O foquismo 
concebe a revolução como um processo de lutas militares, paralelo à luta de massas, com 
as quais pouco ou nada tem a ver. Processo através do qual uma minoria armada gera, ao 
operar, conjunturas que terminam encurralando as massas independentemente da vonta-
de delas, até obrigá-las a aceitar um desenlace revolucionário que poria no poder aquela 
minoria armada.

A prática armada tende a gerar conjunturas políticas que envolvem o fechamento de 
todas as portas, o fechamento de todas as vias para a ação das massas que não seja a porta, 
a via da própria prática armada. A revolução não se concebe como a culminação, o coroa-
mento de um processo através do qual com sua luta, as massas vão abrindo a si próprias um 
caminho ao mesmo tempo em que vão desenvolvendo e amadurecendo sua consciência 
revolucionária. Para o foquismo, a revolução é um desenlace, independente praticamente 
da própria vontade política das massas, com as quais não há que enfrentar-se, mas as quais 
não é fundamental ganhar. O desenlace revolucionário pode então sobrevir sem modificar 
previamente, a fundo, a consciência política e ideológica das massas. O único que se reque-
reria seria não enfrentar-se com elas, não suscitar sua hostilidade. Bastará conseguir sua 
simpatia mais ou menos superficial, ou ao menos sua neutralidade. Em nenhum momento 
se exigirá sua participação ativa desde o começo do processo. Isto é assim porque, e é um 
aspecto fundamental, para o foquismo, quem se encarrega de impulsionar as massas para 
o lado da revolução, é, mais que os revolucionários, a própria contrarrevolução.

A função do foco é suscitar, provocar, com sua atividade progressiva, um processo 
de reação política que suprimindo todas as demais expectativas e possibilidades, encurrale 
e empurre as massas até a via, até a saída revolucionária. Na medida em que isto vá acon-
tecendo, irá crescendo o apoio de massas ao foco que se traduzirá em ampliação da ação 
militar do próprio foco. Dito em outros termos, o que o foco trata de gerar, é claro no M.L.N. 
e isso permite caracterizá-lo como foquista, é uma dialética ação armada-repressão. Cada 
operação produz uma resposta repressiva. Tudo consiste em estar em condições de sub-
sistir para realizar uma contrarresposta, uma operação maior - ou distinta - que a anterior. 
Por que maior ou distinta? Porque além de provocar uma resposta, toda operação tende a 
produzir um impacto psicológico sobre a opinião pública. Este efeito impactante é vital já 
que, na falta de presença nas massas, é o que pode significar e dar relevância política ao 
foco. A demonstração frequente da valentia, da audácia e da eficácia dos guerrilheiros, é o 
único capaz de manter sobre o tapete a existência e a vigência de uma prática política que 
não busca outra forma de exteriorizar-se. A persistência e a dimensão operativa criam por 
outro lado a perspectiva de vitória, de êxito capaz de produzir o recrutamento necessário 
para ampliar o foco. Este, fechado em uma prática somente militar, vive em função dos 
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êxitos que no terreno militar obtenha.

IX – A CONVIVÊNCIA PACÍFICA ENTRE FOQUISMO E REFORMISMO

Quando começamos esta série de notas assinalamos que as experiências de guerri-
lha urbana (Israel, Irlanda, Chipre) haviam se desenvolvido dentro de lutas pela indepen-
dência política. Cuba, experiência inspiradora da concepção foquista ofereceu o exemplo 
de uma guerrilha antiditatorial realizada pelo restabelecimento das instituições da demo-
cracia burguesa. Dissemos que no Uruguai não se dava nenhuma destas duas situações ao 
começar a operar o foco: é um país formalmente ao menos, independente e “democrático”. 
O surgimento do foco se baseava, pois em razões de tipo social.

Podia aparecer então uma contradição entre o método eleito - o foco - e os objetivos 
- sociais - de sua ação. Contradição que emana do fato de que os objetivos sociais (socialis-
tas) impõem a necessidade de uma participação de massas - que implica em uma política 
de massas - concebida em termos distintos do apoio popular indiscriminado, “policlassista” 
que os objetivos não socialistas (nacionais ou democráticos) das outras guerrilhas podem 
suscitar. Especialmente quando - segundo já vimos - depois de Cuba as burguesias depen-
dentes da América Latina tem se oposto tenazmente a toda fratura da “ordem” burguesa.

Esta contradição impôs ao M.L.N., como versão foquista uruguaia diversas adequa-
ções de sua concepção. Partiu-se da base de que a ação da guerrilha se conseguisse dar 
uma continuidade ascendente, se conseguisse produzir impactos cada vez mais frequen-
tes e maiores, produziria medidas repressivas cada vez mais duras e generalizadas. Ante 
cada operação importante os simpatizantes do M.L.N. esperaram o golpe militar ou o golpe 
dado pelo próprio M.L.N. Para evitar a hostilidade das massas, o M.L.N. teve cuidado du-
rante muito tempo em eleger objetivos “simpáticos”, no que foi possível tratou de realizar 
operações pouco violentas, sem enfrentamento: expropriações, equipamento, propaganda 
ou represálias óbvias. A alternativa surgia com clareza: se perdurasse a normalidade insti-
tucional, a repressão aparecia como bastante pouco eficaz. O foco, alcançado certo grau 
de desenvolvimento, gerava uma dinâmica de crescimento, mantida é certo com base em 
um “crescendo” de operatividade. Este crescimento, ainda comprometido por eventuais 
erros táticos parecia não tropeçar durante certo tempo em obstáculos decisivos no marco 
de um regime “democrático”. A outra possibilidade era que a democracia abrisse passo a 
formas mais autoritárias, inclusive ditatoriais, que, ainda que pudessem ser mais eficazes 
repressivamente, gerariam condições políticas mais favoráveis para que o foco estendesse 
sua influência. No marco democrático a repressão era ineficaz, fora do marco democráti-
co se criava precisamente uma conjuntura política do tipo das que tradicionalmente tem 
consolidado a luta armada guerrilheira. Frente a uma ditadura, a guerrilha passaria então 
a encarnar a luta pela democracia perdida, gerando-se uma conjuntura de tipo cubano. O 
M.L.N. parece haver se movido longo tempo dentro desta perspectiva. Em função dela se 
consolidou a subestimação da luta ideológica e política.

Qualquer forma de atividade pública - diziam - era “queimar” os militantes e simpati-
zantes, imaginando-se um futuro no qual só subsistiriam quem fosse capaz de organizar-se 
para combater na mais estrita clandestinidade. Portanto - diziam - era negativo “dar a cara” 
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sustentando uma linha política publicamente na atividade política pública ou sindical. A 
política era então, se dizia, a preparação paciente de um aparato armado clandestino capaz 
de chegar a disputar o poder com a burguesia. Com ligeiras variantes, esta linha se aplicou 
até fins de 1970 quando a proximidade das eleições colocou para o foquismo um difícil 
problema.

Durante todo o período 66-70 na espera da ditadura que varreria toda forma de 
atividade política e ainda sindical pública, o M.L.N. negou toda polêmica com o reformis-
mo. Só se discutia e enfrentava as posições reformistas em torno de fatos particulares em 
lugares concretos. Coisa tanto mais fácil de fazer em virtude da própria concepção foquista 
a guerrilha carecia de porta-vozes, de “representantes visíveis” a nível público de massas e 
inclusive não postulavam nem linha nem critérios para o trabalho neste nível, que se con-
siderava em geral negativo. Criou-se então esta situação bem característica e conhecida da 
ação paralela e sem interferências da guerrilha urbana do M.L.N. e do Partido Comunista 
que sem chocar-se com ela seguiu desenvolvendo sua prática reformista no nível de mas-
sas. Quando em toda América Latina se produzia a ruptura das guerrilhas com os Partidos 
Comunistas, no Uruguai ambos coexistiram pacificamente sem atacar-se nem interferir-se. 
Simplesmente cada um deixou claro sua incredulidade nos métodos do outro e se fiou a um 
futuro indeterminado, transar esta diferença “tática” sobre a qual não se insistia sequer.

A guerrilha poderia, pois, crescer, sem questionar nem comprometer o predomínio 
reformista ao nível de massas, ao nível sindical, ao amparo do abandono que a concepção 
foquista apregoava a respeito da ação de massas. Obviamente que na realidade a prática 
reformista e a prática guerrilheira eram contraditórias. O “acordo”, a partilha de zonas de 
influência, podia ser somente transitória. Toda prática revolucionária é objetivamente con-
traditória com toda prática reformista. Naqueles sectores - os estudantes, certos sindicatos 
- onde as simpatias pelo M.L.N. adquiriram formas mais ou menos organizadas, o choque 
com os reformistas se deu inevitavelmente. Só o empenho dos dirigentes, o peso de sua 
autoridade fundada no prestígio do aparato militar, permitiu que este choque, implícito na 
realidade das coisas, não se generalizasse nem adquirisse dimensão de polêmica, de luta 
ideológica de linha antirreformista.

Obviamente, a direção do M.L.N. se permitiu este compromisso a partir da noção 
de sua transitoriedade. Porque se pensava que, em curto prazo, a ação do foco geraria a 
morte das formas democráticas, da “legalidade” burguesa. E com elas a morte do reformis-
mo. Sendo para o Partido Comunista vital a subsistência da legalidade, desaparecida esta o 
Partido Comunista ficaria fora do jogo e se veria - o que dele restasse - obrigado a colocar-se 
na cola do M.L.N. única organização que por suas características estaria em condições de 
subsistir operando sob as condições políticas e repressivas mais duras. O M.L.N. sob estas 
condições, polarizaria - como havia sucedido em Cuba - toda a opinião antiditatorial e seria 
vanguarda na luta pela restauração democrática. As armas lhes davam a possibilidade de 
encabeçar uma luta da qual seria a vanguarda militar e política. A encarnação de uma prá-
tica militar, então plenamente consolidada, inevitavelmente compartilhada por todos, já 
que a ditadura haveria cerrado todas as demais portas, haveria cancelado, por sua própria 
existência, todas as demais vias. Assim gerando com sua prática armada uma modificação 
qualitativa a nível político (a ditadura e um foco de resistência armada à mesma) a guerrilha 
buscaria consolidar-se no nível de massas. Em nível de todo o povo, concitando um apoio 
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policlassista, já que de interesse policlassista - como em Cuba - seria a luta antiditatorial. 
A guerrilha então, desembaraçada da “concorrência” reformista ou de qualquer tipo, pela 
repressão ditatorial adquiriria assim, sem “polêmicas estéreis”, sem “palestras teóricas”, 
sem “divisões’, quase sem necessidade de falar, falando com seus fatos, sem deixar de ser 
nunca guerrilha - foquista - adquiriria assim, a direção das massas. A direção total das mas-
sas posto que seriam os únicos que ficariam em pé e com uma aptidão militar convertida 
então em totalmente “funcional” dentro das condições da luta antiditatorial.

O reformismo por sua parte apostou na sobrevivência das formas democráticas evi-
tando em tudo o que esteve ao seu alcance que se gerassem situações que pudessem 
comprometer sua vigência. Apoiando-se na precedência foquista se aferrou a sua direção 
sobre o movimento de massas, tratando cuidadosamente de afastá-lo de toda atividade 
que pudesse comprometer a vigência das leis. Absteve-se de criticar publicamente - ainda 
que tenha feito uma incessante campanha ideológica sub-repticiamente - a guerrilha, a 
qual chegou a dedicar inclusive, às vezes, discretíssimos sorrisos... Confiava a direção do 
Partido Comunista que a repressão esmagaria o foco antes que este pudesse gerar um vo-
lume de operações armadas suficiente para questionar a “legalidade institucional” que é o 
que o reformismo - que todos os reformismos - necessita para viver.

A ausência - em virtude da concepção foquista - de uma prática política no nível de 
massas convergente com a atividade militar revolucionária da guerrilha habilitava-lhe esta 
política já que, deste modo, a existência e o desenvolvimento do foco armado não vinha 
a interferir, nem a questionar seu controle sobre a direção do movimento de massas. Ali 
onde os simpatizantes do M.L.N. se organizaram e atuaram com critérios próprios, foram 
atacados duramente pelo Partido Comunista. Mas como isto aconteceu só ocasionalmente 
e em setores delimitados, não foi necessário, tampouco ao Partido Comunista, dar uma 
polêmica generalizada especificamente contra o M.L.N. Assim pode subsistir, durante anos, 
este curioso paralelismo, esta “coexistência pacífica” entre uma guerrilha em ascenso e um 
Partido Comunista que tem o predomínio na direção do movimento de massas.

Mas desta situação se deduzia para o Partido Comunista ainda uma vantagem nada 
desprezível. Quem, no campo revolucionário tratava de desenvolver no nível de massas, 
uma linha revolucionária, quem tratava de fazer convergir os dois aspectos da prática polí-
tica revolucionária, o militar e o de massas, se viu então prensado, cercado entre duas for-
ças que não se interferiam, que se desenvolviam paralelamente, sem enfrentar-se. Quem 
postulava a necessidade da ação armada simultânea e convergente - e não paralela - com 
a ação de massas, sofreu por sua vez, obviamente, os ataques do reformismo no nível de 
massas e a concorrência a nível militar da ação foquista que canalizou, decisivamente des-
de 1968, as simpatias dos setores mais dispostos a uma ação revolucionária. A polarização 
em direção ao M.L.N. e sua concepção foquista, das maiores forças revolucionárias, que 
não se jogariam na luta contra o reformismo, debilitou notoriamente a linha revolucionária 
no nível de massas e assegurou a subsistência do predomínio reformista neste nível.

É certo que a ação do M.L.N. desenvolveu as forças da revolução. Mas sua concep-
ção foquista não permitiu que se desenvolvesse no nível de massas, uma posição revolu-
cionária suficientemente forte, que esclarecesse suficientemente, a nível geral, o alcance 
político- ideológico da linha reformista do Partido Comunista. Este é o resultado político 
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ambíguo - resultado previsível por outra parte - do desenvolvimento foquista em nosso 
país. O que cresceria, sem dúvida, seria o potencial militar do M.L.N., a guerrilha foquista. 
Bastaria isto?

X – A VITÓRIA FOQUISTA COM A MANUTENÇÃO DO REGIME 
CAPITALISTA

Em abril pode demarcar-se aproximadamente o momento em que as debilidades 
anotadas da concepção foquista abriram crise dentro do M.L.N. Esta crise registrada inclu-
sive em documentos internos capturados e publicizados, se refletiu na visualização muito 
clara por parte da direção do M.L.N. de dois problemas aos quais havíamos aludido ao 
iniciar esta série de trabalhos. Estes dois problemas fundamentais são: i) o problema cons-
tituído pelas dificuldades que se colocavam para a guerrilha urbana alcançar a destruição 
do aparato repressivo através da prática militar guerrilheira exclusivamente. ii) o problema 
de ampliar o círculo das simpatias populares despertadas pela ação guerrilheira a partir 
da comprovação de que naquela forma e sempre, segundo os documentos publicizados, 
a direção do M.L.N. considerava haver capitalizado já politicamente as simpatias daqueles 
setores que por possuir uma politização maior, estariam em condições de ser captados 
através da prática militar foquista. De aparência “técnica” um, mais ostensivamente políti-
co, o outro, a vigência alarmante de ambos os problemas evidenciava que a prática foquista 
começava a alcançar os limites de suas possibilidades de desenvolvimento como tal. Estes 
dois problemas estão intimamente vinculados. São dois aspectos, em planos diferentes, de 
uma mesma problemática política para a qual a concepção foquista não pode oferecer, em 
nenhuma circunstância, uma solução definitiva.

Comecemos pelo primeiro aspecto, ou seja, o problema mais especificamente “téc-
nico”, constituído pelas dificuldades que se colocam para a guerrilha urbana (para qualquer 
guerrilha urbana) conquistar a vitória final através da prática exclusivamente guerrilheira 
no marco de uma luta que não é anticolonial nem “democrática”.

Em trabalhos anteriores havíamos assinalado que a prática guerrilheira urbana, tal 
como se deu na experiência internacional, - citamos oportunamente os casos do IRGUN 
em Israel, do IRA na Irlanda, da EOKA no Chipre - havia tido por objetivo fundamental a 
obtenção da libertação nacional, da independência nacional, através de lutas anticoloniais. 
Agregávamos então - o repetimos agora em beneficio da recapitulação - que em outras 
oportunidades a guerrilha urbana havia tido por objetivo político, a lua contra situações de 
ditadura. Ou seja, que em alguns casos se tratava da obtenção da independência nacional 
formal, e em outros da restauração de regimes de tipo “democrático” burguês. Quando 
insistimos em colocar as dificuldades da guerrilha urbana como forma de ação militar, ca-
paz de chegar a obter uma vitória final atuando como tal, ou seja, como guerrilha urbana, 
estamos nos referindo a aqueles casos como o M.L.N., em que a ação guerrilheira urbana 
não tem por objetivo fundamental nem a independência, nem a “democracia”, mas trans-
formações sociais profundas. Cremos que as dificuldades especificamente militares que 
se colocam à ação guerrilheira urbana na medida em que ela se orienta por objetivos de 
transformação social, são reais e de caráter geral. A nosso critério as dificuldades para obter 
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a vitória militar sobre o aparato repressivo burguês operando como guerrilha urbana, não 
são exclusivas do foquismo, mas tem alcance e validade geral. Pensamos que sempre que 
a atividade guerrilheira urbana tem objetivos de transformação social profunda, as formas 
específicas de ação armada encarnada pela prática guerrilheira urbana, são insuficientes, 
por si só, para alcançar a vitória, ou seja, a destruição do aparato armado repressivo.

Nos casos antes citados de luta anticolonial, a guerrilha urbana operava habitual-
mente como um fator de pressão política mais que como um fator de decisão no terreno 
militar.

A guerrilha urbana em Israel, no Chipre, na Irlanda inclusive, operou como elemento 
coadjuvante para a obtenção de uma solução de compromisso, sempre factível, na medida 
em que os objetivos perseguidos, ou seja, a obtenção da independência nacional, não com-
prometia os fundamentos do sistema capitalista. A obtenção da independência em todos 
estes países aparecia como compatível com a vigência neles do sistema capitalista. Uma 
potência colonial reprime e resiste aos movimentos independentistas até que no balanço 
de custos (custos militares e, sobretudo, custos políticos, custos de prestigio) e vantagens, 
pesam mais os custos. No momento em que o custo militar e político de conservação da 
colônia é maior que as vantagens que se obtém dela, os colonialistas negociam e - como 
nos casos citados - se vão.

Por que isto é possível? Porque normalmente quem adquire o poder e quem exerce 
a dominação a partir da obtenção da independência formal, são as classes dominantes lo-
cais, as burguesias locais, que de alguma maneira alcançam um “modus vivendi” inclusive 
com a potência imperialista previamente dominante. Não há ali uma ruptura com o siste-
ma capitalista. Há somente -digamos assim - um reajuste dentro dele. Isto não implica em 
subestimar a importância dos movimentos de luta anticolonial pela independência, nem as 
possibilidades que estas geram. Mas é útil especificar o verdadeiro alcance dos objetivos 
perseguidos por estes movimentos porque eles condicionam as possibilidades e a vigência 
da guerrilha urbana como forma de ação armada. E como de guerrilha urbana uruguaia 
estamos falando, nos remetemos sempre aos exemplos de luta anticolonial baseados nesta 
metodologia de ação militar.

No caso das ditaduras, ou seja, de regimes políticos edificados a margem da “legali-
dade” burguesa se dá um fenômeno de certa forma similar. As ditaduras resistem enquanto 
podem, mas se a situação de conflito armado sustentada pela guerrilha, se prolonga, ou 
seja, se a ditadura demonstra sua ineficácia como fator de restauração da “ordem”, as clas-
ses dominantes finalmente terminam por abandonar a ditadura e por negociar o restabe-
lecimento das formas democrático-liberais. Coisa possível também, como no caso anterior, 
na medida em que a derrubada ditatorial e a restauração “democrática” não impliquem 
transformações sociais de caráter profundo. Este é o caso exemplificado pela Revolução 
Cubana em toda sua primeira etapa, ou seja, na etapa guerrilheira. Como é notório o pro-
cesso de radicalização aprofundamento da Revolução Cubana foi posterior a chegada ao 
poder dos guerrilheiros, ou seja, posterior a derrubada da ditadura a liquidação de seu 
aparato repressivo. O caráter radical da eliminação do aparato repressivo foi justamente, o 
que tornou factível o posterior processo de radicalização. É bem sabido que habitualmente 
estas revoluções democrático-burguesas tropeçam, definitivamente, com o entulho cons-
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tituído pela manutenção, como estrutura organizada, do aparato repressivo constituído na 
etapa ditatorial. O fato de que isto não tenha acontecido em Cuba, não modifica o caráter 
democrático-burguês da Revolução Cubana em sua etapa inicial. É bem sabido que ela ad-
quiriu um giro social, reformista radical e em definitivo socialista, ao longo de um processo 
que abarcou um par de anos depois da derrubada da ditadura de Batista.

Em definitivo, se a guerrilha rural foquista pôde subir ao poder em Cuba, se deveu 
aos objetivos que postulava, tampouco neste caso, eram incompatíveis com o sistema capi-
talista e não tinham nem sequer um caráter reformista demasiadamente aprofundado que 
a tornasse inviável no marco do sistema capitalista.

A guerrilha, urbana ou rural, como forma de luta armada, terá possibilidades de 
obter a vitória na medida em que os objetivos que postule não sejam incompatíveis com a 
vigência do sistema capitalista.

Entendemos por vitória a obtenção do objetivo perseguido. Ou seja, entendemos 
que a guerrilha urbana anticolonial obtém a vitória na medida em que alcança a indepen-
dência, que é o fim que se formula, e que a guerrilha de restauração democrática - chame-
mos assim - obtém a vitória na medida em que alcança a derrubada da ditadura, que é o 
fim que se postula.

Que sucede com o aparato repressivo? No primeiro caso, no caso das guerras colo-
niais, o exército de ocupação colonial retira-se para seu país. Porque o exército de ocupação 
pode ir-se do país ocupado.  No segundo caso, no caso da guerrilha “democrática”, o exér-
cito muda de mando ou se desmobiliza, como em Cuba.

O que tem em comum ambos os processos é que o sistema capitalista segue de pé. O 
sistema capitalista não aparece questionado pela ação guerrilheira e é nisso, precisamente, 
onde radica a possibilidade de vitória através da forma concreta de ação militar implicada 
na guerrilha.

Que acontece por outro lado quando se trata de uma revolução de claro conteúdo 
social? Que acontece se na atividade da guerrilha urbana está implícito a mudança pro-
funda do sistema social, se o que está em jogo é o próprio sistema? As classes dominantes 
neste caso não podem ceder. Na América Latina, sobretudo a partir da experiência cubana, 
ficou bem claro, tanto para o imperialismo como para as classes dominantes locais, para as 
burguesias locais, que já não há margem para negociar. As classes dominantes não podem 
de fato negociar seu desaparecimento e nem sequer podem negociar, a esta altura do pro-
cesso, transformações demasiado radicais no sistema social, ainda que elas não impliquem 
no imediato a desaparição do sistema capitalista como tal.

XI – A GUERRILHA URBANA COMO PREÂMBULO DA INSURREIÇÃO

As possibilidades do sistema para “digerir” reformas no contexto econômico-político 
do continente são sumamente limitadas. A alternativa, portanto, para as classes dominan-
tes latino-americanas e para o imperialismo, é resistir até o fim contra todo tipo de mo-
vimento armado que questione sua dominação. O exército que depende destas classes 
não pode ir-se de seu país. O exército das burguesias locais não pode tomar os barcos e os 
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aviões e ir-se, tem que combater, triunfar ou capitular. Tampouco pode aceitar que os “se-
diciosos” de ontem sejam os governantes de amanhã. Estes exércitos locais resistirão. Sua 
derrota será o fim do sistema e, portanto, resistirão até o fim.

Cabe perguntar-se então secamente: Pode uma guerrilha urbana chegar por si só no 
plano militar à destruição do aparato repressivo? Em outros termos: É a guerrilha urbana 
uma forma militarmente idônea de consumar uma revolução com objetivos de transforma-
ção social radical, uma revolução de tipo socialista? Obviamente, também no caso de uma 
revolução social, a finalidade central da guerrilha urbana é processar as condições políticas 
que conduzam à derrubada do aparato armado das classes dominantes. Derrubada que não 
se produziria como resultado de uma derrota militar em um enfrentamento militar direto, 
“mano a mano”, vamos dizer, com a guerrilha. Tudo parece indicar que a função dela não é 
buscar a vitória, em um enfrentamento “mano a mano” com o exército. Sua função é gerar 
as condições políticas que habilitem esta decisão militar vitoriosa. Mas para chegar a esta 
vitória se necessita desenvolver outras formas de luta, que já não são de tipo guerrilheiro.

Em definitivo a guerrilha urbana, se de revolução social se trata, parece ter como 
função idônea preparar o salto, o trânsito qualitativo para outra forma de luta através da 
qual se pode, aí sim, alcançar a vitória decisiva no marco da guerra em âmbito urbano, é a 
insurreição.

A guerrilha urbana, cremos portanto, só se legitima como preâmbulo e preparação 
necessária e imprescindível da insurreição. Processo insurrecional que, obviamente, pode 
assumir formas diversas, mas que implica sempre uma participação de setores de massas 
de certo volume. É impossível conceber uma insurreição sem participação de massas. O 
critério que se deve sustentar nesta matéria não é plebiscitário, não é eleitoral. Não é ne-
cessário esperar que a metade mais um dos habitantes de uma cidade decidam levantar-se 
em armas para fazer uma insurreição. Isto que pode parecer óbvio, cabe sem dúvida ser 
especificado, porque frequentemente, talvez pelo peso da própria ideologia eleitoralista 
que as classes dominantes introduzem no proletariado, se tende a supor ou a conceber um 
processo insurrecional como uma espécie de mobilização plenária ou pouco menos, das 
massas. É o que se traduz frequentemente através de afirmações populares que se fazem 
ouvir, como “sair às ruas”, “aqui vai acontecer algo”, “vai ter que se sair às ruas”, etc.

Um processo insurrecional, obviamente, pode incluir manifestações massivas nas 
ruas, mas é evidente que isso não é o substancial. Como toda ação armada, uma insurrei-
ção se decide centralmente por operações, por combate armado e não por manifestações 
nas ruas. Portanto, quando nos referimos à necessária participação de massas em um le-
vante insurrecional, aludimos a uma série de ações de massas de distinto nível no sobre-
entendido de que participe o setor mais dinâmico das massas.

Se partíssemos da base de que é necessária a participação direta nela da maioria da 
população ou da maioria da classe operária, inclusive. Não houve jamais uma insurreição 
com estas características. Parta-se da base que, quando se fala de massas, se alude aos 
setores mais conscientes, mais combativos, ou seja, aqueles setores de massas que efeti-
vamente, por um trabalho político prévio desenvolvido pelo partido, estejam em condições 
de tomar uma parte ativa em um movimento deste tipo. Participação de massas é o que 
houve na Espanha no ano de 1936, é o que houve em Santo Domingo. Por participação de 
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massas se entende participação de um setor das massas. Não necessariamente da metade 
mais um dos integrantes da população ou da classe operária.

Outra possibilidade insurrecional de forma alguma descartável na América Latina, 
que vem a caso já que citamos o exemplo de Santo Domingo, é a que pode ter caminho 
aberto em meio de um enfrentamento entre setores militares, onde um deles ganho poli-
ticamente através de um trabalho político deliberado ou através de uma situação conjun-
tural que o impulsiona neste sentido, ganho politicamente, dizemos, para a causa popular, 
recebe e admite o apoio das massas e eventualmente o apoio da própria guerrilha urbana.

A nosso ver, qualquer forma de ação insurrecional pressupõe, necessariamente, uma 
prática militar prévia e a existência de um aparato militar clandestino previamente organi-
zado com suficiente capacidade operativa e suficiente experiência para canalizar, enqua-
drar e levar a bom termo um processo insurrecional. Cabe apontar isto porque o balanço 
das experiências de insurreições urbanas realizadas em períodos anteriores conduz a cons-
tatações surpreendentes. A estes efeitos, cabe remeter-se a livros como “La insurrección 
armada” de A. Neuberg, editado por “La rosa blindada” na Argentina. O balanço das insur-
reições urbanas realizadas na década de 20 por exemplo, na Europa e China pelos partidos 
comunistas, então animados pelo Komintern por uma orientação revolucionária, demons-
tra que um dos fatores fundamentais de seu fracasso foi a escassa preparação prévia. O 
escasso desenvolvimento prévio de um aparato especificamente militar, profissionalizado, 
vamos dizer assim, na prática militar antes da insurreição. Por mais que a participação de 
massas surja evidentemente como um requisito indispensável, imprescindível para o bom 
êxito de uma insurreição armada urbana, o balanço da experiência acumulada demonstra 
claramente que o desenvolvimento de um aparato armado clandestino, é outro requisito 
não menos indispensável para o êxito. Isto é vigente ainda para o caso de que se obtenha 
apoio por parte de um setor mais ou menos importante do próprio exército burguês.

Obviamente um terceiro elemento que há que ter em conta permanentemente - 
tudo isto esperamos desenvolver mais amplamente em outra oportunidade - é a necessi-
dade imprescindível de um trabalho político sobre o aparato repressivo das classes domi-
nantes.

Podemos definir três requisitos como indispensáveis para o êxito de uma insurrei-
ção armada urbana, ou seja: 1)A participação de setores importantes de massas através 
de ações de distinto nível; 2)A existência prévia de um aparato armado clandestino com 
experiência militar já adquirida, que esteja na vanguarda do processo; 3)A existência de 
um trabalho político prévio sobre os elementos do aparato repressivo. Estes três requisitos 
pressupõem como é óbvio a existência de um minucioso trabalho político prévio, o qual só 
pode ser levado a cabo pelo partido como organização capaz de desenvolver, promover e 
harmonizar desde um centro de direção comum estas diversas atividades.

Esta concepção da insurreição armada conduz, uma vez mais, à conclusão de que a 
estruturação do partido é a meta fundamental na etapa de processamento das condições 
para a insurreição e não o contrário. Ou seja, se processa a ação armada através de um 
centro político e não se processa o centro político através da ação armada.

Seja-nos permitido fazer uma precisão maior, porque quando se fala de insurrei-
ção se corre o risco deste termo ficar um pouco esvaziado de conteúdo. A luta armada na 
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América Latina tem estado desde seu começo tão empapada da noção de que sua forma 
fundamental e quase única é a guerrilha, que na mentalidade geral, o termo insurreição diz 
pouco, evoca pouco. Ou o que evoca é justamente a ideia de multidões que saem às ruas, 
etc. Quando nos referimos à insurreição armada urbana nos referimos a coisas tipo “bogo-
taço”, tipo “cordobaço”, tipo Santo Domingo, com participação ativa, além, de um aparato 
armado desenvolvido antes, tudo sob a direção de um partido revolucionário.

Entendemos que em Córdoba, em Bogotá, em Santo Domingo, existiram as condi-
ções para uma participação de massas na insurreição. O que não existiu em Córdoba, o 
que não existiu em Bogotá, o que não existiu inclusive em Santo Domingo (onde este papel 
foi assumido por uma fração do exército) foi a organização prévia de um aparato armado, 
experimentado, em condições de dirigir o processo e em condições de incluir no processo 
de ações de massas as operações especificamente militares que haveriam tido um alcan-
ce determinante. Obviamente, deixamos provisoriamente de lado aqui, o problema das 
possibilidades de estabilização de uma situação insurrecional em Córdoba por exemplo. 
Estamos colocando o assunto, tratando de enquadrá-lo dentro de certas pautas. É mais que 
problemático, efetivamente, que um regime estabelecido através de um processo insurre-
cional na cidade de Córdoba pudesse sustentar-se. Mas nos estamos referindo a uma etapa 
determinada de um processo de luta armada tratando de confrontar outras hipóteses com 
o que tem sido a concepção foquista sobre o assunto.

Talvez seja útil, para esclarecer definitivamente esta proposta, comparar esta con-
cepção com a que constitui a chamada “guerra popular”, ou seja, o “modelo asiático”, 
vamos dizer assim, aplicado na China e agora no Vietnã, teorizado por Mao e adequado 
posteriormente por Giap ao meio vietnamita. Esta concepção se centra, como o foquismo 
inicial, na importância decisiva da guerrilha rural, e sustenta a necessidade de convertê-la, 
através de etapas reversíveis, em exército regular. A guerra popular, a “guerra asiática”, tal 
como a descrevem seus teóricos, é nem mais nem menos que o processo através do qual 
a guerrilha rural, concebida em termos bastante similares a como se colocou em Cuba, 
se transforma em exército revolucionário. Como da ação de tipo guerrilheiro se passa à 
campanha aberta, à guerra clássica, à guerra de campo, através de um processo flexível, 
escalonado em etapas reversíveis. 

Insiste-se muito por parte de Mao e mais ainda por parte de Giap, dadas as condi-
ções da guerra na Indochina, na necessária preservação da possibilidade de retroverter, de 
reconverter o exército regular em milícias locais e de reconverter inclusive a escala de milí-
cias em guerrilha, novamente, se a correlação de forças é demasiadamente desfavorável. É 
por outro lado o que aconteceu na Indochina, no momento em que a intervenção massiva 
de tropas norte-americanas conduziu os comandantes vietnamitas a retornar, durante um 
período relativamente longo, à guerra de guerrilha. Na etapa anterior, em que se enfren-
tava fundamentalmente o exército títere de Saigon, havia-se passado já à etapa de guerra 
clássica. Em nossos dias se reproduziu novamente o desenvolvimento da guerrilha rural à 
guerra rural. Já se combate de novo em guerra clássica de campanha, porque a correlação 
de forças, através do processo de luta, voltou a ser favorável. A guerra vietnamita exemplifi-
ca brilhantemente o grau de flexibilidade, de ductilidade que é necessário ter em todo tipo 
de guerra prolongada. Ductilidade e flexibilidade que só é possível, naturalmente, sobre 
a base de um nível de politização profundo, não só do pessoal armado, mas das próprias 
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massas. 

Haveria sido impossível para os soldados e para o povo vietnamita em geral, “dige-
rir”, sem grave desmoralização, a necessidade de reestruturar como guerrilhas, o exército 
regular que já operava em guerra de campo, no ano de 63 quando começou a intervenção 
massiva norte-americana se não houvesse existido um sólido trabalho de preparação po-
lítica em todos os níveis: ao nível do aparato armado e ao nível da própria população civil.

Toda guerra prolongada qualquer que seja a forma ou a metodologia que assume, 
exige como requisito indispensável à politização intensiva dos quadros militares e um tra-
balho político eficaz no nível de massa, para que os giros e mudanças que necessariamente 
estão implicados, sejam compreendidos e assimilados corretamente. Só a partir de uma 
concepção estreitamente imediatista pode subestimar-se a importância do trabalho políti-
co em todos os níveis. Somente a partir de uma concepção imediatista pode subestimar-se, 
em definitivo, a importância do partido como único instrumento idôneo para realizar este 
trabalho político.

Parecia-nos útil fazer esta enunciação sobre os critérios básicos da chamada “guerra 
popular” para pôr manifesta a diferença fundamental desta com o conceito de guerra em 
cenário urbano que estamos obrigados a desenvolver em nosso meio, e para o qual, obvia-
mente, estes materiais não têm outra aspiração que a de ser uma primeira aproximação 
que habilite uma discussão. O fundamental, portanto, no que tem a ver com o conceito de 
guerra popular, é que o desenlace militar, a vitória no marco desta concepção, se localiza no 
mesmo plano da guerra clássica. O desenlace militar da guerra popular se busca através da 
confrontação entre exércitos regulares, através de campanhas, de guerra de campo.

A formação de guerrilhas, de bases de apoio com ocupação de terreno, de escalões 
intermediários de milícias locais, tudo aponta e pressupõe a culminação na formação de 
um exército regular, capaz de vencer o inimigo, o exército regular inimigo em batalhas cam-
pais clássicas. A teoria Mao-Giap ensina, em definitivo, como se pode formar um exército 
regular revolucionário, à margem do aparato estatal burguês ou colonial, e como ele pode 
chegar a vencer em guerra popular, em guerra de campo ao exército burguês ou colonial. 
A guerra prolongada de Mao termina como é sabido, na campanha de 1948, ano em que 
o exército comunista “conquistou” toda a China, vencendo em guerra regular o exército de 
Chang Kai Sheck. A guerra contra os franceses na Indochina terminou com a derrota militar 
dos colonialistas em Diem Bien Phu, derrota que torna decisivamente negativo o balanço 
de vantagens e inconvenientes que se via obrigado a realizar o comando francês e que 
empurra à negociação a França. Na chamada “guerra popular”, portanto se começa com a 
guerrilha rural (como na concepção foquista ortodoxa, tipo cubano) para terminar no exér-
cito do povo que é um exército de campanha.

XII – DA GUERRILHA URBANA À INSURREIÇÃO

Pode-se transportar esta concepção para as condições do Uruguai onde os objetivos 
da ação armada são primordialmente sociais? Pode-se chegar a estruturar propriamente 
um exército dentro de cidades a partir da guerrilha urbana? Isto nos parece pelo menos, 
sumamente difícil. A partir de um nível de ação armada na cidade, com características de 
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guerrilha urbana, se pode chegar até um fustigamento intenso das forças inimigas, mas a 
decisão se dá através de uma insurreição popular urbana.

A etapa final da guerra prolongada concebida em termos de “guerra popular”, ou 
guerra “modelo asiático”, digamos, consiste em uma campanha militar concebida dentro 
de pautas mais ou menos clássicas, ou seja, uma guerra regular entre exércitos regulares. A 
fase final da guerra que temos necessidade de desenvolver em nosso meio, a partir de uma 
guerrilha urbana, termina em uma insurreição também, no fundamental, urbana.

Estamos nos referindo obviamente aos termos em que se coloca este problema no 
marco da formação social uruguaia. Obviamente, que se projetamos esta problemática à 
dimensão geral latino-americana, a textura da guerra popular não é a priori descartável, 
ainda que houvesse de submetê-la a uma crítica bastante minuciosa a partir das aprecia-
ções, que cremos no fundamental corretas, que formulava a respeito da “guerra popular” 
Régis Debray em “Revolução na Revolução?”. Ele destacava que ainda nos meios rurais 
latino-americanos, a situação não é homogeneamente equivalente, nem muito menos a 
dos países asiáticos por uma série de circunstâncias concretas que enunciava ali: escassa 
população, fixação local de um aparato repressivo, características peculiares da estrutura-
ção social do campesinato, etc.

É evidente que o caráter fundamentalmente urbano da luta em nosso meio tanto em 
sua etapa inicial de guerrilha urbana como na fase de sua resolução insurrecional, outorga 
uma importância mais decisiva, que na “guerra popular” asiática, à dimensão política da 
prática militar. A ação em meios urbanos torna decisiva a vinculação com as massas no 
sentido de que desde o começo a operatividade do aparato armado deve estar guiada por 
um critério de ação por e para as massas em sua prática militar. As características urbanas 
da guerra a condicionam politicamente muito mais que a qualquer outro tipo de tática 
militar revolucionária porque o desenvolvimento do aparato armado clandestino da guer-
rilha urbana não constitui, militarmente falando, um fim em si, mas um meio de contribuir 
para promover um desenvolvimento político das massas. O desenlace insurrecional exitoso 
carrega a ideia deste trabalho político prévio. A insurreição só pode ser vitoriosa na medi-
da em que esta ação de preparação política prévia, dentro da qual a atividade da guerri-
lha urbana é um elemento fundamental, tenha sido desenvolvida cabalmente. Isto sucede 
assim porque, em definitivo, o desenlace insurrecional não dependerá centralmente do 
desenvolvimento técnico-militar prévio do aparato armado, mas da eficácia com que ele 
tenha conseguido inserir-se e gravitar ao nível das massas junto às quais poderá se obter 
por via insurrecional uma decisão de vitória. A eficácia com que a guerrilha urbana tenha 
conseguido inserir-se dependerá mais da justeza de sua linha e sua ação política que de seu 
desenvolvimento técnico. Sem que isto implique obviamente, em absoluto, subestimar a 
necessidade de desenvolvimento especificamente técnico do aparato armado, que como 
enunciávamos anteriormente constitui um fator indispensável para todo êxito insurrecio-
nal na medida em que é ele quem está na vanguarda e protagoniza as ações armadas que 
determinam o êxito da insurreição. Da justeza do trabalho nas massas por parte do aparato 
armado que supõe obviamente, a existência e a ação de um partido que dirige o conjunto 
do processo e cuja prática política extrapola amplamente os limites da exclusiva prática 
militar, da justeza desta ação de massas dizemos, depende a possibilidade de desenvolver 
as condições para a insurreição.
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Caberia realizar algumas postulações tendentes a abordar a hipótese de que resul-

ta, senão impossível, pelo menos enormemente difícil, chegar a formar um exército com 
características de exército regular a partir da guerrilha urbana. Em outros termos, abundar 
na hipótese de que a guerrilha urbana como tal, não pode obter a vitória militar sobre um 
exército em uma guerra aberta, no meio urbano. Dito ainda de outra maneira, o que pro-
curamos fundamentar é a afirmação de que a guerrilha urbana só pode elevar-se, como 
forma superior, a um desenlace insurrecional e não pode ou pelo menos resulta enorme-
mente difícil que se eleve, como forma superior, à constituição de um exército com caracte-
rísticas de exército regular capaz de decidir no meio urbano, através de uma guerra regular, 
a vitória militar.

A partir da guerrilha rural deve-se necessariamente passar por uma etapa interme-
diária de constituição de exército regular em condições de desenvolver uma luta de guerra 
clássica de campanha, como condição prévia ao desenlace militar, enquanto que a partir 
da guerrilha urbana não se pode chegar à constituição de um exército regular e, assim, se 
deve passar diretamente à insurreição. Entre a guerrilha rural e a vitória existe uma guerra 
regular.

Entre a guerrilha urbana e a vitória existe somente uma insurreição. Daí a extrema 
delicadeza do momento insurrecional, posto que em grande medida a experiência insur-
recional é irreversível. Uma insurreição termina em vitória ou em grave derrota. Por outro 
lado a etapa intermediária entre a guerrilha rural e a vitória, constituída por um período 
de guerra regular, não assume a gravidade como opção política que assume a eleição da 
conjuntura insurrecional.

A guerrilha urbana está condenada, digamos assim, a ser só isso, guerrilha, guerrilha 
urbana, até o momento, necessariamente muito bem eleito, de uma insurreição generali-
zada. Seria longo e seguramente inoportuno enunciar aqui todas as razões técnicas que, 
a nosso entender, travam decididamente em nosso meio a conversão de uma guerrilha 
urbana em exército capaz de disputar a vitória com o inimigo em ação aberta, ou seja, 
em combate formal. Obviamente, quando nos referimos à ação aberta, a combate formal, 
não nos estamos referindo à insurreição que definíamos como a culminação necessária do 
processo de luta guerrilheira urbana, mas a uma espécie de etapa prévia que na concepção 
foquista do M.L.N. se pretendeu definir como “la guerra”. Uma espécie de etapa intermedi-
ária, inserida entre a atividade propriamente guerrilheira e o desenlace armado. A hipótese 
insurrecional nunca formulada em termos precisos pelo M.L.N. poderia supôr-se implícita 
como coroamento do processo que este movimento definiu como “guerra” ou “campanha 
de fustigamento”.

Pareceria claro que entre a guerrilha e a insurreição, o M.L.N. vislumbrou a possibi-
lidade de um período de operações frequentes e de dimensão relativamente importante, 
que viria a ser o equivalente, no meio urbano, do que é o período de guerra regular no meio 
rural segundo a concepção de “guerra popular asiática”. Esta hipótese está corroborada 
pelo claro intento de extensão das operações militares ao campo. Poderia considerar-se 
que o que o M.L.N. procurou botar na prática a partir de abril, foi una modalidade opera-
tiva aproximadamente similar à desenvolvida por Grivas e a EOKA no Chipre. Ou seja, uma 
intensa atividade urbana paralelizada pela ação de grupos operativos, bastante restringidos 
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numericamente, no campo. Obviamente esta etapa operacional não foi suficientemente 
definida pelo comando do M.L.N. e os termos em que aconteceram as coisas não permitem 
tampouco fazer uma ideia clara a respeito de quais eram as modalidades e os objetivos que 
pretendia alcançar a direção do M.L.N. ao postular a intensificação das operações sob o 
título de “guerra”.

Parece bastante claro, pelos documentos publicizados, e pelos fatos inclusive, que 
a direção do M.L.N. considerou que em abril se processava uma mudança qualitativa dos 
níveis levados adiante até então, mudança qualitativa significada por um sensível salto 
no relativo à dimensão das operações que se encaravam. O fato de que estas operações 
não tenham tido oportunidade de levar-se adiante pelo desenrolar dos acontecimentos 
tal como se deu, não inibe de considerar certamente que se encarava a incorporação de 
objetivos de defesa da “legalidade”. Assim concebido, o M.L.N. passaria a ser vanguarda 
de um movimento popular mais amplo que poderia adotar eventualmente a bandeira da 
restauração democrática. 

Conseguindo superar a repressão militar como antes havia conseguido superar a 
repressão policial, haveria se criado para as classes dominantes uruguaias e para seu go-
verno, já abertamente ditatorial, uma conjuntura muito difícil de superar que na política 
do M.L.N. poderia haver desembocado em uma intervenção estrangeira. Ao produzir-se 
esta, passariam a mãos do M.L.N., além da bandeira da defesa da “democracia” liberal, a 
bandeira da defesa da nacionalidade, o que haveria terminado convertendo, em definitivo, 
a causa social em causa nacional, com a consequente ampliação das possibilidades políticas 
do Movimento nas massas.

A guerrilha iniciada por objetivos sociais, se converteria assim, na medida em que 
perdurasse, em luta por liberdades democráticas, e na medida em que esta perdurasse 
superando a repressão do exército, em luta pela defesa da soberania, já que ultrapassado o 
exército como antes a polícia, o único recurso que restava às classes dominantes era abrir 
passo à intervenção estrangeira.

2ª PARTE

XIII – GUERRILHA URBANA: DEFENSIVA ESTRATÉGICA E 
OFENSIVA TÁTICA

Se for isto realmente o que se buscou, implica em uma grave falta de perspectiva, 
uma muito errônea avaliação da conjuntura militar, das possibilidades próprias e do inimi-
go, da correlação de forças. Também, obviamente uma avaliação inadequada da conjuntura 
política, ou seja, das possibilidades do sistema de “digerir” graus de violência muito eleva-
dos, sem ver-se por eles forçado a romper decisivamente os disfarces ideológicos que co-
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brem sua essência ditatorial e que o permitem manter o ascendente e a hegemonia sobre 
amplos setores de massas.

Não é este o aspecto fundamental que nos interessa analisar agora, mas nos interes-
sa mais insistir sobre a prática especificamente militar desta política que o M.L.N. preten-
deu empreender em abril. Cremos que da análise das características desta mudança, deriva 
a constatação das enormes dificuldades que enfrenta uma guerrilha urbana para converter-
se em níveis operativos superiores, aproximadamente equivalentes aos de uma guerra re-
gular. Dito em outros termos, como a guerrilha urbana está em certa medida condenada 
a ser guerrilha até o momento da insurreição e não pode converter-se propriamente em 
exército. Mencionaremos de maneira necessariamente esquemática, porque de outra for-
ma iríamos muito longe de algumas das razões que determinam isto.

Em primeiro lugar o desenvolvimento quantitativo dos efetivos aparece bastante 
claramente como inversamente proporcional, digamos, a grau de segurança de um apara-
to armado urbano que, por definição, sempre está na presença do inimigo e exposto em 
condições de dispersão à ação repressiva. Pensamos que uma das razões determinantes 
do rápido colapso sofrido pelo M.L.N. radica justamente em haver extrapolado os limi-
tes compatíveis com a segurança com relação ao desenvolvimento quantitativo de seus 
efetivos. Este raciocínio fundamenta a escassa dimensão que sistematicamente vemos atri-
buída aos movimentos de guerrilha urbana. A estes efeitos, nos remetemos à descrição de 
efetivos da EOKA, por exemplo, que se faz em “La guerra de la pulga” e que dá Grivas em 
seu livro “Guerra de guerrillas”; à descrição dos efetivos do IRA na mesma “Guerra de la 
pulga” e “La guerra de Irlanda” de Vicente Talón; a referências similares de Menahem Be-
guin sobre o IRGUN da Palestina em “Rebelión en Tierra Santa”. Em termos gerais poderia 
dizer-se que praticamente todas as guerrilhas urbanas que operaram ao longo da história, 
contaram com efetivos sumamente reduzidos, mensuráveis em quantidades de não mais 
de poucas centenas de combatentes. E nunca mais que isso. Reiteramos que uma das ra-
zões que nos parece que acentuou sensivelmente a vulnerabilidade do M.L.N. foi violar esta 
espécie de lei de saturação.

Outra circunstância notória é que a guerrilha urbana carece de retaguarda, não do-
mina espaço, carece, portanto de abrigo seguro sobre o terreno. No meio urbano o inimigo 
é, obviamente, o dono de todo o território e o único abrigo que resta à guerrilha urbana é 
a infra que ela mesma gera.

O desenvolvimento quantitativo dos efetivos que mencionávamos recentemente 
pressiona necessariamente sobre a disponibilidade de infra cujo desenvolvimento, por sua 
vez, é tendencialmente muito mais lento e complicado, que o próprio recrutamento. O 
crescimento do pessoal combatente conduz, pois indefectivelmente, a certa altura, a um 
estrangulamento em matéria de infra e serviços conexos. Isto nos parece bastante claro e é 
o que indica toda a experiência. É muito mais difícil, sobretudo atingido certo ritmo de ope-
ratividade, conseguir casas e a montagem dos serviços correspondentes a uma organização 
clandestina, que recrutar combatentes. A experiência do M.L.N. também apoia esta afirma-
ção posto que, se bem havia ali um poderoso desenvolvimento de infra, a disponibilidade 
de efetivos rebaixou em muito suas possibilidades. Por outro lado, em termos repressivos, 
o que cai, e o que cai sem remédio são as casas, que não podem mover-se, digamos assim. 
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E os equipamentos pesados, que ficam impedidos por não poder mudar-se com agilidade. 
O que mais facilmente escapa à ação repressiva é obviamente aquilo que pode deslocar-se 
e neste mundo o que mais pode deslocar-se são as pessoas.

De maneira que a corda se rompe pelo lado da infra e pelo lado da deterioração dos 
serviços correlativo à queda das casas. É por ali, em termos gerais, por onde se abre o flan-
co mais vulnerável de toda organização clandestina, e é justamente esta vulnerabilidade 
o que cresce na mesma medida em que se estende ou aumenta a quantidade de pessoas 
enquadradas nestas organizações.

Em outro aspecto ainda sendo numerosa, a guerrilha urbana, por operar sempre em 
terreno inimigo, apresenta enormes dificuldades para concentrar-se em medida suficiente 
para decidir enfrentamentos de peso. É uma lei de seu funcionamento o evitar este tipo 
de enfrentamentos. Bem se sabe que durante longos períodos, especialmente nos perío-
dos iniciais, é normal em toda atividade guerrilheira evitar no possível os encontros com 
o inimigo. Mas acontece que sem enfrentamento, sem “batalhas”, vamos dizer, não existe 
a possibilidade de destruição militar do exército inimigo. Não é escapando às confronta-
ções que se pode chegar a uma decisão armada. A guerrilha urbana pode alcançar sobre 
o inimigo grandes efeitos políticos, mas em função desta característica que estamos ano-
tando, muito dificilmente pode alcançar decisões militares importantes. A dificuldade para 
concentrar-se, derivada do fato de operar sempre em território inimigo, determina que nos 
enfrentamentos, normalmente a guerrilha urbana seja mais débil que o oponente, o qual 
carrega a necessidade de fugir destes enfrentamentos e, portanto a impossibilidade técnica 
de alcançar a destruição do exército contrário.

Em resumo, a guerrilha urbana, até o momento insurrecional está fechada na de-
fensiva estratégica, por mais que possa ter, circunstancialmente, a ofensiva tática. Só 
pode golpear o inimigo de maneira esporádica, lutando uma guerra sem dimensão ter-
ritorial e, portanto sem frentes e sem ações sustentadas. O inimigo ainda que tampouco 
tenha frentes estáveis, posto que estas se criam e desaparecem em cada ação, controla 
certamente o terreno e tem a ofensiva estratégica permanentemente em suas mãos.

A vitória militar exige de alguma maneira passar para a ofensiva estratégica. A im-
possibilidade de que a guerrilha possa passar à ofensiva estratégica ultrapassa os “efeitos” 
de ofensiva ao plano político. A única ofensiva militar decisiva, no marco urbano que pode 
obter a destruição do aparato repressivo, é a insurreição, que, por sua vez é uma eventuali-
dade irreversível. Ou se obtém a vitória final ou significa uma derrota grave no plano militar.

Em definitivo, a guerrilha urbana, como tal, parece estar encerrada necessariamente 
na defensiva estratégica. A ofensiva estratégica possível para a guerrilha urbana consiste na 
insurreição. Sendo a ofensiva estratégica requisito indispensável para a vitória, e sendo a 
insurreição sua única forma urbana, só com a insurreição se pode alcançar a vitória.

A insurreição, segundo enunciávamos antes, supõe três condições: a disponibilidade 
de um aparato armado clandestino previamente organizado e experimentado; o apoio de 
massas ou de setores de massas suficientemente importante para gravitar no ato insurre-
cional, participando ativamente nele; e um trabalho político prévio que permita a desmo-
ralização ou a desintegração o mais ampla possível do aparato repressivo. Obviamente que 
uma ação insurrecional supõe uma cuidadosa avaliação de fatores políticos, e é absoluta-



48 COPEI	-	F.A.U.8
mente impossível deduzi-la de uma decisão voluntarista do aparato armado, por importan-
te que este seja. Uma insurreição isolada das massas é totalmente inconcebível. Uma ação 
de fustigamento, como a colocada pelo M.L.N. a partir de abril, na medida em que não 
aponte a um desenlace insurrecional, tampouco é capaz, por si, de produzir a liquidação do 
aparato armado burguês. O fustigamento, por intenso que fosse, segue encerrado dentro 
da característica de defensiva estratégica. Só a insurreição supõe a superação da defensiva 
estratégica e a passagem à etapa de ofensiva estratégica.

As óbvias implicações de caráter político de um processo insurrecional excluem to-
talmente a possibilidade de que ele possa ser encarado a partir de um modelo foquista. 
A insurreição exige a existência prévia de um partido e o desenvolvimento de um aparato 
armado próprio capaz de operar durante um longo período como guerrilha urbana. O êxito 
de uma insurreição não pode fiar-se no espontaneísmo das massas e tampouco pode fiar-
se no voluntarismo do aparato armado, operando isolado ou mais ou menos isolado das 
massas. A concepção insurrecional da destruição do poder burguês exige o trabalho nos 
dois níveis: no nível de massas para criar as condições políticas da insurreição; e no nível 
armado para criar o aparato armado que, previamente à insurreição, estruture os seus 
quadros e seja o elemento de choque, de ruptura do processo insurrecional.

XIV – INTERNACIONALIZAÇÃO DA INSURREIÇÃO

Nas condições concretas de nossa formação social nacional, não pode estabelecer-
se que um processo de insurreição vitorioso baste por si para implantar o poder popular 
no Uruguai sozinho. Há que partir da base de que a destruição do poder burguês em nosso 
país é somente a abertura de uma nova etapa de luta contra a intervenção estrangeira. 
Seria absurdo conceber o “socialismo em um só país” no Uruguai. 

A partir da destruição do poder burguês no Uruguai é que a luta se internacionaliza 
para fora e se torna nacional para dentro, no sentido de que a intervenção estrangeira é 
praticamente inevitável dada a situação geopolítica. A intervenção política das burguesias 
dos países vizinhos ou diretamente do imperialismo, necessariamente converte a revo-
lução social em uma revolução em defesa da independência nacional. Ao mesmo tempo 
transporta para os países vizinhos os efeitos da revolução uruguaia. Na medida em que a 
revolução triunfe no Uruguai não será, por si mesma, capaz de afiançar-se aqui somente, 
mas sim de iniciar uma etapa de internacionalização dos efeitos políticos revolucionários. 
Inicia-se então o 2º período de luta prolongada contra a intervenção estrangeira, período 
em que se vincula a sorte ou o destino da região e não já somente de nosso país. O Uruguai 
não se jogaria, segundo esta concepção, à sorte só do país, mas à sorte da revolução na 
região.

O Uruguai constitui o ponto de maior vulnerabilidade na cadeia imperialista regional, 
na medida em que é um país carente de aberturas burguesas viáveis. A burguesia uruguaia 
tem sido incapaz de formular um projeto, um modelo de desenvolvimento que permita 
escapar ao processo de deterioração econômico-social crescente que padece desde faz 
decênios. A tendência à deterioração em todos os planos, longe de atenuar-se se acentua 
incessantemente. A deterioração se vai transportando gradualmente do nível econômico, 
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determinante em última instância, aos níveis político e ideológico. A capacidade real das 
classes dominantes uruguaias para enfrentar à revolução, diminui na mesma medida em 
que a deterioração se aprofunda. 

As classes dominantes, insistimos, não foram capazes e não parecem dispor dos 
meios para formular um projeto que signifique a superação desta situação. Sua única res-
posta tem sido intensificar a repressão, o que se bem tem valido êxitos no plano militar, 
indubitavelmente constitui uma resposta politicamente não válida e carregada de riscos 
para o futuro. A polarização das lutas no Uruguai, devido a esta circunstância, ou seja, à ca-
rência de saída burguesa, é praticamente inevitável na medida em que o processo de dete-
rioração continue. Nada sugere, hoje, sua detenção, nem ainda sequer seu estancamento. 
Pelo contrário, por períodos, adquire uma velocidade maior. É esta situação que legitima 
plenamente a vigência da ação armada desde já em nosso país.

A viabilidade de um desenlace insurrecional deve consultar, além da conjuntura in-
terna, a conjuntura global da região. O aspecto mais perigoso dela está radicado no de-
senvolvimento burguês do Brasil. A inevitável internacionalização da revolução uruguaia 
como processo armado, ou seja, o fato de que termine inevitavelmente em intervenção 
estrangeira, parece sugerir a pertinência de uma muito prolongada etapa de luta encara-
da em termos de guerrilha, antes de chegar a um desenlace insurrecional cuja conjuntura 
deve ser muito precisamente escolhida.

Depreende-se claramente do aqui enunciado, que também no marco da concepção 
estratégica postulada por nós, tem lugar um “momento nacional” digamos assim, do pro-
cesso revolucionário, o qual pode estabelecer uma similitude aparente com o foco. Segun-
do se coloca aqui, o momento da luta pela independência nacional também é posterior, no 
tempo, ao momento social, ou seja, à etapa social inicial, à etapa de motivação social da 
luta guerrilheira. É de toda evidência que dadas às condições particulares de nosso país, é 
praticamente inconcebível o estabelecimento de um regime de tipo socialista, ou ainda a 
realização de transformações sociais profundas sem contar com a intervenção das burgue-
sias vizinhas. Por outra parte nosso país se encontra plenamente imerso em um processo 
de integração regional, que não é nada mais que a concretização do processo de integra-
ção geral correlativo à etapa de penetração do capitalismo monopolista na América Latina. 
Dito em outros termos, o que sucede é que o Uruguai, por diversas vias se vai integrando 
cada vez de maneira mais plena ao âmbito econômico dos países vizinhos. Pode constituir 
e constitui, obviamente, uma zona de fricção entre as burguesias dependentes dos países 
vizinhos. 

O indubitável é que tudo parece indicar que o Uruguai burguês não seria viável no 
longo prazo. A dominação burguesa em nosso país, portanto, em grande medida se associa 
à perspectiva de uma integração dependente com respeito às burguesias dos países vizi-
nhos. O destino do Uruguai como país independente sob dominação burguesa não parece 
ser viável. Dominação burguesa e perduração da independência política real surgem como 
termos contraditórios. No prazo, o país vai perdendo cada vez mais sua independência real 
sem prejuízo de conservar uma independência formal cuja invalidez no plano da realidade 
será cada vez mais evidente para todos. Se no marco de sua deterioração e da crescente 
integração regional monopolista o Uruguai burguês está predestinado à integração com os 
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países vizinhos e a perda de sua independência, a única forma viável para que esta inde-
pendência perdure e seja uma realidade, é a superação da estrutura burguesa em nosso 
país. O Uruguai, no marco do sistema capitalista, está destinado à perda gradual de sua 
independência. Só deixando de ser capitalista poderá conservar sua qualidade de nação 
independente. O Uruguai será independente na medida em que seja socialista. Por esta 
via, socialismo e nacionalismo chegam, é certo, a uma final convergência.

Toda concepção de nação é inseparável de uma perspectiva de classe. A pátria se-
gundo a noção burguesa é a pátria para os burgueses. A nação na concepção proletária é 
somente a nação socialista e, portanto a reivindicação da independência nacional e sua 
consagração através de um processo de luta armada se identifica com a luta pelo socialis-
mo. O Uruguai será independente se for socialista ou não será independente. Capitalismo 
e dependência crescente são termos inseparáveis. A independência política é incompatível 
com a vigência do capitalismo em nosso país, porque ele o leva inexoravelmente a uma 
dependência crescente, não já referida ao imperialismo ianque, mas bem concretamente 
referida às burguesias dos países vizinhos, também dependentes, obviamente. A burguesia 
uruguaia será necessariamente dependente de burguesias por sua vez dependentes. Este 
processo será tanto mais rápido, quanto maior seja por um lado o desenvolvimento das 
burguesias dependentes vizinhas, e quanto maior e mais agudo e irreversível se torne o 
processo de deterioração econômico-social ao qual arrasta o país a dominação burguesa 
dependente. Uma real independência nacional exige, portanto, a derrota do poder burguês 
no país.

A guerra de guerrilha a partir de motivações sociais efetivamente em determina-
do momento adquire conotações nacionais. Uma insurreição socialista, ou pelo menos 
orientada a mudanças radicais, será também sem dúvida uma insurreição com fins na-
cionais.

Associar os valores socialistas aos valores ideológicos nacionalistas, entendemos que 
é um elemento importante para ampliar a esfera de ação ideológica da revolução. Não que-
remos introduzir aqui uma análise teórica a respeito do conteúdo e dos alcances do “pa-
triotismo” como ideologia. Somente queremos formular a hipótese de sua implementação 
como elemento ideológico sem que ele implique em negar a necessidade de adequações 
para encaixá-lo na concepção geral socialista. Distinta é, nos parece já que estamos nisto, 
a valoração que deve fazer-se da ideologia democrático-liberal. Dissemos mais de uma vez 
já, que o esquema operativo do foco, supunha a iniciação da atividade militar a partir de 
motivações sociais, prolongável logo para a reabilitação da democracia liberal, uma vez 
que a mesma ação do foco houvesse gerado fatores repressivos suficientes e prolongáveis 
posteriormente à defesa da causa nacional, na medida em que motivasse uma intervenção. 
Sobre a vinculação das motivações sociais da luta armada com a luta nacional, sugerimos 
algo mais acima.

A respeito da vinculação das motivações sociais com os valores ideológicos demo-
crático-liberais, pensamos que a conduta deve ser diferente. Não cremos que sob nenhum 
conceito seja reivindicável a institucionalidade liberal-democrática como meta da luta. 
Pensamos que um movimento autenticamente revolucionário tem que postular desde já, 
e na medida em que seja possível e compatível com o nível de compreensão popular, ob-
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jetivos de organização política diferentes da organização tradicional estatal-burguesa. A 
estrutura estatal burguesa deve ser denunciada e combatida no plano ideológico desde 
agora. Não compartilhamos em absoluto, portanto a perspectiva de uma etapa de luta pró-
democrática, tal como a colocaria o foco. A revolução uruguaia será socialista e nacional, 
mas não deve ser liberal-democrática. Deve postular uma estrutura de poder totalmente 
diferente. Isto implica no trabalho de conceber formas de poder popular, e a crítica siste-
mática sobre os níveis jurídico-políticos de organização do estado burguês dependente, 
e de crítica da ideologia política que sustenta e informa esta estrutura estatal-burguesa 
dependente.

XV – A LÓGICA DO FOCO E A DERROTA DO M.L.N.

Tratando de resumir os aspectos militares da prática foquista, enunciemos os seguin-
tes pontos: o foquismo na versão do M.L.N. postula o critério de que a atividade armada 
por si só pode gerar as condições políticas da revolução. Em que consiste a geração destas 
condições políticas? Em primeiro lugar, a atividade inicial do foco polariza ao seu redor 
a opinião dos setores mais politizados. A atividade prolongada do foco geraria a repres-
são, e esta levaria cedo ou tarde à alteração do marco institucional democrático. A partir 
da existência de uma ditadura, a luta contra ela polarizaria em torno do foco, o conjunto 
da opinião política não já revolucionária, não já simplesmente de esquerda, mas ainda a 
liberal. Na medida em que o foco se sustentasse, operando sempre a níveis mais altos, 
isto terminaria gerando a intervenção estrangeira. Ela poria junto ao foco o conjunto do 
país. Em termos políticos, a guerra de guerrilha iniciada por motivações sociais, adquiriria 
depois um conteúdo político democrático e posteriormente, na etapa final, um conteúdo 
de guerra nacional. O foco geraria assim, começando ao contrário, digamos, as condições 
políticas que tradicionalmente (caso cubano, por exemplo) gerou a ditadura. Em lugar de 
ser resposta a uma ditadura ou ainda a uma situação colonial descarnadas, o foco as gera-
ria. Em lugar de ser resposta à ditadura aberta, o foco traria a ditadura aberta. Em lugar de 
ser resposta a uma dominação estrangeira direta, o foco atrairia a dominação estrangeira 
direta. Em virtude disto, o foco capitalizaria sem necessidade de luta ideológica prévia, 
quer dizer, sem necessidade de romper as estruturas ideológicas burguesas, capitalizaria os 
próprios valores da ideologia burguesa: democratismo liberal e nacionalismo. A estratégia 
foquista pretende ser um atalho precisamente por isso: pelo fato de que seria um intento 
de canalizar rapidamente para a causa revolucionária a própria ideologia burguesa.

Como se alcançariam estes efeitos políticos? Para alcançá-los necessitam-se ações 
impactantes. O impacto psicológico necessita uma crescente, uma intensificação gradual 
e persistente das ações. Se retorna-se a níveis operativos já superados, o efeito de impac-
to diminui ou desaparece. Os efeitos políticos da operatividade se volatilizam se esta não 
segue um curso progressivamente ascendente. Um efeito similar ao da intensificação ou 
ampliação da magnitude das operações se alcança variando a índole delas. Variar o tipo 
de operações e incrementar o nível delas naqueles ramos ou variantes operativos já reali-
zados, são os dois caminhos para persistir na obtenção do impacto psicológico. O impacto 
psicológico gera simpatias.
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Na expectativa que os objetivos revolucionários democrático e nacional se atinjam 

por este método, não interessa desenvolver esta simpatia no sentido de uma conversão, 
digamos assim, ideológica, de uma modificação em profundidade da ideologia das pessoas, 
já que isto não seria necessário.

Todo o processo se concebe claro como breve, brevidade que não descarta uma per-
duração de alguns anos. O decisivo é a atividade operativa. O único que importa substan-
cialmente é o desenvolvimento do aparato armado. A capitalização política pode se fazer 
em termos de mera simpatia enquadrável precariamente em um movimento de massa, 
concebido basicamente como um aquário onde pescar, como lugar de recrutamento, como 
um lugar de recorrência para obter o apoio necessário ao aparato armado.

A canalização política das simpatias obtidas, não assume a forma de partido. Isto im-
plica que o movimento correspondente carece de linha clara em matéria política, ideológi-
ca e de massa. O foco descarta realmente uma política para massas. O foco descarta a orga-
nização de um partido, única forma de desenvolver esta política no nível de massas. O foco 
descarta a modificação ideológica profunda, inclusive de seus próprios militantes. Por quê? 
Porque se supõe que a atividade armada gerará uma dinâmica, a dinâmica que enunciamos 
antes, que faz obviamente todo este complexo processo visualizado na concepção foquista, 
como demasiado dificultoso. A luta armada abrevia, permite capitalizar para a revolução 
os próprios valores ideológicos burgueses. Por isso não há que discutir nem sequer com o 
reformismo. Isto é desnecessário, posto que a dinâmica gerada pelas operações armadas 
arrastará o reformismo ao terreno da revolução onde irá a reboque, ou será destruído pela 
repressão. Na realidade a função política na concepção foquista é depositada nas mãos da 
reação. É a repressão a encarregada de persuadir o povo das vantagens da revolução. Para 
que isto seja possível e fácil, é necessário que os revolucionários não coloquem ao povo 
opções complexas, ideologias, problemas complicados.

É necessário que o foco revolucionário sustente uma posição sumamente ampla no 
ideológico que não obstaculize a adesão de ninguém, posto que se prevê que a adesão será 
massiva, no sentido quantitativo e massivo quanto a nível ideológico dos aderentes. A cau-
sa é primeiro social, logo é democrática e depois patriótica. E todos devem estar em condi-
ções de envolver-se nela. A forma da propaganda não deve assumir complexidades teóricas 
ou ideológicas, deve ser acessível a todos. O folclore é a forma evidentemente mais eficaz 
para este tipo de prédica. O conteúdo propagandístico é emotivo, não racional. O racional 
limita a possibilidade de adesão e é complicado; o emotivo chega a todos. Prescinde-se 
obviamente da teoria. São os fatos os que definem.

Do que se trata fundamentalmente é de manter a moral do movimento e o entusias-
mo revolucionário das massas, através de fatos. Por isso os fatos têm que ser constantes, 
progressivos e cada vez de importância maior. É a importância permanentemente crescen-
te dos fatos o que significa avanço da revolução. É a importância constantemente crescente 
dos fatos ou a variação do terreno sobre os quais se fazem o que sustenta a moral inclusive 
do movimento. O recrutamento se define em torno da propensão a realizar fatos. A pro-
pensão a realizar fatos se define enquanto um ânimo sentimental e emotivo. O ânimo sen-
timental e emotivo é gerado nos fatos. Esta ideologia resulta viável, é óbvio, como motor 
de um movimento concebido em termos imediatistas. É funcional em um movimento que 
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parte da base de que seu caminho vai estar constituído por êxitos constantes posto que a 
possibilidade de operar sempre em sentido ascendente supõe o êxito permanente. A linha 
sustentada com base em operar sempre em sentido ascendente supõe a subestimação do 
inimigo. Subestimação que não está avaliada por nenhuma análise de conjuntura. Os fatos 
demonstram os alcances desastrosos deste critério.

Está implícita na concepção enunciada, a pertinência e a necessidade de ampliar 
constantemente os efetivos. A concepção da luta de curto prazo conduz à conclusão de 
que é necessário criar um exército clandestino no menor prazo possível. Se a conjuntura 
política pode ser forçada, digamos assim, a partir de ações armadas, quanto maiores sejam 
as ações armadas, quanto maior seja o aparato armado, mais fácil e rapidamente se forçará 
a conjuntura política. Está implícita neste critério a concepção voluntarista. Vai unida a ela 
a confiança no efeito multiplicador das ações armadas. Qualquer tipo de estrutura social, 
política, econômica, pode ser deformada e modificada com as armas, no sentido em que o 
desejam voluntariamente quem empunha estas armas.

A atividade política passa a ser para o foquismo decisão subjetiva de um grupo ope-
rativo e não produto de um processo global da sociedade. Pesa mais a decisão de um grupo 
mais ou menos isolado, que o comportamento das classes sociais. Esta atitude convém 
perfeitamente à postura ideológica de determinados setores pequeno-burgueses, concre-
tamente da pequena burguesia culta, a chamada “intelligentzia” que opera em nosso país 
como força social bastante a margem das classes sociais fundamentais, em grande medida 
como produto do atraso do nível de consciência da classe operária. É difícil precisar às vezes 
em que medida este comportamento de grupos pequeno-burgueses responde realmente 
aos interesses da classe operária ou a preocupações de abrir caminho na hierarquia social 
vigente. Em que medida seu ânimo revolucionário não está determinado pela presença de 
uma burguesia que impede suas expectativas de “ascensão social” burguês no marco de 
uma formação social estancada.

Seja como for, esta concepção foquista implica no aspecto militar a necessidade 
de criar um exército clandestino. A necessidade de criar um exército clandestino põe um 
nível reduzido de exigências para o recrutamento. Quando dizemos exército clandestino, 
não nos estamos referindo obviamente a um aparato armado de dimensão quantitativa 
considerável como foi o M.L.N. Um baixo nível de exigência para o recrutamento, unido a 
um baixo nível de exigência quanto à formação político-ideológica dos quadros, acentua a 
vulnerabilidade destes frente à repressão. Quadros mal formados politicamente são vulne-
ráveis à repressão. A concepção de luta de curto prazo subestima a necessidade de com-
partimentar. O aspecto de segurança é subestimado na medida em que se considera fácil a 
reposição dos quadros perdidos e se considera breve o período da luta. 

Cremos que estas circunstâncias estejam no fundo da derrota do M.L.N. a partir 
de abril. Muito dificilmente um movimento que se desenvolva no marco da concepção 
foquista poderá superar estas debilidades, que somente são superáveis a partir de um 
critério de luta de longo prazo. Ainda as traições abertas registradas ao nível da direção no 
M.L.N., independente de seu aspecto anedótico, evidenciam a subestimação da necessária 
homogeneidade política nos níveis de direção. Nada do que aconteceu resulta demasiada-
mente estranho se parte-se do conteúdo da concepção foquista. É a política o que deve di-
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rigir as armas e não as armas que devem dirigir a política. A guerra não é só um problema 
técnico. É - nem mais nem menos - a política por outros meios.

Sob que condições um aparato armado poderia por si só desenvolver com êxito 
uma ação revolucionária? Responder esta pergunta implica em certa medida delimitar as 
possibilidades de êxito de eventuais novos intentos foquistas. Estes seriam viáveis a partir 
de que as condições materiais de vida das massas tenham experimentado um descenso 
muito marcado, ao mesmo tempo em que começa a quebrar-se seriamente o predomínio 
ideológico burguês. Seria viável se as vias habilitadas pelo sistema, ou seja, a luta gremial 
(associativa e reivindicativa), a ação eleitoral, a ação propagandística pública, estivessem 
obstruídas, ou ainda estando abertas fossem de inoperância evidente para as massas. Isto 
obviamente haveria se objetivado, nessa situação, em disposições e atos concretos de re-
pressão. Em definitivo, um aparato armado poderia desenvolver por si só uma ativida-
de política, sem partido, quando o devir espontâneo do processo gerasse um mal-estar 
social generalizado, intenso e comprimido. O foquismo só seria viável no marco de uma 
grande desesperança das massas que não encontrassem canais políticos para expressar-se. 
O foquismo seria viável, em suma, quando as motivações sociais tenham uma dimensão e 
uma profundidade muito maior das que tem atualmente. Isto permitiria, em nome destas 
motivações sociais, gerar uma dinâmica de apoio massivo popular ao foco. Permitiria mas-
sificar efetivamente o processo de luta armada em um prazo breve. Somente nestas condi-
ções o foquismo alcançaria uma inserção ou uma capitalização política efetiva de massas. A 
configuração destas condições pode exigir ainda um lapso mais ou menos prolongado; isto 
dependerá da velocidade que chegue a adquirir o processo de deterioração econômico-
social e da eficácia com que esta deterioração ao nível econômico-social no plano político, 
endureça as formas de dominação política; e no plano ideológico quebre a hegemonia ide-
ológica burguesa sobre as massas.

XVI – O PAPEL DO PARTIDO REVOLUCIONÁRIO

Nenhuma destas condições estava gerada quando o foco começou a operar como 
tal, nem estão geradas ainda atualmente. Tampouco se gerarão com características ade-
quadas se o processo funcionar de maneira somente espontânea. Isto torna necessária a 
ação política concretizada na estruturação de um partido que opere a nível público, ao nível 
de massas, e clandestinamente como prática militar. Prática militar não foquista, obviamen-
te, já que as condições para o foco não estariam criadas. Naturalmente na medida em que 
estas condições de desesperança social das massas, de endurecimento da estrutura políti-
ca, de deterioração da influência ideológica da burguesia, se gerem e acentuem, o aspecto 
militar do trabalho político adquirirá uma relevância cada vez maior, até predominar clara-
mente sobre o aspecto de ação pública, não militar, no nível de massas. O aspecto militar 
do trabalho crescerá na medida em que a situação ao nível de massas assuma condições 
cada vez mais favoráveis a um desenlace revolucionário. Sem dúvida, em nenhum momen-
to será prescindível e deixará de ser necessária a ação ao nível de massas, a ação pública, 
a ação especificamente política do partido. Na perspectiva de um desenlace insurrecional, 
ela é obviamente imprescindível. Insurreição significa - o dissemos - participação ativa de 
um setor importante de massas. Significa a realização de um trabalho político prévio sobre 



55Série Biblioteca Anarquista	-	Volume	4 8
o exército, especialmente, é claro, em seus escalões inferiores de tropa, como requisito 
indispensável, além do desenvolvimento prévio de um aparato armado relativamente im-
portante.

Há um aspecto que não queremos omitir e que em abril se colocava a direção do 
M.L.N. como um dos principais obstáculos com o qual tropeçava sua ação. Ele consiste 
na chamada “anestesia” das massas frente ao impacto buscado pelas ações. Um aparato 
armado não pode fixar sua estratégia na necessidade de realizar ações sempre em um sen-
tido linearmente ascendente ou variando seu campo. Uma concepção de luta prolongada 
implica na aceitação, como no Vietnã, de níveis diferentes de operatividade, sempre rever-
síveis. Uma estratégia que pressupõe o incremento previsível por parte do inimigo; se torna 
inadaptável à conjuntura política da sociedade em geral. Ainda no marco de um processo 
de deterioração econômico-social e de deterioração em todos os níveis, este processo tem 
ritmos diferentes. Pode inclusive retroceder em seu desenvolvimento. Podem criar-se con-
junturas transitoriamente favoráveis à burguesia. E um aparato armado que opere sobre o 
suposto de um nível sempre crescente de operações, não está em condições de flexibilizar 
sua prática militar em atenção a estes fatos. Portanto, a receptividade nas massas pode 
resultar difícil ou ainda inadequada.

A prática militar implica fatalmente em determinado momento, ou em determinado 
nível de seu desenvolvimento, em ações “antipáticas”. A aceitação de ações antipáticas 
supõe a modificação prévia da ideologia em setores populares cada vez mais amplos. So-
mente assim estarão em condições de aceitar o antipático que inevitavelmente resulta da 
prática militar em certo nível de seu desenvolvimento. É um erro básico do foquismo supor 
que os fatos militares podem chegar a ser indefectivelmente simpáticos, se prescinde-se 
da conquista ideológica das massas, em determinado momento chegam a ser antipáticos. 
Mas a conquista ideológica das massas supõe a atividade de um partido, e a aceitação de 
uma luta em longo prazo.

A criação de um partido, ou seja, a existência de uma prática política pública vincu-
lada à atividade do aparato armado supõe definições ideológicas, supõe cedo ou tarde a 
adoção de posições teóricas. Supõe obviamente o enfrentamento público com as correntes 
ideológicas hostis. Supõe, em suma, tudo o que supõe uma prática política pública. E ela é 
incompatível, como tal, com a concepção ideológica burguesa, que é o que permite a pos-
sibilidade de contrapor a prática armada à ideologia predominante. A tentativa de compa-
tibilizar uma prática revolucionária com a hegemonia ideológica burguesa, concretizada na 
busca de canalizar revolucionariamente as condições democrático-liberais e nacionais das 
massas, está, portanto fora de cogitação.

Como evitar a “anestesia” gerada cedo ou tarde pela persistência operativa? Como 
evitar as repercussões negativas das ações antipáticas? O M.L.N. nunca encontrou outra 
solução a este problema que não fosse o incremento do nível operativo, e o êxito desta 
suposta solução supunha que frente ao incremento do nível de operatividade ia-se dar por 
parte do inimigo determinadas respostas de ordem política. O fracasso do M.L.N. radica em 
grande medida, em que as respostas do inimigo não foram as previstas. Tornado vulnerável 
por seu próprio desenvolvimento quantitativo, o aparato armado foquista não conseguiu, 
através de sua prática militar, produzir as mudanças políticas que se esperava. Como nume-
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roso exército clandestino que era, acabou gradualmente isolado das massas, suportando 
a vulnerabilidade que sua dimensão inadequada lhe conferia, sem por outro lado obter a 
adesão de massas necessária. Trabalhando com a tortura, a repressão golpeou o M.L.N. ali 
onde era débil, no nível de formação de seus quadros militantes, na falta de homogenei-
dade de sua direção política, que foi fissurada nos níveis intermediários e ainda na cabeça 
pela traição. Através dos efeitos da tortura se consegue desmantelar rapidamente a infra. 
A dimensão quantitativa, inadequada demonstrou então sua periculosidade. As detenções 
massivas de militantes evidenciaram isto.

O enorme impedimento, a imensa quantidade de equipamento acumulada pelo 
M.L.N. com vistas a uma “guerra” definida em termos concretos de fustigamento, consti-
tuiu um fator a mais de debilidade. A queda de grande quantidade de casas e de grandes 
depósitos de armas e munições trabalhou moralmente em sentido negativo e acentuou os 
maus efeitos da deficitária formação política dos militantes. Recebidos uns tantos golpes, 
o clima de desmoralização ganhou o movimento e precipitou sua derrota. A descomparti-
mentação mostrou então seus efeitos nefastos.

A precariedade do enquadramento político atingido para os simpatizantes do foco 
evidenciou sua escassa utilidade. Inclusive chegou a ser impossível orquestrar uma cam-
panha pública de peso suficiente contra as torturas. Deu-se o grande paradoxo de que no 
marco ideológico totalmente inadequado do M.L.N. se pudesse viver sub-repticiamente 
uma ação repressiva com características similares as do Brasil ou da Argélia, sem que ela 
chegasse a suscitar uma reação pública de peso suficiente. Um movimento de simpatias 
não equivale a um partido político. Um movimento de simpatias amorfo ideologicamen-
te, carente, em suma, de outra estratégia e outra tática que não seja a mera simpatia 
com os fatos armados e sua adesão emotiva a eles não é suficiente. Um partido político 
é outra coisa.

A concepção foquista tolera o enquadramento das simpatias em movimentos de sim-
patizantes da ação militar. A concepção foquista não tolera a existência de um partido, que 
é incompatível com ela. Mas o movimento de simpatizantes demonstra sua ineficácia como 
forma de ação pública. Segue sendo verdadeiro que o foquismo é excludente com uma 
prática política pública apesar das aparências que chegou a ter em sua versão uruguaia. 
Somente um verdadeiro partido político com inserção de massas e com ação pública, é 
capaz de assumir no nível de massas as responsabilidades inerentes a sua vinculação com 
uma prática militar. Um movimento amorfo de simpatizantes não é capaz de assumir ido-
neamente estas responsabilidades. A experiência uruguaia o demonstra concludentemen-
te. O fracasso desta espécie de ação pública do foco é o correlato necessário da concepção 
foquista no plano militar. Apesar de suas adaptações das quais temos dado conta ao longo 
desta série de trabalhos, a versão uruguaia do foquismo demonstrou concludentemente 
seu erro, sua invalidez, tanto no plano militar, como no plano da ação pública. Ambos os 
fracassos não são mais que as duas faces da mesma moeda. O fracasso nos dois planos se-
guirá sendo inevitável na medida em que o foquismo não revise a fundo sua concepção. Na 
medida em que não deixe de ser foquista, nenhum movimento revolucionário conseguirá 
canalizar eficazmente os esforços da revolução uruguaia. Pelo contrário, contribuirá para 
gerar condições capazes de por em perigo o conjunto do processo.
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O foquismo, a vigência da concepção foquista, só pode contribuir para abortar o 

desenvolvimento do processo revolucionário uruguaio. Obviamente, isto não exclui o re-
conhecimento da motivação e a natureza revolucionária da atividade dos companheiros 
que, compartilhando da errônea concepção foquista desenvolveram o M.L.N. Em que con-
siste o reconhecimento como revolucionários destes companheiros? Validaram definitiva-
mente a prática militar que eles introduziram no Uruguai. Sua atitude implica em uma rup-
tura a fundo e definitiva com a estrutura de poder vigente. A ataca no plano mais sensível, 
no plano do questionamento, do monopólio da força pelo estado burguês. Contribuíram 
em alguma medida, indiretamente e de forma parcial, a deteriorar a hegemonia ideoló-
gica burguesa sobre as massas, ainda que atuando desde uma perspectiva não proletária, 
pequeno-burguesa. São revolucionários os companheiros que participaram na atividade 
do foco? Sim. O foquismo é uma concepção revolucionária eficaz? Não. O foquismo é 
uma concepção revolucionária errônea e, como tal, negativa e perigosa para a revolução.

Matéria de jornal uruguaio sobre a “Organização Popular Revolucioná-
ria-33 Orientais” (OPR-33), braço armado da FAU, que articulava a luta 

armada à sindical-popular como forma de elevar a luta econômica à 
luta política revolucionária.





CONSTRUÇÃO DE COMITÊS DE APOIO E 
PROPAGANDA DA UNIPA

Com o objetivo de divulgar a teoria e a ideologia bakuninista 
e intervir na luta de classes, a União Popular Anarquista (UNIPA) 
está fomentando a construção de Comitês de Apoio e Propaganda por 
todo o país.

Os Comitês de Apoio e Propaganda têm a função de distribuir os 
boletins e os documentos da UNIPA, organizar seminários e debates, 
bem como auxiliar com apoio material em geral. Além de contribuir 
com informes locais, podendo enviar textos e análises, que poderão 
ser publicados de acordo com nossa política editorial, e também 
propor pautas para os boletins.

O bakuninismo é um importante instrumento para a construção da 
revolução proletária, por isso, convidamos todos os companheiros e 
companheiras para difundir sua teoria e sua ideologia.

Ousar lutar, ousar vencer!

CONSTRUÇÃO DE PRÓ-NÚCLEOS DA UNIPA
O atual contexto da luta de classes no Brasil exige um po-

sicionamento ideológico e teórico correto dos militantes dos mo-
vimentos sindical, estudantil e popular. O bakuninismo fornece a 
teoria, a estratégia e o programa revolucionário capaz de romper 
com o reformismo e avançar para a construção da ruptura socialista 
e revolucionária.

A União Popular Anarquista (UNIPA) convoca todos os companhei-
ros e companheiras dos movimentos sindical, estudantil e popular, 
que tenham acordo político com o bakuninismo e desejem ingressar 
nos quadros da nossa organização, para a construção de Pró-núcleos 
da UNIPA por todo o país.

Além da propaganda, os Pró-núcleos da UNIPA atuam na luta de 
classes a partir da unidade teórica, estratégica e programática 
com a organização.

O bakuninismo é um importante instrumento para a construção da 
revolução proletária, por isso, convocamos todos os companheiros 
e companheiras para se organizarem em torno de sua teoria e sua 
ideologia.

Pela construção da Revolução Proletária Socialista!

Entre em contato:
www.uniaoanarquista.wordpress.com

unipa_net@yahoo.com.br




