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RESUMO 

 

O presente trabalho visa expor o impacto que os regimes socialistas, na sua diplomacia e 

política revolucionára, com destaque para o país da Revolução de Outubro, teve na luta dos 

negros pelo ocidente. Partindo do ponto de vista materialista e dialético, a análise segue uma 

linha que não ignora fatos históricos como mero acaso do plano ideal mas como uma série de 

eventos interligados entre si. Sem perder de vista o contexto  histórico de quando os fatos 

aconteceram. Deste modo, verificamos que a influência da revolução marxista na luta 

antirracista se dá desde antes do apogeu e queda do fascismo na segunda guerra mundial, ao 

passo que essa mostrou que um país desindustrializado e atrasado economicamente ao ponto 

do modo de produção estar repleto de sobrevivencias feudais, não precisa esperar que as 

condições materiais de desenvolvimento estejam avançadas o suficiente para que se tenha um 

capitalismo plenamente desenvolvido. Tamanha a influência que durante a época que 

compreende o pacto de não agressão entre União Soviética e Alemanha, esta primeira se torna 

porta-estandarte da defesa dos povos oprimidos contra a reação fascista. Nesse aspecto, 

trazemos à luz o desenvolvimento histórico dos movimentos negros de libertação nacional 

do século XX e suas ligações diretas e indiretas com o bloco socialista, como tais movimentos 

se percebiam ante o imperialismo e o papel deles na luta por direitos políticos e civis. Que, 

apesar da democracia liberal ter sido coroada por ideias iluministas de igualdade, fraternidade 

e liberdade, tal democracia nem sempre foi universal. Ao ponto de que tal luta se intensifica, 

encarniça e muda suas condições de acordo com o grau de contradição com o imperialismo, 

e o modo como essa luta é travada traça os rumos históricos dos povos não brancos de todo 

o mundo. 

 

Palavras-Chave: Direitos civis. Socialismo. Direitos humanos. Fascismo. Imperialismo. 

Racismo. Diplomacia. 



 

 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to expose the impact that the socialist regimes, in their diplomacy and 

revolutionary politics, highlighting the country of the October Revolution, had in the struggle 

of the blacks throughout West. Starting from the materialist and dialectical point of view, the 

analysis follows a line that does not ignore historical facts as mere chance of the ideal plane but 

as a series of interconnected events. Without losing sight of the historical context of when the 

events happened. In this way, we verify that the influence of the Marxist revolution in the 

antiracist struggle occurs from before the apogee and fall of the fascism in World War II, 

whereas this one showed that a de-industrialized country and economically backward to the 

point of the mode of production to be full of feudal survivals, one need not expect the material 

conditions of development to be advanced enough for a fully developed capitalism. There is 

such an influence that during the era of the non-aggression pact between the Soviet Union and 

Germany, the former becomes the standard-bearer of the defense of oppressed peoples against 

the fascist reaction. In this regard, we bring to light the historical development of the black 

liberation movements of the twentieth century and their direct and indirect links with the 

socialist bloc, how such movements perceived themselves before imperialism and their role in 

the struggle for political and civil rights. That, although liberal democracy was crowned by 

Enlightenment ideas of equality, fraternity and freedom, such a democracy was not always 

universal. To the extent that such a struggle intensifies, it rails and changes its conditions 

according to the degree of contradiction with imperialism, and the way this struggle is fought 

traces the historical course of the non-white peoples of the world. 

 

Keywords: Civil rights. Socialism. Human rights. Fascism. Imperialism. Racism. Diplomacy. 
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INTRODUÇÃO 

A segregação racial marca o desenvolvimento histórico da civilização ocidental que se 

utilizou da escravidão negra e indígena como sustentáculo para seu desenvolvimento originado 

no colonialismo.  

Tal colonialismo serviu para o acúmulo de capital primitivo que permitiu a passagem 

do modo de produção feudal ao modo de produção capitalista de livre concorrência por 

intermédio do mercantilismo e das revoluções burguesas do século XVIII. 

O despertamento para o interesse no tema do presente trabalho se deu pelo fato da 

importância do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético e da Grande Guerra Patriótica na 

luta dos povos coloniais e semicoloniais especificamente acerca do combate à segregação 

racial. Tal tema tem sido estudado e falado incessantemente por diversas personalidades 

históricas que tiveram participação direta na luta por direitos políticos e civis dos negros, bem 

como por historiadores.  

Ao compreender que existe um completo desconhecimento, tanto por interessados na 

área quanto por parte da academia, a respeito do tema em questão, da influência soviética e 

também chinesa e cubana, na luta dos afroamericanos, seja direta com apoio real ou 

parcialmente indireta, ideologicamente, a razão de ser deste presente trabalho se explica.   

Tendo em vista o que foi anteriormente tratado, o trabalho se inicia fazendo uma breve 

explanação a respeito do que é Ciência, qual a sua implicação nas sociedades no decorrer da 

História e de que formas ela pode ser tratada, a metodologia filosófica do materialismo 

histórico-dialético e como se aplica ao Trabalho, além da crítica à categoria histórico filosófica 

de totalitarismo, como uma categoria anti-histórica que já foi muito utilizada por historiadores 

e ainda é utilizada por jornalistas ao redor do mundo, além de uma breve explicação do que é o 

significado histórico do socialismo e do nazismo, que são dois fenômenos muita das vezes 

comparados ou até igualados mas que são opostos objetivamente.  

Segue uma explicação do que foi o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, 

estrategicamente e seu contexto histórico, a vitória soviética na Segunda Grande Guerra e as 

implicações da política soviética e desses dois momentos históricos na luta dos afroamericanos 

e suas impressões a respeito da realidade soviética em comparação com a realidade de seu país, 

a questão nacional e como era tratada na União Soviética para com as etnias antes oprimidas 

pelo czarismo e como isso inspirou a luta negra. 

No mesmo sentido, a respeito da influência direta da Revolução de Outubro nos 

movimentos por libertação negra e por direitos políticos e civis dos negros, e qual era a 

impressão dos líderes desses movimentos ou personalidades destes acerca desta influência. 
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É imprescindível um considerável acumulo sobre o tema do presente Trabalho tendo em 

vista o Brasil ser um dos países com mais negros do mundo, não podendo ser considerado um 

bom marxista, ou um bom operador do direito ou pesquisador de qualquer ciência social se não 

tem um suficiente e satisfatório acumulo sobre a questão, como também uma visão crítica à 

embaçada e mentirosa que se formou na Guerra Fria o que atrasa o desenvolvimento científico 

do Brasil, como também a resolução da questão racial e colonial no próprio território nacional. 

A luta soviética contra os nazistas é objetivamente uma luta patriótica, por que foi 

cunhada durante uma invasão estrangeira que visava a anexação e escravização de um povo 

pela classe dominante de outro país, e é objetivamente antirracista, visto que esta invasão foi 

fundamentada na base de teorias segregacionistas e supremacistas, que foram usadas em outras 

partes do mundo coma mesma intenção (colonial), o que por si só já faz cair por terra a crença 

baseada no pensamento antinacional e na Guerra Fria de terra da liberdade por parte dos Estados 

Unidos, em que as suas empreitadas coloniais e imperialistas vem ou para a implantação da 

“democracia” ou para o desenvolvimento econômico.  

O Trabalho presente é um todo, não sendo possível a compreensão de apenas uma parte 

em separado, tendo em vista a necessidade de analisar os fatos históricos através de sua 

interdependência, o que é explicado no primeiro capítulo quando se trata a respeito do 

materialismo histórico-dialético, que afasta a ideia de fatos históricos isolados e independentes, 

como acontecimentos que não foram influenciados por outros e não influenciam. Dessa forma, 

percebe-se que vai desde o que é Ciência, como se aplica a História até a formação dos 

movimentos de libertação negra principalmente nos Estados Unidos.   

A metodologia deste trabalho é exploratória e descritiva, tendo em vista que busca 

demonstrar ao leitor uma visão não muito conhecida a respeito dos países socialistas e dos 

movimentos dos povos do mundo que tinham eles como vanguarda, ou seja, a relação dos países 

socialistas com o movimento negro e os direitos democráticos dos negros nos países ocidentais. 

A fonte da pesquisa por sua vez é bibliográfica, com diversos autores sendo analisados e 

questionados, desde autores contemporâneos até os clássicos e busca um resultado qualitativo, 

de demonstrar a originalidade, criatividade e pioneirismo dos movimentos anti-imperialista e 

negros na década de 60, 70 e 80 e a influência meramente do significado histórico do socialismo 

no impacto nos povos do mundo todo, e não fatos soltos e sem nenhuma dependência.  
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1. SOBRE A METODOLOGIA FILOSÓFICA E A CRÍTICA À CATEGORIA DE 

TOTALITARISMO 

Em sua obra denominada Marxismo e Revisionismo1, Lenin, o líder da Revolução de 

Outubro na Rússia, diz que “Um conhecido adágio diz que se os axiomas geométricos 

chocassem com os interesses dos homens, certamente se tentaria refutá-los.”, a seguir explica 

como até o tempo da respectiva obra, 1908, e inclusive até os dias de hoje, mesmo que de 

maneira distinta, as descobertas das ciências naturais e fatos científicos comprovados a séculos, 

que se opunham aos velhos preconceitos da teologia, continuam a provocar a mais furiosa luta.  

Dessa maneira também se dá com o Marxismo, cujo a teoria possui o papel histórico de 

ser o guia da classe operária para a Revolução, despontando como a classe mais avançada da 

sociedade moderna, a fim de educa-la e organiza-la. Tal caminho desponta para a substituição 

da atual ordem de coisas, por uma nova. O que culmina com a contradição aos interesses da 

burguesia - classe dominante no capitalismo – ocasionando, por fim, uma luta feroz da classe 

emergente em face da burguesia.  

Não poderia ser diferente com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi o 

primeiro Estado onde a classe operária se tornou dominante. Esse modelo fez com que países 

que antes viviam no obscurantismo feudal, se tornassem países desenvolvidos 

economicamente, socialmente, politicamente e culturalmente. Não obstante, esse foi o primeiro 

país à enviar um homem e uma mulher ao espaço, tendo erradicado o analfabetismo e a fome 

por completo, e se tornar um farol de libertação para os países do Terceiro Mundo que viviam 

sob a chaga do imperialismo. Por isso a U.R.S.S. foi, e continua sendo alvo das mais esdrúxulas 

mentiras e falsificações históricas por parte da sovietologia oficial2, principalmente por parte 

do imperialismo norte americano, espinha dorsal do capitalismo mundial.3  

                                                 
1 LENIN, V. I. À População. Tradução por Edições Avante. In: LENIN, V. I. Obras Escolhidas em Três Tomos. 

Moscou: Progresso, 1978b. t. 35, p. 65-67. Disponível em < 

http://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/11/19.htm>. Acesso em: 03 dez. 2018. 
2 Não faltaram historiadores para difamar a URSS e Stalin com o objetivo de desonrar toda luta anti-imperialista 

e anti-colonialista, como por exemplo Robert Conquest, o Livro Negro do Comunismo de Stephane Courtoi, 

Alexander Soljenítsin.  
3 Courtois, Stéphane (1 de janeiro de 1999). Livre Noir Du Communisme: Crimes, Terreur, Répression (em inglês). 

[S.l.]: Harvard University Press. 
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A dialética de Marx e Engels, nos ensina que, a partir da produção do conhecimento 

baseada metodologicamente na apreensão da ciência de determinada época, e sob diversos 

pontos de partida (sejam políticos, econômicos, ideológicos), acabam por se concentrar no 

aspecto de classe do autor. Portanto, não necessariamente versa sobre sua classe de origem, e 

sim da classe na qual ele está ligado de acordo com a sociedade em que vive. Nessa perspectiva, 

entende-se que a “ciência” de determinado período histórico pode estar equivocada por 

completo, mesmo que, por alguns, seja encarada como uma verdade absoluta.  

Com isso, nos últimos anos tem surgido uma nova historiografia sobre a União Soviética 

que faz cair por terra diversos mitos criados principalmente no período da Guerra Fria sobre a 

própria URSS quanto o próprio socialismo e comunismo no geral. No Brasil, infelizmente, essa 

historiografia ainda é ignorada pela academia quase por completo, visto que não se estuda de 

maneira séria a história da URSS. A realidade é que as universidades se baseiam na arcaica 

narrativa oficial do imperialismo4, a qual é veemente criticada por diversos autores ao redor do 

mundo, até porque, nesse aspecto, retrata uma narrativa cômica. Já as organizações que dizem 

reivindicar o Marxismo e o Socialismo no lugar de proporcionarem questionamentos a essa 

narrativa, a endossam, refletindo no movimento que Domenico Losurdo chama de autofobia5.  

Essa nova historiografia, que tem como base até historiadores abertamente anti-

comunistas, é representada por Domenico Losurdo, Ludo Martens, Groverr Frur, com suas 

respectivas obras fundamentais como “Stalin – História Crítica de uma Lenda Negra, O Colapso 

da URSS e outros escritos, e Kruschev Mentiu sobre Stalin” que se utilizam por exemplo dos 

irmãos Zhoy e Roy Medvedev, abertamente anti-comunistas, que nutrem um ódio em particular 

por Stalin, mas que rejeitam a historiografia oficial.  

O presente Capítulo, traz portando um compilado de fatos e de refutações acerca da 

sovietologia até hoje ensinada nas escolas e universidades, endossada pela imprensa e 

capitaneada pelo imperialismo norte-americano, para que com isso possamos introduzir o tema 

do presente trabalho após familiarizar o leitor acerca dos questionamentos pertinentes e indicar 

o ângulo em que se deve analisar o presente trabalho.  

 

                                                 
4 Narrativa dos crimes do comunismo, milhões de mortos e ditaduras sanguinárias que o povo curiosamente apoia 

ou apoiou como em uma lavagem cerebral.  
5 LOSURDO, Domenico. Fuga da História: A Revolução Russa e a Revolução Chinesa vistas de hoje – Rio de 

Janeiro: Revan, 2004, p. 89. 
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1.1 A RESPEITO DA CATEGORIA ANTI-HISTÓRICA DE TOTALITARISMO 

O termo totalitarismo foi cunhado primeiramente para descrever ideologias que 

abrangessem a totalidade do homem, seu aspecto universal - sobretudo em momentos de crise 

- seja de sua personalidade ou da sociedade, e que trouxessem a resposta sobre o próprio sentido 

da vida. 

O teólogo alemão Karl Barth, que viveu durante a Segunda Guerra Mundial, foi um dos 

pensadores que comparou o socialismo ao nazismo. Ele versou sobre a natureza totalitária da 

doutrina cristã: “Totalitária, na medida em que visa ao todo, em que exige cada homem e o 

exige totalmente para si, também é a livre graça do evangelho”6 

Por sua vez, os pensadores autointitulados marxistas - Adorno e Horkheimer -, em sua 

obra “A Dialética do Iluminismo” retratam o que chamaram de “capitalismo totalitário”. A 

partir disso explicam a gênese do totalitarismo que surgiu na Alemanha, a violência perpetrada 

contra os pobres nos países, as quais foram impostas aos povos da Ásia, África e América para 

a passagem do capitalismo de livre-concorrência à etapa imperialista.  

Já os pensadores de origem liberal como Hayek, explicam o totalitarismo a partir da 

vontade do Estado e do Partido Comunista de origem leninista (tendo esse como origem), visto 

por eles como uma organização a-histórica, acima da sociedade civil e também como um 

obstáculo para o desenvolvimento econômico e social. Assim o consideram, visto que 

subjugava a singularidade do indivíduo, transformando-o em máquina em prol de uma de uma 

visão de mundo onde todos devem aderir e se adequar. Uma visão que “abarca as atividades do 

homem do berço ao túmulo”, ligando o planejamento central da economia pelo Estado operário 

à falta de liberdade. Explicita Hayek:  

Não foram os nazistas, mas os socialistas que iniciaram o agrupamento das crianças, 

desde a mais tenra idade, em organizações políticas, de modo a estarem seguros de 

que elas cresceriam como bons proletários. Não foram os fascistas, mas os socialistas 

que pensaram, em primeiro lugar, em organizar esportes, jogos, partidas de futebol e 

excursões em clubes do partido cujos membros não teriam sido infectados por pontos 

de vista distintos. Foram os socialistas que primeiro insistiram no fato de que estes 

membros deveriam distinguir-se dos demais pelo modo de se saudarem e de se 

dirigirem uns aos outros.7 

 

Portanto, o totalitarismo tem sido visto de duas formas diferentes, contudo, não 

exatamente distintas e excludentes entre si. Uma dessas formas é a gênese a partir do 

colonialismo e imperialismo. A outra é a tradição revolucionária do século XIX, de 1789 até 

                                                 
6 POMBENI, Paolo. Socialismo e Cristianesimo (1815 – 1975), Ed. Queriniana, Brescia, 1977, p. 324. 
7 FRIEDERICH, von Hayek. The Road of Serfdom (1944), Ark Paperbacks, London, 1986, p. 68. 
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1917 e os dias atuais, com as reivindicações de 1848 de direito ao trabalho e a democracia social 

ou totalitária. 

Quando Hannah Arendt escreveu “As Origens do Totalitarismo”8, em 1951 - já durante 

a Guerra Fria -, o debate sobre onde surgiu o totalitarismo já estava desgastado e essa categoria 

mostrou a que veio: tratava-se de uma tentativa forçada de comparar o socialismo ao nazismo. 

Os próprios historiadores Carr e Stuart Hughes, que são admiradores de Arendt, exprimem que 

essa obra não tem muita coesão e na verdade são duas obras em conjunto, onde a autora não 

consegue dar uma linha de raciocínio coeso que compare efetivamente o imperialismo e o 

socialismo. Os Hughes colocam como é cansativo as tentativas de Arendt, apesar de seu 

conhecimento sobre o Terceiro Reich, de encaixar sua análise acerca da Alemanha sobre a 

URSS.  

Em suma, seu intuito fora retratar o povo como uma massa amorfa, que segue o líder 

sem questionamento, como coadjuvante da história de Grandes Personalidades. 

Arendt apresenta o totalitarismo na URSS como obra de Stalin, apontando-o como 

contribuinte efetivo na transformação do povo em uma “massa de manobra” do líder infalível, 

e assim, concentrando o poder na burocracia. A viragem política da ditadura revolucionária de 

Lenin para o totalitarismo de Stalin é exprimido como uma consequência necessária da 

ideologia marxista. Tentou-se separar Lenin do marxismo e da criação do Partido Comunista, 

sendo que, os debates acerca da questão nacional que foram resolutos por Lenin, se deram à luz 

do marxismo. Ademais, o Partido Comunista foi edificado por Lenin e não por Stalin.9  

Arendt, ao mesmo tempo em que adere a abordagem dedutivista de Hayek acerca do 

totalitarismo e da subjugação do indivíduo a um senso de justiça, também fora influenciada e 

constrangida pelas críticas que recebe. A autora ainda explica o totalitarismo com influência na 

Guerra Mundial, no apoio ao exército branco e invasão da Rússia por parte das potências 

ocidentais na Guerra Civil, além disso, não consegue demonstrar uma linha de conexão política 

evidente entre Lenin e Stalin. 

Destarte, seria totalmente anacrônico e singelo definir o nazismo e o fascismo como a 

ditadura do Partido Único comparando-a assim à diversos países no mundo com realidades 

distintas.  

                                                 
8 Arendt, Hannah (1951), The Origins of Totalitarianism. New York: Harcourt, Brace. 
9 História do Partido Comunista (Bolchevique) da URSS, Edições Centro Cultural Manoel Lisboa, 

Pernambuco, Brasil, 1999. 
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O documentarista da BBC Laurence Rees, em seu livro “Stalin, os nazistas e o 

Ocidente”10, traça uma narrativa irreverente a respeito da personalidade de Stalin e sua relação 

com Hitler – assemelhando sua narrativa com a de uma “novela”.  

Segundo Rees11, Stalin seria um sujeito completamente paranoico, louco e desconfiado, 

que apesar de desconfiar da própria família – filhos e esposa – confiava piamente em Hitler. 

Rees aduz que, por essas razões, Stalin seria incapaz de ter amigos, mas ainda assim, teria 

cultivado uma amizade com Hitler – cujo o autor busca insinuar que tratava-se de uma atração 

irremediável. Rees ainda versa que Stalin passou a confiar cegamente que Hitler não seria capaz 

de quebrar o Pacto de Não-Agressão que fora aduzido. 

Não há, no livro de Rees, qualquer menção ao panorama político e geopolítico da Europa 

e do mundo na década de 30, ou sequer uma análise histórica a respeito do socialismo e do 

nazismo, mas os acontecimentos são apresentados como se a história fosse parte da vontade 

pessoal e o perfil psicológico de duas grandes personalidades e o processo histórico não tivesse 

haver com a realidade, e a produção material, a economia, política e a cultura.  

Ainda sabe-se que o conceito de totalitarismo foi utilizado na Guerra Fria contra os 

países socialistas em uma busca de igualá-los ao nazismo. Essa tática é usada nos dias de hoje 

com qualquer país que minimamente questione o imperialismo – ora, não seria o totalitarismo 

aliado à guerra total e ao poder total?  

Em Mein Kampf12 - uma espécie de biografia pessoal de Hitler - em que são relatados os 

objetivos políticos, princípios e doutrinas fundamentais da ideologia nazista, Hitler tenta 

assemelhar a sua política ao estado racial que se operava com sucesso nos Estados Unidos (para 

os negros e todos “não-brancos”), convidando a raça ariana a exterminar os judeus e 

“amarelos”. Ademais, sabe-se que nessa época o EUA segregou os negros e via como modelo 

final a Europa Oriental - como uma espécie de expansão em direção ao Faroeste, onde os 

brancos eliminariam os “peles vermelhas”. 

Esse conceito, na realidade, põe panos quentes e incita o Ocidente civilizado contra o 

Oriente bárbaro e os povos coloniais, e qualquer espécie ou gênero de luta contrária à essas 

ações.  

 

                                                 
10 REES, Laurence. Stálin, os Nazistas e o Ocidente: A Segunda Guerra Mundial entre quatro paredes. São Paulo: 

Larousse, 2009, p. 345. 
11 Idem.  
12 HITLER, Adolf. Minha Luta. São Paulo: Editora Moraes, 1983.  



15 

 

1.3 SIGNIFICADO HISTÓRICO DO SOCIALISMO E DO NAZISMO  

A história moderna foi fundada nas Grandes Navegações, que se iniciaram com Portugal 

e Espanha em direção as Américas. Daí surge o sistema mercantil nesses países, ainda com o 

feudalismo em vigência sendo transportado para a América do Sul e Central sob uma forma 

mais atrasada onde havia a escravidão, dos povos das novas colônias e de povos vindos de 

países africanos.13  

Ou seja, a sociedade moderna atual, que os países centrais e seus intelectuais chamam 

de “Civilização Ocidental” é fundada no Estado racial e no colonialismo, à exemplo de Brasil 

e Estados Unidos que apesar de suas diferenças tinham políticas de segregação, o primeiro uma 

política de embranquecimento da população14 e o segundo de proibição das relações inter-

raciais entre outras.  

Lenin, fala em sua obra Imperialismo Fase Superior do Capitalismo as transformações 

que se operaram no modo de produção capitalista mundial, sobretudo nos países centrais que 

inclusive deram origem das duas guerras mundiais que se seguiram15.  

A fusão do capital industrial com o capital bancário, dando origem ao capital financeiro, 

a necessidade por parte dos países europeus e os Estados Unidos de exportar capital para outras 

regiões do planeta em oposição à exportação de mercadorias e a necessidade de formação de 

colônias e semicolônias, zonas de influência política, econômica e cultural.16  

Não é possível compreender essas transformações sem ter em mente a subjugação dos 

povos indígenas nos Estados Unidos e nas Américas pela Grã-Bretanha, Espanha e Portugal e 

pelo próprio conteúdo do que depois veio a ser a formação nacional e fundação da republica 

norte-americana. Portanto, é essencial que visualizemos o colonialismo como precursor da atual 

etapa do capitalismo moribundo.17 

A Segunda Guerra Mundial é fruto desses conflitos interimperialistas em que os países 

centrais precisavam definir suas colônias e alguns países onde também operava a economia 

capitalista de livre concorrência que estava se transformando em imperialista ficaram para trás 

                                                 
13  Super-Sized Cassava Plants May Help Fight Hunger In Africa. Consultado em 25 de novembro de 2018.. 

Arquivado do original em 8 de dezembro de 2013 The Ohio State University 
14 Ainda no final do Estado Novo, Getúlio Vargas justificaria a assinatura de um Decreto-Lei (1945), que devia 

estimular a imigração européia, com as seguintes palavras: "(...) a necessidade de preservar e desenvolver, na 

composição étnica da população, as características básicas mais desejáveis de sua ascendência" (apud BEOZZO, 

1981, p. 575). 
15 LENIN, Vladimir Ilytch. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1979. 
16 Idem. 
17 LOSURDO, Domenico. Stálin: História Crítica de uma Lenda Negra. – Rio de Janeiro, 2010. Ed. Revan, pág. 

136. 



16 

 

na dominação colonial e não obtiveram um lugar na divisão internacional do trabalho como 

Alemanha, Itália e Japão.18 

O fascismo e o nazismo no caso destes países surgem como uma justificativa para a 

guerra de anexação que promoveram contra diversos países subdesenvolvidos no Terceiro 

Mundo e o objetivo de criar um império, além de reprimir as classes populares em seu solo.  

Segundo Dimitrov, o fascismo nada mais é do que a ditadura aberta e terrorista dos 

elementos mais reacionários, mais chauvinistas e mais imperialistas o capital financeiro.19 

Portanto uma contrarrevolução aberta e franca das classes dominantes no caso dos 

países semicoloniais a burguesia compradora e no caso os países centrais o capital financeiro. 

 

Há uma luta entre elas – uma deve acabar com a outra. Ou o avanço das forças 

produtivas põe fim ao capitalismo, ou a existência continuada do capitalismo provocará uma 

progressiva pausa na produção e na técnica que mergulhará milhões de pessoas do planeta na 

pobreza, miséria e guerra. 

Estes são os dois únicos caminhos, capitalismo ou socialismo. Não existe outra 

alternativa. Todas as esperanças em uma terceira alternativa, que garantiria a realização do 

desenvolvimento pacífico e harmonioso sem a luta de classes, por meio da democracia 

capitalista, do capitalismo planificado, etc., são sonhos impossíveis. Esses sonhos de 

desenvolvimento pacífico são simplesmente ecos de ideias passadas, pertencentes à época do 

capitalismo liberal de livre concorrência, uma época que desapareceu há cem anos, e que não 

voltará a existir. O capitalismo de livre concorrência foi desenvolvido na época do capital 

financeiro e dos monopólios, que trazem consigo, em toda a parte, a tendência para a 

dominação, e não para a liberdade. A reação em toda a linha, seja qual for o regime político; a 

exacerbação extrema das contradições também nesta esfera: tal é o resultado desta tendência.20 

Lenin diz isso antes até da primeira guerra mundial, já eram conhecidas as leis que 

precederam a formação do nazismo e do fascismo décadas antes se sua ascensão, não é o caso 

de uma visão do futuro, mas uma análise concreta da situação concreta em que o imperialismo 

estava apenas surgindo, mas já demonstrava as leis que o regem. 

O socialismo, tendo como sua primeira experiência prática a Revolução de Outubro na 

Rússia por outro lado é calcado nas lutas de libertação dos povos coloniais e semicoloniais na 

                                                 
18 George Dimitrov, Against Fascism and War (Contra o Fascismo e a Guerra), New York: International 

Publishers, 1986. 
19  George Dimitrov, Against Fascism and War (Contra o Fascismo e a Guerra), New York: International 

Publishers, 1986. 
20 LENIN, Vladimir Ilytch. Imperialismo, etapa superior do capitalismo. São Paulo: Global, 1979. 
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época do imperialismo e na resolução da questão nacional, da opressão das minorias nacionais, 

questão essa que foi incessantemente discutida pelo Partido Bolchevique, por Stalin e Lenin e 

reconhecida inclusive por pensadores que abominam o comunismo e o bolchevismo.  

Stalin, em sua obra “O Marxismo e o Problema Nacional e Colonial” expõe as seguintes 

questões acerca da política dos comunistas russos para com as minorias nacionais, visto que a 

Rússia Czarista era seu algoz, e incitava o povo russo a se sentir superior. In verbis:  

A essência desta política pode expressar-se em poucas palavras: renúncia a todo tipo 

de “pretensões” e “direitos” sobre as regiões povoadas por nacionalidades não russas; 

reconhecimento (não de palavra, mas de fato) do direito destas nacionalidades à 

existência estatal independente; aliança militar e econômica livremente consentida 

entre estas nacionalidades e a Rússia Central; ajuda às nacionalidades atrasadas no 

seu desenvolvimento cultural e econômico, sem a qual a chamada “igualdade nacional 

de direitos” perde todo o sentido; tudo isso à base da plena libertação dos camponeses 

do regime de servidão e da concentração de todo o Poder nas mãos dos elementos 

trabalhadores das nacionalidades da periferia. Tal é a política nacional dos comunistas 

russos. 

É evidente que os operários russos que conquistaram o Poder não teriam ganho a 

simpatia e a confiança de seus camaradas de outras nacionalidades e, antes de tudo, 

das massas oprimidas das nacionalidades que não gozam da plenitude dos seus 

direitos se não tivessem demonstrado de fato sua disposição de levar à prática esta 

política nacional, se não houvessem renunciado ao “direito” sobre a Finlândia, se não 

houvessem retirado as tropas da Pérsia setentrional, se não houvessem liquidado as 

pretensões dos imperialistas russos sobre determinadas regiões da Mongólia e da 

China, se não houvessem ajudado as nacionalidades atrasadas do antigo império russo 

a desenvolver sua cultura e sua vida estatal no idioma nacional. 

Somente à base desta confiança pôde surgir a união indestrutível dos povos da 

(República Socialista Federativa Soviética da Rússia) RSFSR, contra a qual 

resultaram impotentes todos os tipos de astúcias “diplomáticas” e o “bloqueio” 

aplicado com todo o empenho.21  

 

Continua o autor versando sobre a temática, elucidando sobre a política adotada pelo 

Partido Bolchevique para obter essa confiança das minorias nacionais à tanto tempo oprimidas 

pelo czarismo. Tem-se: 

Agora, que a aristocracia agrária e a burguesia foram derrubadas e as massas populares 

proclamaram também nesses países o Poder Soviético, a missão do Partido consiste 

em ajudar as massas trabalhadoras dos povos não grão-russos a alcançar a Rússia 

central, mais adiantada; sua missão consiste em ajudá-los: 

a) A desenvolver e fortalecer neles a organização estatal soviética em moldes que 

estejam em consonância com a fisionomia nacional deles; 

b) Organizar neles os tribunais, a administração, os organismos econômicos e os 

órgãos do Poder, que funcionem na língua materna e sejam integrados por naturais do 

país que conheçam as condições de vida e a psicologia da população local; 

c) A desenvolver neles a imprensa, as escolas, o teatro, os clubes, e em geral as 

instituições educativo-culturais na língua materna.22 

 

Algumas dessas minorias nacionais, nem possuíam um alfabeto próprio ou tinham 

desenvolvido a língua materna da forma escrita, tamanho era o atraso imposto pelo czarismo 

                                                 
21 STALIN, V. D. Editorial Vitória Ltda., Rio, 1946. Tradução de Brasil Gerson. Pág: 153-156. 
22 Idem. Pág: 117-129. 
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ao desenvolvimento sociocultural desses países, e a diretriz geral do Partido Bolchevique, era 

que todos os militantes do Partido criassem essas línguas escritas a partir língua original de cada 

nacionalidade e aprendessem a falar com esses povos nessas línguas e não no russo, tal era a 

forma que um bolchevique se portava perante os povos outrora oprimidos pelo czarismo.  

Portanto, enquanto o projeto nazista e fascista se baseava e tinha como objetivo 

econômico, político e social levar a cabo até a última medida uma dominação colonial-

imperialista, se dispondo de invasões, saques, escravidão e fundamentando isso com teorias 

pseudocientíficas a respeito da superioridade racial, a Revolução de Outubro na Rússia 

inaugurou um novo período na história da humanidade, o período das revoluções proletárias, e 

tornou o proletariado internacional armado objetiva e subjetivamente, levando povos do mundo 

inteiro à sua libertação nacional do imperialismo, inclusive os povos invadidos por países do 

Eixo nazista, como a China e a Coreia, que se libertaram da invasão japonesa, além da própria 

URSS.   
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2. O PACTO DE NÃO-AGRESSÃO GERMANO-SOVIÉTICO E A LUTA ANTI-

RACISTA EM ESCALA GLOBAL 

Após o acontecimento da Revolução de Outubro e assinatura da paz de Brest-Litovsky 

da Rússia com os países inimigos da Primeira Grande Guerra (Império Alemão, Autro-

Húngaro, Reino da Bulgária e Império Otomano) em março de 1918, a Rússia agora um país 

democrático e governado pelos operários apesar de ainda não ter se desenvolvido 

economicamente para alcançar o socialismo, foi atacada pelas potências ocidentais Inglaterra, 

França, Japão e Estados Unidos, com mais dez países reacionários, que invadiram seu território 

além de apoiarem abertamente o exército branco dos czaristas, logo um mês após a assinatura 

da paz, em abril.23 

Ainda era a Rússia um país atrasado, comparados aos países ocidentais, saíra de intensas 

guerras por território, derrotas para alguns desses mesmos países, e a paz de Brest-Litovsky a 

fez perder diversos territórios que eram seus por origem, ao longo de sua história e até 

culturalmente, alguns outros que não eram porém que passaram a ser na prática colônias do 

Império Alemão, colônias de fato governadas por barões e duques alemães.24  

Tendo saído vitoriosa da Guerra Civil a Rússia ficou em uma posição de completo 

isolamento, seguida por um cordão de países Europeus, corações do imperialismo e do 

capitalismo financeiro, que nutriam ódio tanto ao povo russo e seu governo revolucionário, 

como ao comunismo no geral, era consenso entre estes países que a Rússia Soviética deveria 

ser esmagada.25 

Como diz Losurdo26 “não faltaram vozes que invocaram “uma cruzada europeia contra 

o comunismo”. E em Moscou, diversos personagens políticos e líderes populares manifestaram 

sua preocupação com o perigo de agressão que já se manifestava, como Zinoviev, Kamenev e 

Radek. 

Em 1926, subiu ao poder através de um Golpe de Estado na Polônia Pilsudski, o 

Marechal do Exército e inimigo declarado da União Soviética.27 Ele rejeita um tratado de não-

                                                 
23 EDWARD H. Carr. 1952. (A History of Soviet Russia), The Bolshevik Revolution (1917-1923) Vol. 3, Norton 

Paperback Editions, New York, 1985 (Macmillan, 1953) pp. 311-312. 
24 Ibid., p. 311 – 312. 
25 LOSURDO, Domenico. Stálin: História Crítica de uma Lenda Negra. – Rio de Janeiro, 2010. Ed. Revan, pág. 

136. 
26 Ibid., p. 136. 
27 Ibid., p. 136. 
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agressão proposto pela URSS, e tinha abertamente como objetivo a anexação da Ucrânia o que 

foi denunciado pelo ministro do Exterior soviético.28  

Já em 1927 a Grã-Bretanha rompe relações com a União Soviética e o marechal 

Ferndinand Foch convida a França a fazer o mesmo, enquanto em Pequim a embaixada da 

URSS sofre ataques de Chiang Kai-shek e em Varsóvia o embaixador é assassinado.29  

A economia em 1926-1927 mostra sinais de recuperação, mas o atraso em relação aos 

países ocidentais se mantém.30  

Na Itália na década de 20 acontece a ascensão do fascismo e na Alemanha do nazismo, 

não é segredo pra ninguém que tinham como objetivo, como Hitler coloca em seu Mein Kampf, 

a “solução final” era a destruição do poder soviético e anexação dos países que compunham a 

URSS como os Estados Unidos numa espécie de “Faroeste” que deve ser conquistado.31 

Se a União Soviética assinou um Pacto de Não-Agressão com os nazistas, essa foi de 

fato a última opção. Em 1935 a Grã-Bretanha assina uma acordo naval com o III Reich. Isso 

deu a Hitler esperanças de chegar a um entendimento estratégico com a Grã-Bretanha e o 

respeito recíproco entre os dois impérios: Britânico e Germânico e edificar a colonização do 

leste europeu e subjugar os eslavos.32 

A Polônia, teve um papel totalmente vergonhoso. A partir da assinatura de um pacto de 

não agressão com a Alemanha em janeiro de 1934 ela se torna na prática subalterna à política 

alemã. Seu ministro do Exterior Beck diz: “Há dois blocos políticos indubitavelmente 

condenados a desaparecer, a Áustria e a Tchecoslováquia”.33 A forma como isso corresponde a 

política alemã não é de se duvidar. A Polônia naquele momento era um fantoche mais útil para 

a Alemanha até mesmo do que a Itália, visto a necessidade de se passar por ela para chega a 

Ucrânia, o que em 1938 não parecia nada fantasioso, havia até um encorajamento por parte do 

governo polonês. 

Antes da Conferência de Mônaco, o embaixador estadunidense na França, William C. 

Bullit, diria que o que havia de ser feito era isolar o “despotismo asiático”, salvando a 

“civilização europeia” do de uma guerra que fracionasse as nações. Losurdo pontua que a URSS 

foi o único país a desafiar o Terceiro Reich, e a confirmar o seu apoio ao governo de Praga, 

colocando em estado de alerta mais de 70 divisões. 

                                                 
28 Ibid., p. 136. 
29 Ibid.., p. 136. 
30 Ibid., p. 136. 
31 HITLER apud Losurdo 2010 
32 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 189 – 190. 
33 Ibid., p. 189 – 190. 



21 

 

Posteriormente, depois do desmembramento da Tchecoslováquia feito pelo III Reich em 

março de 1939, Moscou apresentara uma dura nota de protesto a Berlim” 

Os agressores nazifascistas haviam devorado a Espanha, Tchecoslováquia, Etiópia, a 

Albânia e a China graças a cumplicidade direta ou à passividade das potências ocidentais 

propensas a dirigir contra o país nascido da Revolução de Outubro as ambições expansionistas 

do Terceiro Reich, após o fracasso da política das frentes populares. 

A União Soviética sempre cultivou relações diplomáticas com a Inglaterra e a França, 

países que posteriormente formaram os Aliados, mas não apenas tinha perdido essa relações, 

como tentou integrá-los na política das frentes populares, se aproveitando das contradições 

interimperialistas, e os dois países não só não aceitaram como zombaram dessa política e de 

possíveis acordos, empurrando a Alemanha Nazista numa tentativa de aniquilação do Poder 

Soviético.34 

Sem alternativas a União Soviética foi obrigada a assinar o Pacto.  

Apesar disso o clima sempre foi de apreensão e desconfiança entre URSS e o Terceiro 

Reich, ao contrário do que dizem alguns como Rees.35 Hitler dizia, falando com um alto 

comissário da Sociedade das Nações em Danzig: 

Tudo que empreendo é voltado para a Rússia. Se o Ocidente é demasiado estúpido e 

cego para entender isso, serei obrigado a chegar a um entendimento com os russos e 

a derrotar depois o Ocidente, de modo que após a sua derrota eu possa voltar-me 

contra a União Soviética com todas as forças por mim reunidas. 

 

O objetivo de Hitler, portanto, é construir uma aliança ocidental sob a liderança alemã 

que derrube a União Soviética, não conseguindo através do diálogo essa aliança, impô-la depois 

de derrotar estes países, o que tem paralelo com o próprio Plano Marshall e a OTAN.36 O 

“entendimento” com URSS é apenas transitório para conseguir realizar a aliança ocidental e 

dessa maneira varrer o bolchevismo.  

Stalin não tinha nenhuma confiança que o pacto teria longa duração. Ele mesmo dizia 

que “seremos poupados da guerra por mais um período de tempo”.37 Ele aproveita este tempo 

para fortalecer o país militarmente e economicamente. Hitler até então sabia que Stalin só 

respeitaria o pacto de acordo com as circunstâncias e conveniências. Diz o Führer:  

                                                 
34 Ver e.g. «L’URSS dans la lutte pour la paix à la veille de la seconde guerre mondiale – Documents et matériaux», 

ed. du Progrès, 1976. Vejam-se também as memórias do Embaixador soviético em Londres, Ivan Majskij, «Perché 

scoppiò la Seconda Guerra Mondiale?», Editori Riuniti, 1965. 
35 REES, Laurence, op. cit., p. 342. 
36 ZHDANOV, A. Escritos. 1ª Edição. 2015. 
37 LOSURDO, Domenico. Stálin: História Crítica de uma Lenda Negra. – Rio de Janeiro, 2010. Ed. Revan, p. 193 

– 198.  
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Stalin é cauteloso, tem bem presentes as relações de força, mas está claramente a 

espera de uma situação difícil para a Alemanha; ele não perde de vista nem sequer a 

metereologia e revela-se mais depudorado que de costume nos meses de inverno, 

quando se sente ais protegido da formidável máquina de guerra do III Reich.38 

 

Não deixava de ser verdade, a política que adotavam os bolcheviques para com os 

aliados era acertada e justa apesar das sabotagens que sofreram. Isaac Deutscher, historiador 

trotskista (que é contrário ao leninismo e ao Stalin) fala acerca desta política:  

Enquanto Stalin exprimia a Hitler a sua confiança numa conclusão rápida da guerra, 

os seus enviados diplomáticos e os seus agentes no exterior favoreciam toda forma de 

resistência à ‘nova ordem’. Os jornais de Moscou, que até então não tinham poupado 

observações irônicas ou de desprezo aos aliados, começaram a assumir um tom de 

simpatia na avaliação da batalha da Inglaterra e a encorajar os patriotas franceses na 

luta contra a dominação nazista. Anteriormente, também, o ministro do Exterior 

alemão se vira obrigado a protestar contra a propaganda antinazista desenvolvida pela 

senhora Kollontai, ministra da União Soviética na Suécia.39 

 

Também é interessante para análise o diálogo entre dois líderes bolcheviques, trazido 

por Losurdo, tendo: 

Dimitrov: Nós levamos adiante uma linha de desagregação das tropas alemãs de 

ocupação nos vários países e, sem alarde, queremos reforçar mais esse trabalho. Isto 

não perturba a política soviética. 

Molotov: Naturalmente, é preciso fazer isso. Não seríamos comunistas e não 

seguíssemos uma linha assim. Só que se deve fazê-lo sem barulho.40 

 

Stalin também concorda com esta linha,41 tendo como objetivo frear a expansão do 

Terceiro Reich e estimular a resistência. É claro que isso é uma rota de colisão inevitável, e 

Stalin tem conhecimento disso, por isso ele diz em 1940 que “precisamos estar a altura de 

nossos inimigos (e inimigos nossos são todos os Estados capitalistas, também aqueles que se 

apresentam como nossos amigos!)” 42 

E novembro do mesmo ano: “as nossas relações com os alemães são aparentemente 

marcadas pela cortesia, mas entre nós há muitos atritos”.43 

Stalin se reúne com o embaixador Iugoslavo, e estes definem a linha que irá sustentar a 

resistência ao III Reich. O contrato de amizade entre a URSS e a Iugoslávia é logo seguido a 

invasão da Alemanha hitlerista.44 

                                                 
38 Ibid., p. 195. 
39 DEUSTCHER apud Losurdo, op. cit., p. 112. 
40 DIMITROV apud Losurdo, op. cit., p. 123. 
41 Ibid., p. 123. 
42 Ibid., p. 123 
43 Ibid., p. 123 
44 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 112. 
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Dimitrov em seu diário, no dia 18 de abril de 1941 anota: “A guerra do povo grego e 

iugoslavo contra a agressão imperialista é uma guerra justa”, sobre isso “não há dúvidas”.45 

Stalin fazia esforços e mais esforços, além de diversas concessões para formar uma 

frente contra os provocadores de guerra, sabia que uma política de empurrar a Alemanha nazista 

do ocidente ao oriente, era uma política fracassada, pois poderia terminar com o Pacto de Não-

Agressão.46 

Hannah Arendt recusa totalmente este contexto histórico até agora delineado e 

demonstrado. Ela segue tentando enunciar a teoria de afinidade entre Stalin e Hitler, com a tese 

de “política filo-hitleriana de Stalin”.47 Observa Feuchtwanger que “cada um tem presente a 

guerra com o outro com absoluta segurança”.48 A razão disso é que “A nossa prosperidade, 

dizem os soviéticos, é um contraste tão evidente com as teorias fascistas que os Estados 

fascistas, se quiserem continuar a viver, devem aniquilar-nos”49 

Enquanto isso Hitler, e referindo à encarniçada resistência com a qual foi recebido, dizia 

estar combatendo contra “não seres humanos mas animais ferozes”.50 Entre estes “animais 

ferozes” estava o próprio Stalin, no que ele caracterizava como proveniente dos “Infernos” 

(Unterwelt) confirmando assim o caráter “satânico” do bolchevismo.51  

Na verdade, ao insistir no teorema da afinidade, Arendt sai o campo da história e acaba 

caindo no da fantasia.52 

 

2.1 O PACTO DE NÃO AGRESSÃO GERMANO-SOVIÉTICO COMO UM EPISÓDIO 

DA LUTA ANTIRRACISTA  

A partir do processo iniciado pela Revolução de Outubro de despertar nacional das 

colônias,53 o partido bolchevique, e Stalin em primeiro lugar empenham num novo e fascinante 

experimento de governo de um Estado multiétnico, descrito da seguinte maneira:  

A União Soviética foi o primeiro império mundial fundado sobre a affirmative action. 

O novo governo revolucionário da Rússia foi o primeiro entre os velhos Estados 

europeus multiétnicos a enfrentar a onda crescente do nacionalismo e a responder 

promoveno sistematicamente a consciência nacional das suas minorias étnicas e 

estabelecendo para elas muitas das formas insititucionais características do Estado-

nação. A estratégia bolchevique foi assumir a liderança daquele processo de 

descolonização que se apresentava como inevitável e leva-lo a cabo de modo tal que 

                                                 
45 DIMITROV apud Losurdo, op. cit., p. 124. 
46 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 112. 
47 ARENDT apud Losurdo, op. cit., p. 115.  
48 FEUCHTWANGER apud Losurdo, op. cit., p. 115. 
49 Ibid., p. 251. 
50 KERSHAW apud Losurdo, op. cit., p. 116. 
51 HITLER apud Losurdo, op. cit., p. 116. 
52 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 198 
53 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 170 
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preservasse a integridade territorial do velho império russo. Para tal fim o Estado 

soviético criou não só uma dúzia de repúblicas de amplas dimensões, mas também 

dezenas de milhares de territórios nacionais espalhaos por toda a extensão da União 

Soviética. Novas elites nacionais eram educadas e promovidas a posições de liderança 

no governo, nas escolas, nas empresas industriais desses territórios recém-formados. 

Em muitos casos isso tornou necessária a criação de uma língua escrita lá onde não 

existia. O Estado soviético financiava a produção em massa nas línguas não russas de 

livros, jornais, diários, filmes, óperas, museus, orquestras de música popular e outros 

produtos culturais. Nada comparável existia antes.54 

 

Pelo contrário nos Estados Unidos e no Canadá, as crianças de origem indígena 

deveriam cortar laços com a sua família e território sagrado e eram obrigadas a expressar-se 

somente em inglês, sob a pena de duras punições, que no Canadá comportava até choques 

elétricos.55 

Na URSS, contudo, foram feitas as políticas afirmativas das nacionalidades antes 

oprimidas pelo império czarista:56 

As repúblicas receberam, umas primeiro, outras depois, uma bandeira, um hino, uma 

língua, uma academia nacional, em alguns casos até um comissariado para o exterior, 

e conservaram o direito, depois utilizado em 1991, de separar-se da federação, embora 

não tenha sido especificado o procedimento.57 

 

Hitler, no Mein Kampf, fala do “cancelamento do elemento alemão” (Entdeutschung) 

na Europa oriental.  Ele diz não ser progressivo e nem irreversível; mas bloqueá-lo ou repeli-lo 

podem ser medidas bastante radicais.58 A questão não diz respeito a uma política de apropriação 

e de desenvolver “uma germanização do elemento eslavo na Áustria”; não, “pode-se 

empreender uma germanização do solo jamais dos homens”. Seria ridículo querer fazer “de um 

negro ou de um chinês um alemão, só porque aprendeu alemão, está pronto no futuro a falar a 

língua alemã e dar o seu voto para um partido político alemão”. “Tal germanização seria na 

realidade uma desgermanização”, que significara “o início de um abastardamento” e, portanto, 

de um aniquilamento do elemento germânico, o “aniquilamento exatamente das características 

que, no seu tempo, possibilitaram que o povo conquistador (Erobervolk) chegasse a vitória.59 

Era possível essa forma de germanização, seguindo o modelo dos Estados Unidos que 

permaneceram “um Estado nórdico germânico” sem degradar à “mixórdia internacional dos 

povos”.60 Esse mesmo modelo seria seguido pela Alemanha na Europa oriental.61  

                                                 
54 MARTIN apud Losurdo, op. cit., p. 171. 
55 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 172. 
56 Ibid., p. 172. 
57 Graziosi apud Losurdo, op. cit., p. 172. 
58 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 172. 
59 HITLER apud Losurdo, op. cit., p. 172.  
60 Ibid., p. 172. 
61 Ibid., p. 172 
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Se existia uma preocupação por parte de Stalin e dos bolcheviques de criar uma elite 

nacional, e uma intelectualidade, dotar os povos oprimidos de uma classe política e 

independência, a preocupação de Hitler era exatamente o contrário: “todos os representantes da 

intelectualidade polonesa devem ser aniquilados”, é preciso “impedir que se forme uma nova 

classe intelectual”. Só assim podem cumprir as tarefas coloniais: os povos destinados a trabalhar 

o modo de escravos ao serviço da raça dos senhores não devem perder de vista que “só pode 

haver um senhor, o alemão”.62  

A influência de Stalin e da política soviética, não era sentida apenas através dos países 

que faziam parte da federação, como também a nível internacional.63 A condenação da 

“disparidade escandalosa” entre as nações imposta e revestida de teorias pelo imperialismo e 

colonialismo, e o apelo que clamava a derrubar “a barreira que separava brancos e negros”, 

povos considerados “civis” e outros povos excluídos dessa dignidade;64 a aprovação de uma 

Constituição “profundamente internacionalista” – palavras do próprio Stalin – e baseada no 

“princípio que todas as nações e raças tem direitos iguais”, independentemente da cor da pele, 

da língua e do grau de desenvolvimento econômico e militar de cada uma delas.65 

Tudo isso encorajou os povos oprimidos do Terceiro Mundo à se reerguer e enfrentar o 

imperialismo e colonialismo, não só em nações oprimidas, mas dentro do próprio coração do 

Ocidente.66 

Nos Estados Unidos, na região sul do país, onde existe o regime da white supremacy, os 

negros começam a olhar a União Soviética com sentimento de esperança e ímpeto, e a enxergar 

Stalin como o “novo Lincoln”, o Lincoln que de fato teria acabado com a escravidão dos negros, 

a opressão, degradação, humilhação, violência e linchamentos que eles ainda sofriam.67 

Stalin e o partido bolchevique, influenciam decisivamente o movimento de libertação 

nacional dos afroamericanos, contra o despotismo racial e a opressão colonial. Por influência 

bolchevique, começam a perceber o que lhes era negado, uma cultura que vai muito além do 

aprendizado tradicional e técnico transmitido aos que estão destinados a fornecer trabalho 

semiescravo a serviço da raça dos senhores.68 

Agora, porém, nas escolas organizadas pelo partido comunista no norte dos Estados 

Unidos ou nas escolas de Moscou, na URSS de Stalin, os negros se empenham em estudar 

                                                 
62 Ibid., p. 172. 
63 Ibid., p. 279 – 280. 
64 STALIN apud Losurdo, op. cit., p. 193.  
65 Ibid., p. 193. 
66 Ibid., p. 280. 
67 KELLEY apud Losurdo, op. cit., p. 178.  
68 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 280. 
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economia, política, história mundial;69 analisam essas disciplinas para compreender também as 

razões da dura sorte reservada a eles num país que se comporta como campeão da liberdade. 

Os homens e mulheres que frequentam tais escolas passam por uma profunda transformação: 

passam a agir de maneira “imprudente” como diz a white supremacy,70 que na realidade é a 

própria autoestima deles até então reprimida.  

Uma mulher negra, delegada no Congresso internacional das mulheres contra a guerra 

e o fascismo, que se realiza em Paris em 1934, fica extraordinariamente impressionada com as 

relações de igualdade e fraternidade, apesar das diferenças de língua e raça, que se instauram 

entre os participantes dessa iniciativa pelos comunistas: “Era o paraíso na terra”. Aqueles que 

chegam a Moscou – observa um historiador estadunidense contemporâneo – “experimentam 

um sentido de liberdade inaudito no sul”. Um negro se apaixona por uma branca soviética e se 

casam, mesmo se depois, ao voltar à Pátria, não pode leva-la consigo, sabendo o destino que no 

sul aguarda aos que se mancham com a culpa da miscigenation e do abastardamento racial.71  

A União Soviética, não apenas com a sua política direta influenciou da Revolução Negra 

mundial, mas o fato dela ter inaugurado um novo período na história da humanidade, o período 

das revoluções proletárias, fez com que revoluções em outros países como China e Cuba 

também a influenciassem.  

Incontáveis radicais negros prezavam pela China, nem por Gana ou por Paris como a 

terra onde a verdadeira liberdade poderia ser obtida. Não era perfeita, mas era melhor do que 

viver na barriga da besta. Quando a líder dos Panteras Negras Elaine Brown visitou Beijing no 

outono de 1970, ficou agradavelmente surpresa com o que a Revolução Chinesa havia 

conseguido em termos de melhorar a qualidade de vida: “Velhos e jovens davam depoimentos 

afetivos, como convertidos num batismo, às glórias do socialismo.” Um ano depois ela retornou 

com o fundador dos Panteras Huey Newton, cuja experiência na China ele descreveu como 

"uma sensação de liberdade—como se um grande peso tivesse sido levantado da minha alma e 

eu pudesse ser eu mesmo, sem defensa ou pretensão ou necessidade de explicação. Eu me senti 

absolutamente livre pela primeira vez na minha vida-completamente livre entre meus 

homens.”72 

Stalin e a política bolchevique não só influenciaram a luta dos afroamericanos como 

também a legislação constitucional, e os próprios direitos humanos, em um período (1936) em 

                                                 
69 Ibid., p. 280. 
70 Ibid., p. 280. 
71 KELLEY apud Losurdo, op. cit., p. 178.  
72 ENAMAEHKIW, Túpac Keshena. Traduzido por Thayná de Paula. Black Like Mao: China Vermelha e 

Revolução Preta. Vermelho à Esquerda, 2018. 
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que muitos países ocidentais consideravam a segregação racial uma ciência, e operava o sistema 

da supremacia branca como nos Estados Unidos.73 

O discurso de apresentação do projeto de nova Constituição condena em bloco as três 

grandes discriminações que caracterizam a história do Ocidente liberal: “Não é a renda, nem a 

origem nacional, nem o sexo” que deve determinar a colocação política e social, mas só “as 

capacidades pessoais e o trabalho pessoal de todo cidadão”.74 Stalin também declara que a nova 

Constituição está destinada a garantir “o direito ao trabalho, o direito ao descanso, o direito à 

instrução” e assegurar “melhores condições materiais e culturais”.75 É a teorização dos “direitos 

sociais e econômicos” que, segundo Hayek, representa o legado ruinoso da “revolução marxista 

russa” e infuencia profundamente a reivindicação do Estado social no Ocidente.76 

O Pacto de Não-Agressão, e a Grande Guerra Patriótica (política adotada pelo Partido 

Comunista da União Soviética para deter a Operação Barbarossa), foram não só a política 

acertada e que de fato derrotou os nazistas,77 mas influenciou decisivamente os a libertação 

nacional dos povos não-brancos ao redor do mundo, dos povos coloniais e semi-coloniais, e a 

legislação de direitos civis e políticos nos países imperialistas influenciando os demais países 

da cadeia do capitalismo mundial. 

No ano de 1963, a União Soviética, então membra da Organização das Nações Unidas 

(ONU), publicou pelos meios de comunicação internos 1.420 matérias relacionadas ao conflito 

racial em Birmigham, no Alabama, “como prova de que o capitalismo e o racismo andavam de 

mãos dadas”.78  

Não só por conta do movimento de libertação dos afroamericanos, ou da pressão externa 

os Estados Unidos tomaram a iniciativa de abolir as leis que eram abertamente segregacionistas, 

mas também para se antecipar da capacidade dos comunistas negros de mobilizarem as 

massas.79 O ministro estadunidense da justiça envia à Corte Suprema, que discutia a questão da 

integração nas escolas públicas, uma carta eloquente:  

A discriminação racial leva água à propaganda comunista e suscita também dúvidas 

entre as nações amigas sobre a intensidade da nossa devoção à fé democrática”. 

Washington – observa historiador estadunidense que reconstrói tais acontecimentos – 

                                                 
73 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 279 – 280. 
74 STALIN apud Losurdo, op. cit., p. 264.  
75 Ibid., p. 264. 
76 HAYEK apud Losurdo, op. cit., p. 197.  
77 CHUIKOV. V. I., RIABOV. V. S. La gran guerra patria de la Unión Soviética 1941-1945.Moscou: Editora 

Planeta, 1985. 
78 Cf. Layton, Azza Salama, International Politics and Civil Rights Policies in the United States: 1941-1960, Nova 

York, Cambridge University Press, 2000, p. 23. Na versão em inglês dos trechos citados: “any country whose 

racial policy is short of equality” e “our emphasis is doubled in the event of treating Negroes on a standard short 

of human dignity”. 
79 LOSURDO, Domenico, op. cit., p. 279 – 280 
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corria perigo de separar as “raça de cor” não só no Oriente e no Terceiro Mundo, mas 

no próprio coração dos Estados Unidos: também aqui a propaganda comunista 

conseguia um considerável sucesso na tentativa de ganhar os negros para a “causa 

revolucionária”, fazendo desabar a sua “fé nas instituições americanas.80 

 

Esta discussão na Corte Suprema, conhecida como Brown v. Board of Education of 

Topeka decidiu por ser inconstitucional a divisão racial entre estudantes brancos e negros nas 

escolas públicas nos Estados Unidos e aconteceu em 1954 no pós-Guerra e anteriormente à 

morte de Stalin.81 O que reverteu um entendimento da mesma Corte, realizado em 1896, 

denominado Plessy v. Ferguson tendo se tornado a jurisprudência até então, que fundamentava 

a segregação racial nos Estados Unidos em locais como hospitais, praças, paradas de ônibus e 

trem.82  

Já na década de 60 o Congresso aprovou as leis de Direitos Civis (em 1964) e o Direito 

ao Voto (em 1967), com a massificação dos protestos dos negros e o surgimento de diversos 

movimentos armados e revolucionários.8384 Mas não só inspirados pelos soviéticos diretamente 

os afroamericanos conseguiram direitos civis e políticos, mas também pelas repúblicas 

populares que se formaram com a vitória na guerra, que se libertaram do colonialismo, do 

fascismo e da segregação racial se tornando nações livres. Um exemplo foi a República de 

Cuba, que os afroamericanos consideravam como sendo um dos maiores baluartes da 

Revolução Negra (revoltas dos povos não-brancos em escala global contra o imperialismo)85, 

que é um país muito próximo dos Estados Unidos, tendo Fidel Castro visitado pessoalmente o 

Harlem em Nova York e o Hotel Theresa86, famoso por ter segregado racialmente os negros até 

1940 quando passou a ser uma referência para a comunidade negra, tendo recebido celebridades 

como Ray Charles, Little Richard, Jimi Hendrix, Sugar Ray Robinson, Muhammad Ali, Lena 

Horne, Joséphine Baker, Dorothy Dandridge, Duke Ellington, Louis Armstrong e Dinah 

Washington.87 Fidel Castro esteve em Hotel Theresa com Malcom X, em uma ocasião que iria 

discursar na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas,88 chamando os Estados 

Unidos diretamente de imperialista, e tendo apoiado ativamente os movimentos a favor dos 

                                                 
80 WOODWARD apud Losurdo, op. cit., p. 265. 0 
81 KLUGER, Richard (1975). Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's 

Struggle for Equality. New York: Knopf. 
82 KLUGER, Richard, Ibid. 
83 HASDAY, Judy L. The Civil Rights Act of 1964: An End to Racial Segregation (2007).  
84 JACKSON, John P. Science for Segregation: Race, Law, and the Case Against Brown V. Board of Education. p. 148.  
85 Enaemaehkiw. Ibid. 
86 ARISTEGUI, Daniel Garcia. "Sobre a visita de Fidel aos bairros pobres e negros de New York" 2018. Disponível 

em:< https://www.novacultura.info/single-post/2018/08/13/Sobre-a-visita-de-Fidel-aos-bairros-pobres-e-negros-

de-New-York />. Acesso em: 8 de dez. 2018. 
87 ARISTEGUI, Ibid. 
88 ARISTEGUI, Ibid. 
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direitos civis, provocando pânico entre as autoridades estadunidenses, se tornando uma figura 

de respeito e admiração entre os afroamericanos.89  

A influência da Grande Guerra Patriótica e da estratégia do Pacto de Não-Agressão se 

faz evidente, visto a viragem na correlação de forças em prol dos povos, pela paz e 

autodeterminação nacional em que estes dois importantes acontecimentos históricos geraram.   

                                                 
89 ARISTEGUI, Ibid. 
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3. O COMBATE AO RACISMO NOS DIREITOS HUMANOS E A REVOLUÇÃO 

DE OUTUBRO 

3.1 A IMPORTÂNCIA DA REVOLUÇÃO DE OUTUBRO 

“Se a União Soviética não existisse”, Mao escreveu, “se não houvesse vitória na 

antifascista Segunda Guerra Mundial, se...o Imperialismo japonês não tivesse sido derrotado, 

se as várias novas democracias da Europa não tivessem surgido, se as massas populares dos 

Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Japão e outros países capitalistas não 

tivessem se revoltado e lutado contra as suas claques dominantes reacionárias, se todos esses 

fatores somados não existissem, então a pressão das forças reacionárias internacionais sobre 

nós certamente seriam bem maiores do que é hoje. Poderíamos ter sido vitoriosos sob tais 

circunstâncias? Com certeza não.”.90 

                                                 
90 Discurso de Paul Robeson em um banquete organizado pelo Conselho Nacional da Amizade americano-

soviética, em 10 de Novembro de 1949, por ocasião do 32º aniversário da Revolução Russa. 



31 

 

É dessa maneira que Mao explica como a correlação de forças se modificou em favor 

da paz e da democracia e como isso favoreceu os povos oprimidos e o combate à discriminação 

racial. E isso se deu pelo poderoso impacto da Revolução de 1917 na Rússia. 

Foi a Revolução de 1917 que fez com que se desenvolvesse o marxismo-leninismo, a 

segunda etapa científica do marxismo,91 a etapa das revoluções proletárias. O que possibilitou 

que povos no mundo inteiro se libertassem, como na Polônia, Bulgária Vietnã e Albânia, 

obrigando também os países que seguiram pelo rumo capitalista, em que a classe operária não 

tenha conseguido tomar o Poder, à promover concessões de direitos para as massas populares, 

também no que diz respeito a questão racial propriamente dita.92  

Paul Robeson (o maior cantor americano, como declarou o famoso diretor de cinema 

Eisenstein, apresentando Robeson a uma recepção em sua homenagem, da qual participaram 

quase todas as celebridades do teatro e do mundo das artes de Moscou. A recepção foi dada na 

Casa do Kino, clube palaciano dos trabalhadores da indústria cinematográfica93), em um breve 

discurso em um banquete organizado pelo Conselho Nacional da Amizade americano-soviética 

em 1949, trata: 

Sim, toda a África lembra que foi Litvinov quem ficou sozinho ao lado de Haile 

Selassie em Geneva, quando os filhos de Mussolini voaram com as benções do Papa 

para jogar bombas em mulheres e crianças da Etiópia. A África se lembra que foi a 

União Soviética que lutou contra a tentativa de Smuts de anexar o Sudoeste africano 

às reservas de escravos da União da África do Sul. A África sabe que foi a União 

Soviética que exigiu em São Francisco, que a Carta das Nações Unidas incluísse uma 

garantia de autogoverno para os povos dos territórios ditos “protetorados”. E não é a 

luta da União Soviética hoje que evita que as colônias italianas sejam bases de 

escravos e bases militares para a Inglaterra e para os Estados Unidos? 

Certamente, a mudança na correlação de forças no mundo hoje favorece as lutas de 

libertação dos povos das Índias Ocidentais e da África. E se os povos de Tanganyika 

e do Quênia não estão contentes com os esquemas benevolentes de transformarem sua 

terra em plantações em massa de amendoins; se os africanos da Rodésia rebelam 

contra o roubo de sua colheita e a exploração de seu trabalho; se os Bantus e os 

escravos da União da África do Sul se tornam mais desafiadores das leis do apartheid 

e do sistema de trabalho forçado; se os povos do Congo se recusam a trabalhar nas 

minas de urânio para as bombas atômicas fabricadas nas fábricas da Jim Crow dos 

Estados Unidos; se todos estes povos demandam um fim aos castigos, um fim à farsa 

do “protetorado” nas antigas colônias italianas e à todas as outras colônias, um fim 

aos esquemas de exploração colonial que se escondem por trás de pretextos 

humanitários; e se os povos das Índias Ocidentais pressionam por uma transição à 

independência, -  de federação nos interesses do povo das Índias Ocidentais e não de 

latifundiários ausentes, como é no programa de “Quatro Pontos” de Truman - se, em 

uma palavra, os povos da África e das Índias Ocidentais agora gritam seus chamados 

                                                 
91 J.V. Stálin – Obras – 6º vol., Editorial Vitória, 1954 – traduzida da edição italiana da Obras Completas de Stálin 

publicada pela Edizioni Rinascita, Roma, 1949. 
92 ROBESON. Ibid. 
93 PARTIDO COMUNISTA DOS ESTADOS UNIDOS. Estou em casa. Publicado originalmente no Daily 

Worker, em 15 de janeiro de 1935 Traduzido por R. Borges Disponível em:<https://www.novacultura.info/single-

post/2018/04/20/Estou-em-casa />. Acesso em: 28 de nov. 2018. 



32 

 

por autodeterminação a todo o mundo, não é porque eles possuem um poderoso amigo 

e campeão a quem pelo exemplo e repetidos desafios provou esta amizade?94 

 

Isto demonstra como é fundamental o papel da União Soviética, especificamente do 

Pacto de Não-Agressão e da política da Grande Guerra Patriótica na mobilização dos povos do 

mundo, assolados pelo racismo colonial e segregação racial aberta.  

A população negra nos Estados Unidos se tornou, durante o período do pós-guerra 

(período após o fim da Segunda Grande Guerra em 1945 em diante), o centro da luta contra a 

guerra e o fascismo, em busca de direitos civis e políticos.95  

Não possuindo direito ao voto durante o referido período, ou à um emprego digno com 

um salário que sustente uma família, e também não possuindo direito à vida ou à integridade 

física por conta dos assassinatos e linchamentos, a influência do bolchevismo e das revoluções 

proletárias anti-coloniais como na China e na Coreia, foi fundamental nessa mudança na 

correlação de forças.96  

Robeson continua tratando no mesmo sentido: 

A própria existência da União Soviética, o seu exemplo perante o mundo de abolir 

toda discriminação de cor ou nacionalidade, a sua luta em toda arena de conflito 

mundial por genuína democracia e pela paz, isto deu a nós negros a chance de 

conquistar nossa completa libertação dentro de nosso próprio tempo, nesta geração.97 

 

Aduz ainda que seriam os negros que estão na luta, ou quaisquer dos povos coloniais ou 

semi-coloniais,98 caso não tivesse havido uma vitória soviética na Batalha de Stalingrado,99 que 

foi a batalha decisiva da Segunda Grande Guerra que derrotou os nazistas,100 reconhecido até 

pelo presidente Roosevelt,101 possibilitando que os planos hitleristas de colonização e 

escravização de boa parte do mundo102 não se tornassem realidade.  

Para cada mãe negra que tem seus filhos para confortá-la, para cada jovem negra que 

procura se casar, para cada jovem negro que entra confiante no limiar desta luta, eu 

digo “Onde o seu filho estaria, onde seu amor estaria, onde VOCÊ estaria, se não fosse 

Stalingrado?” E por falar em Stalingrado, foi Roosevelt quem em uma carta a Stalin 

falou de como a civilização foi salva na Batalha de Stalingrado. E foi o povo soviético 

e seus filhos que falaram “Retorne meu amor aos negros, ao povo dos Estados Unidos, 

porque queremos paz e cooperação honesta.103 

                                                 
94 ROBESON. Ibid. 
95 ROBESON. Ibid. 
96 ROBESON. Ibid. 
97 ROBESON. Ibid. 
98 Que são coloniais, mas possuem um Estado formalmente independente. 
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Ora, numa época onde além de sofrerem todo o tipo de discriminação, eram também 

privados de direitos civis básicos, a experiência soviética lançava uma nova perspectiva sobre 

a luta contra o racismo. De modo que diversos grupos dentro do próprio Estados Unidos 

tomaram pra si a ideologia da Revolução de Outubro e enxergar sua luta como algo além da 

luta antirracista, uma luta pela libertação do povo negro estadunidense que se via como uma 

nação oprimida dentro do coração do imperialismo.  

Era como tal, porque os povos do terceiro mundo viam o marxismo até antes da 

revolução de outubro como uma teoria de europeus para europeus, onde era cabal que se 

esperasse as condições materiais corretas para o desencadeamento da revolução. 

Com a Revolução de Outubro, observou-se um movimento contrário a tal postulado, 

visto que foi mostrado que um país desindustrializado, com diversas sobrevivências feudais 

como a Rússia foi capaz de levar a cabo uma revolução marxista. O que significava que a 

contradição entre nação oprimida e imperialismo há de ser superada nos países menos 

desenvolvidos antes mesmo da contradição entre trabalho e capital.104  

O que se sucedeu foi o surgimento diversos movimentos que tinham por objetivo a 

libertação nacional nos países de terceiro mundo e do povo negro estadunidense que alcançaram 

ao longo do século XX importantes vitórias contra o colonialismo, o neocolonialismo e a 

supremacia branca. 

3.2 A INFLUÊNCIA DIRETA DA VITÓRIA NA SEGUNDA GRANDE GUERRA NOS 

MOVIMENTOS DE LIBERTAÇÃO AFRICANOS E AFROAMERICANOS 

Originada e dirigida por Amiri Baraka, a Liga Comunista Revolucionária (RCL) teve 

como base movimentos nacionalistas culturais do final dos anos 60.105 Para que possamos 

compreender as modificações nos posicionamentos da RCL (e de seus precursores) no que diz 

respeito à libertação negra, analisaremos o ano anterior 1966, ano de criação da Spirit House 

na cidade de Newark em Nova Jérsei, com o apoio de ativistas locais e de pessoas que estavam 

antes junto à ele no Teatro de Repertório das Artes Negras de Harlem.106 

No decorrer da revolta negra nos Estados Unidos na cidade de Newark que ocorreu no 

ano de 1967, Amiri Baraka foi espancado, isso deu consciência política para os artistas que 

faziam parte da Spirit House.107 Depois de passada a revolta eles auxiliaram na organização 
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uma conferência Black Power em Newark que levou alguns líderes nacionais negros a aderirem, 

incluindo Stokely Carmichael, H. Rap Brown, Huey P. Newton dos Panteras Negras, e Imari 

Obadele (Keshena, 2018)108 da organização que tinha acabado de ser constituída chamada 

República da Nova África.109  Passado algum tempo, a Spirit House se transformou em quartel-

general para o Comitê por uma Newark Unificada (CFUN), um comitê formado para aglutinar 

as organizações "United Brothers ", que fazia parte da Comunidade Negra de Defesa e 

Desenvolvimento110, e também a "Sisters of Black Culture".111 Como houve a adesão de 

nacionalistas negros, muçulmanos, e até mesmo alguns Marxistas-Leninistas-Maoístas, CFUN 

levava a visão política de Ron Karenga.112  

A CFUN adquiriu a variante de Karenga para o conceito de nacionalismo cultural113 e 

trabalhava de perto com ele. Baraka mudou de nome a CFUN, em 1970114, para Congresso dos 

Povos Africanos (CAP), transformando-a em uma organização nacional, e na reunião fundante 

rompeu com Karenga.115 Líderes do CAP faziam críticas incisivas ao nacionalismo cultural de 

Karenga e foram porta-vozes de uma prática que refletia uma virada para a esquerda, como por 

exemplo uma proposta para arrecadar fundos para ajudar a construir a ferrovia que liga a 

Tanzânia com a Zâmbia.116  

Houveram determinados fatos que contribuíram para a "guinada" de Baraka para a 

esquerda durante esse período. Tinha que tomar uma atitude com a dolorosa lição que aprendeu 

sobre os limites dos políticos negros pequeno-burgueses.  Depois de participar ativamente da 

eleição de Kenneth Gibson, eleito em 1970, o primeiro prefeito negro de Newark, Baraka foi 

testemunha de um aumento na repressão policial (incluindo ataques à manifestantes do CAP) e 

um descumprimento da parte de Gibson sobre o que tinha prometido à comunidade afro-

americana.117Mesmo que não houvesse desistido inteiramente da farsa eleitoral, se sentido 

enganado, Baraka se desligou de Gibson em 1974.118O papel de Baraka como organizador da 
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primeira Assembleia Política Nacional Negra em 1972 robusteceu em sua mente o poder da 

política autônoma negra e a potencialidade de força em uma frente unida negra.119 

Uma das bases da "guinada à esquerda" de Baraka foi o coordenador regional do 

Communist Labor Party (CLP) da Costa Leste William Watkins. Nascida e criada no Harlem, 

Watkins esteve inserida no grupo de estudantes radicais negros da Cal State Los Angeles que 

ajuauxiliaram na fundação da Liga Comunista.120 Watkins conheceu Baraka no ano de 1974, 

período em que procurava alguém para o aperfeiçoamento de sua compreensão da ciência do 

proletariado o Marxismo-Leninismo. "Nós passaríamos horas em seu escritório," Watkins 

lembra, "discutindo os básicos como a mais valia."121Durante um período de três meses, Baraka 

tinha encontros regulares com Watkins, que o instruiu sobre o básico a respeito da economia 

política e tentou lhe mostrar os limites do nacionalismo cultural.122O caminho mais à esquerda 

que seguiu Baraka certamente foram influenciados por esses encontros, mas quando Watkins e 

Nelson Peery convidaram Baraka há se filiar ao CLP, a resposta no entanto foi negativa.123 

Mesmo que tivesse estima pelo Marxismo-Leninismo-Maoísmo, ele não encontrava-se 

preparado para fazer parte de uma organização multiracial. A luta principal e primordial era 

luta negra. 

É apropriado que a principal base para a radicalização de Baraka seja proveniente da 

África.  Bem como a guinada à esquerda de Baraka a partir de 1960 foi causada pela Revolução 

Cubana, a batalha os sul-africanos inspirou sua guinada à esquerda após 1970.124O 

acontecimento crucial foi a criação, em 1971, do Comitê de Apoio à Libertação Africana, o que 

teve origem de um grupo de nacionalistas negros que tinham como liderança Owusu Sadaukai, 

o diretor da Malcolm X Liberation University em Greensboro, Carolina do Norte, que havia ido 

a Moçambique sob o reconhecimento da FRELIMO (Frente pela Libertação de 

Moçambique).125   

Samora Machel, presidente da FREELIMO (que, por coincidência, se encontrava na 

China ao mesmo tempo que Huey Newton), e outros combatentes convenceram Sadaukai e seus 

correligionários de que a função mais útil que afro-americanas poderiam exercer em forma de 
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apoio ao anticolonialismo era derrotar o capitalismo americano de dentro e fazer com que o 

mundo soubesse a verdade sobre a justa guerra contra a dominação portuguesa.126   

Amilcar Cabral, um ano após estes acontecimentos, líderança do movimento 

anticolonial na Guiné-Bissau e nas Ilhas do Cabo Verde, disse em essência a mesma coisa 

durante sua última visita aos Estados Unidos.127Ademais, Cabral e Machel eram abertamente 

representantes de movimentos Marxistas; eles abominavam a ideia de acordo com que as 

sociedades do continente africano pré-colonial eram essencialmente democráticas e que 

exercitavam uma forma de comunismo primitivo que serviria de fundamento para um 

socialismo moderno.128Ao oposto disso eles revelavam que as sociedades africanas não eram 

livres das lutas de classe, e que o capitalismo não era a via exclusiva  para o desenvolvimento.129  

O Comitê de Apoio a Libertação Africana (ALSC) era reflexo da direção radical dos 

movimentos de libertação na África Portuguesa.130Em 27 de maio de 1972 (data fundacional da 

Unidade de Organização Africana), a ALSC concretizou a primeira manifestação do Dia da 

Libertação Africana, aproximando em torno de trinta mil manifestantes apenas na cidade de 

Washington, e considera-se que mais trinta mil no resto do país.131  O Comitê de Coordenação 

do Dia da Libertação Africana representava a vinculação de várias organizações esquerdistas e 

nacionalistas negras, o que incluia a Partido Revolucionário do Povo Africano (AAPRP), que 

tinha como lierança Stokely Carmichael (Kwame Toure); Organização Juvenil pela Liberdade 

Negra (YOBU); o Congresso Maoísta Operário Negro; e a Organização Popular Pan-

Africana.132  O fato da ALSC ter juntado várias organizações ativistas negras, tornou-se campo 

de discussão sobre a criação de uma pauta negra radical.   

Ao mesmo tempo em que a maior parte dos integrantes da ALSC eram 

consequentemente anti-imperialistas, a quantidade de Marxistas negros que figuravam em 

posição de liderança acabou se tornando motivo de discordância.133 Mesmo havendo Sadaukai, 

que exerceria uma função fundamental na Liga Maoista Operária Revolucionária (RWL), 

estavam entre os principais dirigentes da ALSC Nelson Johnson (que se tornaria líder do Partido 

Comunista Operário) e o autor inesquecível Abdul Alkalimat.134  
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Ocorreram rompimentos internos na ALSC ocasionados pela atuação dos Marxistas, 

ainda que no momento quando as coisas se normalizaram um ano depois, Marxistas do BWC 

(Congresso de Trabalhadores Negros), do RWL e do Congresso Operário Revolucionário (um 

núcleo do BWC), do CAP, e da Organização Perspectiva Operária (antecessora do Partido 

Comunista Operário) saíram vitoriosos.135Por conta de sectarismo e disputas internos se a 

ALSC acabou ruindo.136 

A china popular com a sua política de apoio a UNITA (União Nacional para a 

Independência Total de Angola) durante a Guerra Civil Angolana em 1975 e a proposta do vice 

primeiro-ministro Li Xiannian de que as conversações com a África do Sul branca era mais 

aproveitável do que a insurreição armada, colocou Maoistas da ALSC em uma difícil 

situação.137 No período de três anos a ALSC se encontrava em uma completa falência, acabando 

com um fim desanimador o que talvez seria a mais decidida organização anti-imperialista de 

toda a década.138  

Contudo, os anos em que Baraka passou na ALSC alteraram fortemente seu 

entendimento. Como ele mesmo recorda em sua autobiografia, no momento da primeira 

manifestação do Dia da Libertação Africana em 1972, ele se encontrava "indo para a esquerda, 

eu estava lendo Nkrumah e Cabral e Mao."139No período de dois anos ele instigava membros 

do CAP para analisar “a experiência revolucionária internacional—nomeadamente as 

Revoluções Russa e Chinesa—e integrá-la na prática da revolução Afrikana."140Seus estudos 

começaram a compreender tescritos como os Quatro Ensaios em Filosofia de Mao Zedong, as 

Fundações do Leninismo de Stalin e a História do Partido Comunista da União Soviética. Em 

torno de 1976, o CAP tinha removido todos sinais de nacionalismo, havia modificado seu título 

para Liga Revolucionária Comunista, e buscava aperfeiçoar-se como um movimento Marxista-

Leninista-Maoista multirracial.141   

Para que pudesse marcar posição enquanto movimento anti-revisionista, a RCL adotou 

a linha política de revisitar a black belt142. No ano de 1977, a agremiação divulgou um jornal 

denominado The Black Nation que avaliava movimentos de libertação negra a partir de um 
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ponto de vista Marxista-Leninista-Maoista e chegava a concusão que os negros no sul e nas 

grandes cidades formavam uma pátria com o direito essencial a autodeterminação. Ao memso 

tempo que abominava a "integração burguesa," o documento ventilava que a luta pelo poder 

político negro era principal à luta pela autodeterminação.143 

Uma década anterior a visita de Brown e Newton à Chinas, W. E. B. Du Bois se 

mencionou o país como o outro gigante adormecido preparado para liderar as raças de cor na 

luta mundial contra o imperialismo.144 A primeira vez em que esteve na China foi em 1936—

momento anterior à fundação da República Popular e até mesmo anterior à guerra sino 

japonesa—no período de uma visita à União Soviética.145 Regressando em 1959, ano em que a 

República Popular já havia sido fundada e não possuíam China e Estados Unidos relações 

diplomáticas, sendo portanto ilegal a viagem Du Bois foi recebido por uma nova pátria.146 Ele 

ficou abismado pela transformação da sociedade chinesa, principalmente em relação à 

emancipação feminina, e partiu com a certeza de que a China lideraria as nações do Terceiro 

Mundo no caminho para o socialismo.”147 A China após longos séculos,” disse ele em uma 

sessão solene de chineses comunistas na situação de celebração do seu 91º aniversário, “ergueu-

se em seus pés e saltou para frente. África levante-se, fique em pé, pense e fale! Aja! Vire-se 

para o Ocidente e sua escravidão e humilhação pelos últimos 500 anos e encare o sol 

nascente.”148 

 

Qual foi o processo que ocasionou no fato de radicais negros passarem a ver a China 

como o luz guiadora da revolução do Terceiro Mundo e o pensamento de Mao Tse-Tung como 

orientação é uma complexa e encantadora história que envolve diversas organizações e cobre 

uma parte considerável do mundo—dos guetos norte-americanos à países africanos. É em nossa 

inclusão que a República Popular da China proporcionou aos radicais negros um exemplar de 

Terceiro Mundo "de cor" ou um exemplo Marxista que os possibilitou colocar em cheque uma 

visão branca e Ocidental da luta de classes—um exemplar que foi moldado e reformado para 

que houvesse uma adaptação às suas realidades políticas.149 Ainda que a função da China na 

luta anticolonial tenha apresentando-se incoerente e duvidoso em muitos aspectos, o caso de 

que camponeses chineses, como vanguarda do proletariado europeu, realizaram uma revolução 
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socialista e afirmaram uma posição na política mundial oposta da norte-americana 

proporcionou que os radicais negros tivessem um juízo mais intenso de importância 

revolucionária e poder. Por fim, Mao além de provar aos povos “de cor” do mundo todo que 

eles não necessitavam aguardar por "condições objetivas" para uma revolução, sua glorificação 

da luta cultural também estabeleceu profundamente debates sobre a arte e política negra. 

 

O opressivo sistema colonial e imperialista 

se consolidou com a escravização dos negros 

e com o comércio dos negros, e o sistema 

colonial e imperialista só terá fim com 

a completa emancipação do povo preto!150 

 

O Maoismo nunca foi uma ideologia que teve como objetivo substituir o Marxismo-

Leninismo. E na verdade, apontou uma virada contra o revisionismo151 do arquétipo soviético 

pós-Stalin.152A contribuição de Mao ao pensamento Marxista foi realizada de maneira 

completamente original tendo como base a Revolução Chinesa de 1949.153 A persistência de 

Mao em defender que a capacidade da classe camponesa de liderar a revolução não estava 

sujeita ao proletariado urbano era muito fascinante aos radicais negros duvidosos da ideia de 

que deviam aguardar por condições objetivas para fazer sua revolução, e também o próprio fato 

de que as condições objetivas de lutas de classes já estão postas e os comunistas devem cuidar 

das condições subjetivas de maneira principal (organização, politização e mobilização).154 No 

cerne do Maoismo há a ideia segundo a qual o Marxismo pode ser (deve ser) adaptado às 

condições de momento e ambiente, e que o trabalho prático, ideias e liderança são derivados 

das massas em movimento e não de uma teoria cunhada na abstração ou determinada por outras 

lutas. Na prática, o significado disso é que verdadeiros revolucionários devem ter uma vontade 

revolucionária de vencer. Não pode ser desdenhada a ideia de vontade revolucionária, 

principalmente por movimentos que estão isolados e são atacados por todos os lados. Munidos 

da tática correta, de conduta ética consequente, e de vontade, o povo organizado segundo Mao 

pode "mover montanhas."155 É por isso que o dirigente chinês Lin Biao prefaciou as Citações 

do Presidente Mao dizendo que “uma vez que as palavras de Mao Tsé-Tung são compreendidas 
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pelas grandes massas, tornam-se uma inesgotável fonte de força e uma bomba atômica espiritual 

de poder infinito.”156 

Mao e Lin Biao amitiam que a base dessa "bomba atômica" seria encontrada nas lutas 

dos nacionalistas de Terceiro Mundo. Num momento no qual a guerra fria ajudou a erguer o 

movimento não-alinhado, quando líderanças do mundo "de cor" se encontravam convergentes 

em Bandung, Indonésia, no ano de 1955 para a partir daí apresentar um caminho autônomo e 

independente rumo ao progresso, os comunistas chineses buscavam se tornar a vanguarda das 

colônias no caminho para o socialismo.157 Os chineses (tendo como fundamento a teoria da 

“nova revolução democrática” de Lin Biao) não apenas acresceram as lutas patrióticas de 

bravura revolucionária mas também impetraram particularmente a África e o povo de 

ascendência africana.158 Após passados dois anos da memorável conferência de Bandung das 

nações não-alinhadas, a RPC (República Popular da China) formou a Organização de 

Solidariedade aos Povos da África e da Ásia.159 Mao não somente propôs um convite para W. 

E. B. Du Bois para lembrar seu 91º aniversário na China depois de haver sido jurado inimigo 

público dos Estados Unidos, mas anteriores três semanas da grande Marcha em Washington em 

1963, Mao havia publicado um documento em que denunciava o racismo americano e referindo 

o movimento de libertação afro-americano como componente da luta dos povos do mundo todo 

contra o imperialismo.160 “O perverso sistema do colonialismo e do imperialismo,”161 Mao 

revelou, “exaltou e contribuiu com a escravização dos negros e a troca dos negros, e com certeza 

terá seu fim com a emancipação completa dos negros.”162 Passados uma década, o autor de 

romances John Oliver Killens ficou surpreso com o fato de que vários de seus livros, assim 

como escritos de outros autores negros, haviam sido traduzidos para o mandarim e eram 

amplamente lidos por estudantes. Nos lugares em que visitava, entrava em contato com diversos 

jovens intelectuais e trabalhadores que permaneciam "tremendamente interessados no 

movimento negro e em como a arte e a literatura dos negros refletiam o movimento.”163 

Do caráter de "povo de cor" foi produzida uma influente arma política na mobilização 

de africanos e descendentes de africanos. O povo chinês, além de fazer parte do mundo de cor 

distintamente dos europeus nunca adotaram a troca de escravos. É fato que escravos 
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provenientes do continente africano existiam em Guangzhou durante o século doze, e 

estudantes dos países da África na China comunista de maneira ocasional reclamavam de 

racismo. (Contudo obviamente que após a morte de Mao os conflitos de origem racial nos 

campus universitários aconteceram mais repetidas vezes, nomeadamente em Xangai em 1971, 

Nanjing em 1980 e Tianjin em 1986.)164 A atitude anti-soviética da China, ocasionada por sua 

política anti-revisionista teve como resultado a demarcação de políticas externas que 

suavizaram suas afinidades com determinados movimentos de libertação nacional africanos. 

No sul do continente africano, por exemplo, os comunistas chineses ampararam movimentos 

que também auferiam apoio do regime do apartheid na África do Sul. 

Sobretudo, o Pensamento Mao Tse-Tung se tornou muito popular entre jovens radicais 

negros. Apesar das organizações maoistas nos EUA (Estados Unidos) nunca terem atingido o 

saldo dos partidos comunistas Marxistas-Leninistas nos anos 30, eles enraizaram-se no país. E 

de acordo com palavras do próprio, mais de cem flores desabrocharam defendendo o 

Pensamento Mao Tse-Tung que discutiam entre si. E como o problema central da luta proletária 

no mundo era o problema nacional e colonial, também nos Estados Unidos a discussão central 

que pautava a luta de classes era sobre a "Questão Negra": ou seja, que função tem os negros 

na revolução dos povos do mundo todo contra o imperialismo. 

Existe um partido norte-americano que é originário do trabalhismo progressista, 

movimento que havia sido fundado três anos antes, o "Progressive Labor Party, organização 

liderada por antigos militantes comunistas que adotavam a posição de que os chineses estavam 

no caminho correto de ter se oposto ao revisionismo soviético. Declarando uma linha política 

em que a massa popular e operária de negros eram a "principal classe revolucionária" da 

revolução proletária, o Progressive Labor Party aproximou alguns militantes negros 

extraordinários como na cidade de Los Angeles John Harris e Bill Epton na localidade do 

Harlem. Após de preso pela acusação de "anarquia criminosa" dno período da rebelião de 1964 

em Harlem, Epton havia se tornado uma figura ilustre.165Tendo passados dois anos, o partido 

ajudou a organizar uma greve de estudantes com o objetivo de fundar um grupo de estudos 

negro na Universidade de São Francisco, e a Comissão de Libertação Negra presente naquela 

universidade publicou um panfleto que divulgava e inseria na luta dos povos do mundo todo 

contra o imperialismo a luta negra nas manifestações urbanas e greves estudantis que tinha 

como palavra de ordem "Libertação Negra Agora!".166Porém na década de 60, mais 

                                                 
164 Idem. 
165 Idem. 
166 Idem. 



42 

 

precisamente no ano de 1968, o partido trabalhista deixou para trás sua linha terceiro mundista 

de defesa do patriotismo progressista e chegou à conclusão que a ideia de um nacionalismo era 

reacionária por si só.167A partir de sua guinada ideológica à esquerda porém reacionária, o PLP 

foi contrário às políticas de “affirmative actions” e às convergências política-organizacionais 

de sindicatos de operários e demais trabalhadores negros e de origem latina linha política que 

rompeu a relação do partido com grupos de ativistas negros.168 Para ser mais preciso, a forma 

como caminhava os movimentos dos Estados Unidos era em direção ao que chamamos hoje de 

“Nova Esquerda” que era a contracultura liberal que tomou corpo na década de 60, no qual o 

PLP se viu afastado em parte por conta de ter criticado o Partido dos Panteras Negras e o 

movimento estudantil de ativistas negros.169 Alguns integrantes do partido trabalhista haviam 

sido convidados a se retirar da organização Estudantes por uma Sociedade Democrática (SDS) 

no ano de 1969 a partir da iniciativa determinados grupos formados por nacionalistas radicais, 

incluindo os Panteras, os "Young Lords"(organização nacionalista de porto-riquenhos) e os 

"Brown Berets"(organização nacionalista de mexicanos).170 

A ligação da esquerda negra com o maoísmo não teve como base, os partidos Marxistas-

Leninistas-Maoistas que em sua maioria eram formados por brancos.171 Boa parte dos radicais 

negros dos anos 60 entrou em contato com a China Popular por meio das lutas anticolonialistas 

no continente africano e da Revolução Cubana.172 A proclamação independência da República 

de Gana em 1957, primeiro país africano a se libertar das garras do colinalismo europeu, foi 

motivo de comemoração, e o assassinato apoiado diretamente pela CIA (agência de inteligência 

norte-americana, uma polícia política) de Patrice Lumumba no Congo acendeu a faísca para 

que ocorressem protestos de todos os grupos de ativistas negros.173 A Revolução Cubana e o 

ousado momento em que Fidel Castro esteve no Hotel Theresa em Harlem no período em que 

estava nos EUA para seu histórico discurso na Organização das Nações Unidas fez com que os 

negros entrassem em contato direto com um dirigente comunista declarado e de fato que era 

portador de um sentido internacionalista inigualável e um sentimento de amizade para com os 

povos de cor do mundo todo.174Também, uma grande quantidade de radicais negros além de 

ficar tão somente na defesa pública da Revolução Cubana frequentavam Cuba por meio de 
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organizações como o "Fair Play for Cuba Committee".175 Um desses ativistas que havia 

visitado Cuba era Harold Cruse, que anteriormente se declarava comunista, tendo o abandonado 

mas que continuava possuindo um ponto de vista influenciado pelo Marxismo.176Segundo 

Harold Cruse as revoluções que aconteceram em Cuba, no México e no continente africano 

deveriam reacender a chama do pensamento radical porque eram provas práticas da vitória 

revolucionária do nacionalismo.177A partir de um texto autoral publicado no "The New Leader" 

no ano de 1962, Cruse declarou que os ativistas negros modernos estavam buscando nos países 

do Terceiro Mundo que se libertaram das garras do imperialismo e coloialismo seus líderes e 

suas percepções, e entre os herois estava Mao: "Eles já têm um panteão de herois modernos—

Lumumba, Kwame Nkrumah e Sekou Toure na Africa; Fidel Castro na América Latina; 

Malcolm X, o líder muçulmano, em Nova Iorque; Robert Williams no Sul; e Mao Tsé-Tung na 

China.”178 Esses homens parecem heroicos para os afro-americanos não por conta de sua 

filosofia política, mas porque eram ou antigos colonos que alcançaram independência completa, 

ou porque, como Malcolm X, ousaram olhar na cara da comunidade branca e dizer: 'Não 

achamos que sua civilização vale o esforço de qualquer homem negro para integrá-la.’ Isso para 

muitos afro-americanos é um ato de desafio verdadeiramente revolucionário."179 

Em um outro escrito, que foi publicado na revista vinculada à “Nova Esquerda” 

denominada "Studies on the Left"180 no ano de 1962, Hebert Cruse explica de maneira mais 

incisiva acerca da inserção nas lutas anticoloniais e do papel internacionalista do nacionalismo 

revolucionário.181 Segundo o próprio a população afro-americana eram um povo colonizado 

dentro dos Estados Unidos e que as lutas que estes travavam contra a supremacia branca 

deveriam ser entendidas como um fragmento do movimento anti-colonial dos povos do mundo 

todo. "O fracasso dos Marxistas americanos," disse Cruse, "em entenderem a ligação entre o 

negro e os colonos do mundo os levaram ao fracasso no desenvolvimento de teorias que 

poderiam ser de valor para os negros dos Estados Unidos”.182A partir de sua visão, antigos 

países coloniais tomaram a dianteira da revolução, e liderando essa revolução proletária 

estavam a República de Cuba e a China Popular. 
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As revoluções cubana, nos países africanos e chinesa influenciaram de maneira parecida 

Baraka que após passados quinze anos teria fundado a Liga Comunista Revolucionária guiada 

pelo Pensamento Mao Tse-Tung.183Transformado após ter visitado Cuba e depois do golpe 

seguido de homicídio de Patrice Lumumba, Baraka começou a escrever textículos para uma 

revista que recebia o nome "African Revolution" que tinha como chefe editorial ninguém mais 

ninguém menos que o dirigente nacionalista argelino Ahmed Ben Bella, primeiro chefe de Estao 

da Argelia independente da França.184 Segundo as palavras do próprio Baraka: "A Índia e a 

China tiveram sua independência formal antes da vinda dos anos 50, e por volta do final dos 

anos 50, existiam muitas nações africanas independentes (embora em níveis variados de 

neocolonialismo). Kwame Nkrumah de Gana havia hospedado a estrela negra em uma casa do 

estado em Accra, e os pronunciamentos de Nkrumah sobre seus feitos faziam incandescer 

encorajamento nos povos de cor de todo o mundo: “Quando os chineses explodiram sua 

primeira bomba atômica eu escrevi um poema dizendo, de fato, que o tempo dos povos de cor 

havia recomeçado.”185 

Os dois países que foram os primeiros a se tornarem integralmente independentes, ou 

seja, democráticos e governados por seu povo, que assumiram a alcunha de “povos de cor” 

foram Gana e China logo no pós Guerra, quando a URSS e a China haviam derrotado o Eixo 

fascista e colonialista branco, essa influência aparece de melhor maneira em Vickie Garvin, 

uma radical negra que viveu no Harlem durante o período do pós-guerra. Tendo crescido em 

uma família de negros operários na cidade de Nova Iorque, Garvin durante as suas férias de 

verão trabalhava como operária na indústria têxtil para ajudar com a renda da família.186 

Durante o início dos anos em que esteve no ensino médio Garvin estava sempre presente em 

manifestações políticas negras, sustentando as reinvindicações de Adam Clayton Powell Jr. 

para que a população afro-americana fosse melhor paga em Harlem e a fundação de clubes de 

história negra que teriam como objetivo a arrecadação de fundos para a construção de uma 

biblioteca.187 Após ter se graduado em Ciências Políticas na Hunter College188 e ter feito 

mestrado em Economia na Smith College em Northampton189, ela viveu os anos em que estava 

acontecendo a Segunda Grande Guerra realizando serviços para o "National War Labor 

                                                 
183 Idem. 
184 Idem. 
185 Idem. 
186 Idem. 
187 Idem. 
188 Idem. 
189 Idem. 



45 

 

Board"190, tendo também organizado o "United Office and Professional Workers of America" 

(UOPWA-CIO)191 e trabalhado como chefe de pesquisa nacional e co-presidente do "Fair 

Employment Practices Committee".192 A partir do momento em que houveram os expurgos do 

pós-guerra de pessoas ligadas à ideias consideradas “esquerdistas” no CIO, Garvin foi muito 

ouvida em suas declarações em que criticava o fracasso do CIO em se organizar no sul do país 

e crítica assídua (local historicamente racista e escravista durante a Guerra Civil norte-

americana).193 Quando realizou trabalhos no posto de secretária executiva do núcleo em Nova 

Iorque do Conselho Nacional do Trabalho Negro e também como vice-presidente da 

organização à nivel nacional, Garvin se tornou muito próxima de Malcolm X e auxiliou à ele 

para que pudesse visitar os países africanos.194 

Para o revolucionário ganês Kwame Nkrumah, ela foi para o caminho contra 

hegemônico primeiramente em uma oportunidade em que esteve no mesmo dormitório que a 

brilhante poeta Maya Angelou e ocasionalmente morou em uma residência perto da de Du Bois. 

Esteve em Accra um total de dois anos na presença de pensadores e artistas negros muito 

importantes, tendo como exemplo Julian Mayfield, o ilustrador Tom Feelings e o desenhista 

Ollie Harrington. Foi a ativista que dava aulas de inglês para o os diplomatas provenientes de 

Cuba, Argélia e China em Gana, tendo desenvolvido um ponto de vista intrinsecamente 

internacionalista. A aproximação de Garvin para com Du Bois no período em que esteve em 

Gana tornou ainda mais presente em sua linha política a noção de internacionalismo e tendo 

também dado ênfase a respeito da Revolução Chinesa. Foi por meio de Du Bois que Garvin 

obteve um cargo como revisora de traduções feitas para o inglês da revista "Beijing Review" 

tendo também se tornado docente no Instituto de Línguas Estrangeiras de Xangai. Tendo 

permanecido na China Popular entre os anos de 1964 a 1970, demonstrando a relação que 

existia entre a luta pela libertação negra nos Estados Unidos, os movimentos que reivindicavam 

uma África independente, e a Revolução Chinesa. 

Aquele que no futuro se tornaria o fundador do Partido dos Panteras Negras, Huey 

Newton, dizia que a independência revolucionária em África tinham um conteúdo e sentido 

menos importantes do que as revoluções cubana e chinesa. Tendo estudado na faculdade pública 

denominada de Merritt College ainda no começo da década de 60, entrou em contato com o 

existencialismo, começou a comparecer em reuniões organizadas pelo Partido Trabalhista 
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Progressista, e declarar abertamente apoio à Revolução Cubana.195O que não causa espanto é 

que Newton passou a ser um estudioso Marxista incansável. O Presidente Mao Tse-Tung o 

chamou uma atenção especial: “Minha conversão estava completa quando eu li os quatro 

volumes de Mao Tsé-Tung para aprender mais sobre a Revolução Chinesa.”196 Ou seja,  muito 

antes de ter fundado o Partido dos Panteras Negras, Newton já estava familiarizado com o 

pensamento de Mao Zedong bem como os textos de Guevara e Fanon. “Mao e Fanon e Guevara 

todos viam claramente que as pessoas haviam sido despojadas de seus direitos e dignidade, não 

por uma filosofia ou meras palavras, mas a mão armada. Elas haviam sofrido um assalto por 

gangsteres, e estupro; para elas, a única maneira de ganhar liberdade era confrontar força com 

força.”197 

A forma como o povo chinês e o povo cubano tinham em mente que “a única maneira 

de ganhar a liberdade era confrontar força com força" fez com que crescesse muito o interesse 

em suas revoluções por parte dos radicais negros no momento em que a moda era a 

contracultura liberal e branca Ocidental, e portanto a resistência pacífica e sem violência. 

Também foi influenciado por essas ideias, por exemplo durante o período em que esteve 

organizando e realizando luta armada no sul, em organizações como os "Deacons for Defense 

and Justice" e o movimento de Gloria Richardson em Cambridge defendendo protestos 

pacíficos quando necessário.198Porém a liderança que realmente tomava para si a linha política 

tradicional dos negros de autodefesa armada era Robert Williams, o herói mais importante para 

a geração recém nascida de internacionalistas proletários provenientes das massas populares de 

negros e negras, do qual em questão de estima praticamente se assemelhava à de Malcolm X.199 

Tendo possuído treinamento militar, pois era egresso da marinha americana, Williams passou 

a ter visibilidade mais precisamente no ano de 1957 após ter formado organizações armadas de 

autodefesa urbana na cidade de Monroe em Washington, e no Estado da Carolina do Norte para 

combater diretamente a Ku Klux Klan.200  

O rompimento de Williams com o NAACP (Associação Nacional para o Progresso de 

Pessoas de Cor) e sua defesa declarada da autodefesa armada o levaram cada vez mais a guinar 

à esquerda e ser influenciado pelo Partido dos Trabalhadores Socialistas, o Partido Trabalhista 

Mundial, e por integrantes do antigo (Partido Comunista dos Estados Unidos) CPUSA.201 
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Porém o contato direto de Williams com comunistas datam do período em que trabalhou como 

mecânico na cidade de Detroit, do Estado de Michigan, nos anos 40.202 Não era apenas um 

leitor do "Daily Worker"(jornal do Partido Comunista dos Estados Unidos) mas há também no 

jornal contribuições autorais tendo como exemplo o escrito denominado "Um Dia Eu Voltarei 

Para O Sul."203 Ele também tinha qualidade de intelectual autodidata apesar de não profissional, 

foi aluno na West Virginia State College, e na North Carolina College, e na Johnson C. Smith 

College.204 Por fim, a presença de Williams junto aos partidos e organizações de esquerda 

direcionaram ele para o "Cuba and the Fair Play for Cuba Committee".205 Quando retornou de 

sua primeira visita no ano de 1960, asteou uma bandeira da República de Cuba no jardim de 

sua casa e registrou diversos de artigos em uma publicação autoral denominada "Crusader", 

falando a respeito da subjugação por parte dos operários em Cuba da velha sociedade e as 

classes reacionárias do imperialismo, latifúndio e capitalistas nativos, e a consequente mudança 

completa na vida de cada proletário como efeito da revolução.206 No editorial do “Crusader” 

que foi publicado em agosto de 1960, Williams declarou que a luta pela libertação nacional da 

população negra norte-americana "está relacionada às lutas por autonomia dos africanos, 

cubanos, todos os latino-americanos e asiáticos."207 Declarava abertamente apoiar a Revolução 

Chinesa nos mesmos escritos, destacando a forma como a China liderava a luta dos povos do 

mundo todo e também ajudava a mesmo nos países capitalistas pressionar por melhores 

condições de vida para as massas populares, fruto do medo das classes dominantes de cada país 

da rebelião popular. Seguindo o exemplo de Baraka, Williams fez um registro a respeito de 

testes realizados com a bomba atômica na China Popular no ano de 1960 como um evento 

memorável para os povos oprimidos pelo imperialismo ao redor do mundo. "Com a bomba," 

disse ele "a China será respeitada e dará uma voz poderosa àqueles que já clamavam por justiça 

tanto pelos negros quanto pelos brancos.”208 

Tendo sido acusado de maneira tramada de sequestro, no ano de 1961, passou a ser 

procurado pelas organizações de inteligência norte-americanas e foi expedido um mandato 

federal de prisão contra ele, Williams acabou sendo obrigado junto à sua família a deixar o país 

e pedir por refúgio político em Cuba.209 No período de quatro anos em que esteve na República 
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de Cuba, Williams a utilizou como alicerce fundamental para propagandear a revolução negra 

mundial (dos povos “de cor” do mundo todo) e cunhar um ponto de vista internacionalista que 

abarcasse o nacionalismo negro, a noção de que os negros norte-americanos são uma nação à 

parte com base nos ensinamentos do Marxismo-Leninismo e os povos “de cor” do Terceiro 

Mundo.210 Tendo recebido ajuda de Fidel Castro em pessoa, Williams organizou um programa 

de rádio entitulado "Radio Free Dixie" uma rádio que propagandeava a revolução negra e se 

comunicava diretamente com ao população negra residente nos Estados Unidos, prosseguiu 

com a sua revista a "Crusader", e finalmente publicou seu livro chamado "Negros Com Armas" 

no ano de 1962. Apesar disso, não se declarava marxista. E em mesma medida, recusava quando 

o chamavam de “nacionalista” dizia na verdade ser um “internacionalista”: "É isso, estou 

interessado nos problemas da África, Ásia e América Latina. Acredito que todos fazemos parte 

da mesma luta; uma luta pela libertação."211 

Mesmo tendo boas relações com Fidel, determinada divergências causaram uma cisão 

na linha política de Williams em contraposição à do Partido Comunista de Cuba. "O Partido," 

dizia ele, "acreditava que era um problema exclusivamente de classes e que uma vez que o 

problema de classes fosse resolvido através de uma administração socialista, o racismo seria 

abolido."212 Mas ele não apenas discordava das posições oficias do Partido como se aproximou 

especialmente de Che Guevara, que tinha um ponto de vista muito parecido com o que ele 

defendia: sentimento de amizade com os povos do Terceiro Mundo, a luta armada como sendo 

fundamental pra libertação, e uma sincera inclinação pelas revoluções de libertação nacional 

que ocorriam na África.213 As posturas políticas de Che levaram Willians à trocar Cuba pela 

China Popular com o país que receberia asilo político. No momento de cisão sino-soviética, no 

renascer o revisionismo, agora tomando os partidos comunistas do mundo todo, tendo origem 

no partido soviético com Kruschev, houve também uma cisão de Che com Fidel u uma 

aproximação da República de Cuba com a URSS (União Soviética) e o Partido Comunsita da 

União Soviética, Williams decidiu que era o momento de partir. Junto à família, Williams foi 

viver na China Popular no ano de 1966.214 

Williams que era um revolucionário, e se encontrava em exílio na China Popular 

justamente no período da ascensão do revisionismo soviético e dos preparativos para a 

Revolução Cultural, momento em que o Partido Comunista da China estava em desacordo 
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aberto com o soviético ele notou que as rebeliões sobretudo nos guetos urbanos colocariam os 

Estados Unidos e o imperialismo norte-americano contra a parede, obrigando as classes 

dominantes daquele país (que como são a maior nação imperialista também de muitos outros 

países) a recuar com suas leis de supremacia branca aberta e franca institucional.215 Mesmo que 

afastado da luta e dos aspectos mais práticos do que estava ocorrendo a publicação da revista 

"Crusader" primeiro de Cuba e agora da China Popular, propagandeou enormemente entre 

aqueles negros que estava se rebelando seu ponto de vista acerca da revolução negra mundial, 

o que foi pensado inicialmente até por Harold Cruse.216 O acontecimento fatídico para o tema 

deste trabalho é que a publicação da revista "Crusader" e a forma como o próprio Williams 

inspirava os jovens negros fez com que se juntasse um grupo compacto de intelectuais radicais 

negros e ativistas que formariam a primeira organização abertamente maoísta de negros da 

história: o Movimento de Ação Revolucionária (Revolutionary Action Movement – RAM).217 

O período que Williams esteve em Cuba teve papel parcial no entusiasmo criador da 

organização. No Estado americano de Ohio no ano de 1961, integrantes negros do Estudantes 

por uma Sociedade Democrática (SDS) e também ativistas no Comitê de Coordenação 

Estudantil Sem Violência (SNCC) e no Congresso de Igualdade Racial (CORE) se agruparam 

em um grupo compacto com objetivo de debater qual é a importância dos feitos de Williams 

em Monrou para a causa negra e seu exílio posterior.218Tendo recebido liderança direta de 

Donald Freeman, que foi um estudante negro na universidade Case Western Reserve localizada 

em Cleveland, a origem do grupo era uma outra organização recentemente formada entitulada 

“Challenge,” que era integrada por estudantes da universidade Central State College em 

Wilberforce. Seus membros eram influenciados principalmente pelo documento de Harold 

Cruse “Nacionalismo Revolucionário e o Afro-americano,” escrito que era muito veiculado 

entre ativistas negros.219Tendo sido influenciados pelo ponto de vista de Cruse acerca da 

inserção da luta negra na revolução dos povos do mundo todo sobretudo os oprimidos pelo 

imperialismo, Freeman buscava colocar a organização como um movimento nacionalista 

equiparável ao Nação do Islã, mas com isso a organização incorporaria taticamente as práticas 

de ação violenta em protestos do SNCC.220 A organização Challenge foi dissolvida após um 

longo debate no ano de 1962 e seus integrantes formaram o Comitê de Ação Revolucionária 
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(que tinha sido intitulado “Reform” Action Movement com o objetivo de se proteger da 

administração da universidade)221, o comitê organizativo, núcleo da organização era então 

formado por Freeman, Max Standford e Wanda Marshall.222 Tendo mudado seu quartel-general 

para o Estado da Filadélfia, criaram a publicação de um jornal a cada dois meses intitulado 

“Black America” e um periódico onde colocavam a política da organização e a análise de 

conjuntura do que acontecia no momento, educando a classe chamado “RAM Speaks”, tendo 

feito planos para projetar a organização no movimento nacionalista revolucionário de negros e 

negras, aglutinando a juventude, e construindo a autodefesa armada.223 

As lideranças do RAM e seus militantes continuaram a trabalhar em Cleveland por meio 

do Instituto Afro-americano, um grupo de estudos político de negros e negras com o objetivo 

também de educar a classe sobre a luta dos afro-americanos no ano de 1962.224 Freeman 

também liderava um conselho que tinha o apelido de “Soul Circle”225 no que representava um 

grupo compacto de ativistas políticos negros organizados em associações comunitárias, de 

direitos civis e direitos trabalhistas e como também organizações do movimento estudantil. 

Integrantes deste conselho pegando como exemplo Henry Glover, Arthur Evans, Nate Bryant, 

e Hanif Wahab ensinavam história dos povos africanos e política africana, simpósios eram 

organizados com o fim de ser discutido qual seria o destino da luta pelos direitos civis dos 

negros, a representação e influência dos negros na política em Cleveland, e a péssima realidade 

socioeconômica à que estavam submetidos os negros urbanos.226 Ainda conseguiram convidar 

o percussionista de Jazz Max Roach para o lançamento da atividade intitulada “O Papel do 

Artista Negro na Luta pela Liberdade.”227 Integrantes do conselho tinham o costume de utilizar 

panfletos e folhetins para educar toda a comunidade negra a respeito de temas nacionais e 

internacionais. Com o nome de “A Quem Possa Interessar,” esses panfletos tinham como 

objetivo instigar a comunidade negra à discutir temas de fundamental importância como “as 

eleições, a renovação urbana, a subserviência da economia negra, a ‘corrida armamentista’, e a 

luta no sul.”228 Durante o período de um ano, o conselho realizou a produção de folhetos com 

o nome de “Afropinion”. Por meio do Instituto Afro-americano, militantes do RAM na cidade 

de Cleveland realizaram atividades junto à militantes do CORE e também outros agitadores 
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exigindo às autoridades que houvesse uma saúde pública e um melhor atendimento médico para 

pacientes negros e se manifestar contra a retirada do currículo das escolas americanas das 

disciplinas que lecionavam história africana e afro-americana.229 A atividade mais notória do 

instituto foi no ano de 1963 que se tratou da amparo de uma mulher negra encontrava-se sendo 

mantida em cárcere na cidade de Cleveland, no Estado de Ohio, chamada Mae Mallory, como 

causa disso ter se ligado à Robert Williams na cidade de Monroe, Estado da Carolina do 

Norte.230 Pouco tempo após Williams ter partido para Cuba, foi encarcerada em Ohio Mallory, 

que na ocasião aguardava por encargos na extradição. Foi peticionado ao governo de Ohio 

pedindo para que revogasse o pedido de extradição, pelo Instituto e seus aliados, o que inclui o 

Nação do Islã em Cleveland, tendo também agitado um protesto em frente à prisão onde estava 

presa Mallory exigindo sua liberdade.231 

Na região norte do Estado norte-americano da Califórnia, o RAM originou-se da 

Associação Afro-americana. Tendo sido constituída por Donald Warden no ano de 1962, a 

Associação Afro-americana era formada por alunos da Universidade da Califórnia na cidade de 

Berkley e da Merritt College, e dentre eles estavam o que viriam a ser importantes 

personalidades e líderes da luta negra intelectuais e soldados, como Leslie e Jim Lacy, Cedric 

Robinson, Ernest Allen, e Huey Newton.232 Na cidade de Los Angeles, o presidente da 

Associação Afro-americana era um homem que até então atendia pelo nome de Ron Everett, 

posteriormente tendo mudado seu nome para o seu famoso pseudônimo Mualna Karenga e 

dando origem a organização dos EUA.233 A Associação obteve um respaldo teórico e criou uma 

boa fama entre jovens que não tinham medo de discutir com ninguém. Colocando professores 

em cheque, organizações para o estudo como a Aliança Socialista Jovem, e dando aulas públicas 

de história e cultura afro-americana, os organizadores da Associação foram imensamente 

estimados por todos os estudantes assim como também a totalidade da população negra.234 Na 

cidade de San Francisco, na chamada “Baía do Leste” onde o costume de haverem discursos 

em palanque havia se perdido desde a época da Guerra nos anos 30 (tendo um breve relampejo 

de retorno nas campanhas realizadas nos anos 50 pela organização formada por declarados 

comunistas a Congresso dos Direitos Civis), a Associação Afro-americana inspirava as massas 
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de negros e negras demonstrando que uma cultura militante e intelectual era plenamente 

possível.235 

O movimento Trabalho Progressista (PL), ao mesmo tempo em que o instituto 

patrocinava toda essa mobilização cultural, começou a auxiliar viagens a Cuba e tendo 

recrutado alguns estudantes ativistas negros na Baía do Leste para também irem.236 Em meio à 

estes estudantes se encontrava Ernest Allen, um estudante que tinha sido transferido para UC 

Berkeley da Merritt College que foi convidado à se retirar da Associação Afro-americana. De 

origem operária, havia trabalhado em Oakland, Allen era fruto de uma insatisfação de jovens 

radicais negros com o pacifismo dos movimentos negros pelos direitos civis convencionais, 

defensores da política da não-violência influenciados pelos movimentos de contracultura liberal 

o que os aproximou de Malcolm X e dos movimentos de libertação nacional nos países 

oprimidos pelo imperialismo. A partir disso é claro que após sua ida a Cuba no ano de1964 

entrou em contato com o Movimento de Ação Revolucionária (RAM).237 Dentre os camaradas 

que foram à Cuba com Allen haviam combatentes notórios da causa negra que atuavam na 

cidade de Detroit: Luke Tripp, Charles (“Mao”) Johnson, Charles Simmons, e General Baker. 

Esses combatentes faziam parte do agrupamento de estudantes em Uhuru, e promoviam funções 

fundamentais na origem do Movimento Trabalhista Revolucionário Dodge da Liga Operária 

Negra Revolucionária. Ao mesmo tempo, Max Stanford, líder do RAM também estava na ilha 

e visitou Williams.238 A partir do momento em que deveriam retornar aos Estados Unidos, Allen 

e os combatentes de Detroit tinha como objetivo a fundação do RAM. Allen fez uma parada em 

Cleveland para se encontrar com os membros do RAM em seu retorno de ônibus para Oakland. 

Munido com exemplares da revista de Williams “Crusader” e matérias que tinham relação com 

o RAM, ele retornou a Oakland com o objetivo de estabelecer um núcleo do RAM na Baía do 

Leste.239 A partir disso, importantes lideranças como Isaac Moore, Kenn Freeman (Mamadou 

Lumumba), Bobby Seale (que posteriormente se tornaria fundador do Partido dos Panteras 

Negras), e Doug Allen (irmão de Ernie) fincaram um quartel general na Merritt College por 

meio da “Soul Students Advisory Council”.240 Mesmo que tenha se mantido como um grupo 

compacto sua presença intelectual militante teve efeitos positivos. Eles deram origem a um 

jornal denominado "Soulbook: The Revolutionary Journal of the Black World", que fazia 
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publicações de poesia e prosa intimamente ligadas à esquerda nacionalista revolucionária negra. 

Especialmente Freeman, era um dirigente muito estimado entre os combatentes do RAM e a 

leitura de seus textos era muito incentivada. Com uma certa frequência ele ligava a luta dos 

negros pela libertação nacional com a luta dos povos do mundo todo contra o imperialismo. Os 

estudantes que editavam e publicavam a "Soulbook" possuíam também relações com os radicais 

negros provenientes da chamada “Velha Esquerda” (como chama o artigo, a esquerda não 

influenciada pela contracultura liberal e o existencialismo e pós estruturalismo), 

especificamente com o ex-comunista Harry Haywood no qual publicaram seu trabalho em uma 

edição entre as primeiras.241 

Ainda que o RAM tenha tido mais concentração no norte da Califórnia e na cidade de 

Clevelandem Ohio, no ano de 1964 o Estado norte-americano da Filadélfia se mostrava ocomo 

sendo o quartel-general do RAM.242 Foi nesse Estado pelo menos que o RAM podia atuar mais 

livremente, ao invés de ter de recorrer a outras nomenclaturas e se dizerem mandatários de 

outras posições políticas. A eficácia do núcleo da Filadélfia se devia também ao fato de que era 

o Estado de origem de sua liderança Max Stanford, que na organização nacional figurava no 

posto de presidente.243 No Estado da Filadélfia que o RAM publicou seu jornal que recebia o 

nome de "Black America" e um panfleto que servia para veicular a linha política da organização 

chamado "RAM Speaks"; se organizaram para adentrar no movimento popular direcionado ao 

nacionalismo revoucionário, com fins de liderança, a organizar jovens negros consequentes, 

preparar e recrutar esforços para a luta armada; tendo recrutado alguns combatentes na 

Filadélfia para a organização, entre eles figurando Ethel Johnson (já tendo ele entrado em 

contato com Robert Williams no momento que este atuava em Monroe), Stan Daniels, e 

Playthell Benjamin.244 Ao mesmo tempo, o RAM havia recrutado um grupo de combatententes 

na Filadélfia que alguns anos depois teriam papel fundamental em organizações nacionalistas 

revolucionárias, entre eles estava Michael Simmons, que figurava como autor do famoso escrito 

"Black Consciousness Paper" da SNCC e Tony Monteiro, que posteriormente se tornaria um 

líder do Partido Comunista dos Estados Unidos durante os anos 70 e 80. 

A organização RAM foi a primeira vez, ou melhor dizendo, a organização original que 

adaptou o Marxismo e o Pensamento Mao Tse Tung à realidade dos negros norte-americanos e 

o adequou à ideologia democrática do nacionalismo revolucionário inclusive declarando o 
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nacionalismo. No ponto de vista de Max Stanford, a organização "tentou aplicar uma linha de 

pensamento Marxista-Leninista Maoista” às condições objetivas e subjetivas dos negros e 

“avançou na teoria de que o movimento de libertação negra nos Estados Unidos era parte da 

vanguarda da revolução socialista mundial."245 Jovens combatentes do RAM tentaram 

encontrar em antigos integrantes da organização um guia político, militantes que haviam sido 

expulsos ou por nacionalismo burguês ou revisionismo. Neste grupo figuravam personalidades 

como Harold Cruse, Harry Haywood, Abner Berry, e como era chamado“Queen Mother” 

Audley Moore. Moore, mais futuramente, se tornaria o mestre de muitos jovens no RAM que 

queria aprender mais sobre o nacionalismo revolucionário246 A residência de "Queen Mother", 

que era de maneira carinhosa apelidada de "Mount Addis Ababa", tendo servido aos militantes 

do RAM como um local onde eles se educavam no espírito do nacionalismo revolucionário. 

Moore fundou neste período o Partido Afro-americano de Libertação Nacional no ano de 1963, 

que formou um novo governo para os negros, no Estado da “Black Belt” e colocou Robert 

Williams no cargo de primeiro ministro enquanto estava exilado.247  

Ainda que o RAM não tenha obtido a mesma visibilidade (pelo menos a nível 

internacional) do Partido dos Panteras Negras, o alcance de sua organização não pode ser 

medida pelo número de integrantes o que não diferia da Irmandade Sangue Africano (ABB) 

quarenta anos antes.248 De maneira similar à "African Blood Brotherhood" o RAM não 

conseguiu dar um salto qualitativo se tornando uma organização que liderava o movimento 

negro nacionalista revolucionário e se manteve como sendo uma organização agitadora e 

propagadora do Maoismo.249 As lideranças como Max Stanford enxergavam similaridades da 

realidade negra com os camponeses chineses que lideraram a Revolução Chinesa e mudaram a 

política do Partido Comunista desenvolvendo até mesmo o próprio Marxismo. Entrando em 

consonância com o ensinamento do Presidente Mao—"O inimigo avança, retiramos. O inimigo 

acampa, provocamos. O inimigo cansa, atacamos. O inimigo se retira, perseguimos."250—e a 

aplicando na prática, defendendo que a única forma possível de transformação era através da 

luta armada e se se guiando pelas ideias sobre a luta de guerrilhas, a ciência militar marxista, 

no Estados Unidos urbano de Robert Williams. Os dirigentes do RAM tinham em mente não 

apenas que tal guerra era sim possível mas também que seria vencida no período de até noventa 
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dias. O volume publicado no ano de 1964 na revista autoral do RAM chamada "Black America" 

demonstrava um pouco sua visão acerca da luta revolucionária: 

Homens e mulheres negras nas Forças Armadas abandonarão e virão fazer parte das 

forças de libertação negras. Brancos que dizem querer ajudar na revolução serão 

mandados para comunidades brancas para dividi-los, lutar contra os fascistas e frustrar 

os esforços de forças contrarrevolucionárias. O caos estará em todos os lugares e com 

o colapso da comunicação em massa, revolta acontecerá em grandes números em 

todas as facetas opressoras do governo. O mercado de ações cairá; Wall Street parará 

de funcionar; Washington, D.C. será dilacerada por revoltas. Oficiais de todos os 

lugares irão correr-correr por suas vidas. George Lincoln Rockwellers, Kennedys, 

Vanderbilts, Hunts, Johnsons, Wallaces, Barnetts, etc., serão os primeiros a se irem. 

A revolução "virá pela noite e não poupará ninguém." (…) A Revolução Negra se 

utilizará de sabotagem nas cidades, desligando o poder elétrico primeiro, então o 

transporte e guerrilha no interior do sul. Com as cidades impotentes, o opressor ficará 

desamparado.251 

 

Um dos erros da organização foi não ter dado tanta atenção à luta da mulher negra. As 

organizações marxistas, que no período da década de 60 eram apenas aquelas que tinham uma 

política anti-revisionista, eram contidas por muitos membros homens. Mesmo que Wanda 

Marshall teve papel fundante no RAM, ela não figurava dentre os líderes nacionais após 

1964.252 Ainda que tenha originado as "ligas femininas" que tinham como objetivo "organizar 

mulheres negras que trabalham em casas brancas," o RAM teve uma política passiva no que diz 

respeito à emancipação feminina até a década de 60, a partir do momento em que a organização 

começou a chegar em seu fim. No ano de 1969, o RAM havia publicado um boletim sobre a 

atuação das "Soul Sisters" como agitadoras políticas da organização.253 Uma das frentes que o 

RAM organizava, as "Soul Sisters" partiam do princípio que deviam estar treinadas em táticas 

de autodefesa e artes marciais para que pudessem organizar e mobilizar a juventude feminina, 

porém também deveriam instruir, preocupar-se, e entusiasmar de maneira positiva os 

revolucionário negros, ou seja, os possíveis soldados. Seus primeiros trabalhos consistiam em 

"influenciar negros não-militantes a se envolverem na autodefesa organizada," angariar ânimos 

para que "mulheres brancas fora de todas as áreas da política e da vida sexual negra," tonar 

público qualquer denúncia que trate de "abuso pela polícia ou qualquer outro homem branco no 

gueto ou nas escolas," além de "promover a imagem de Robert Williams como símbolo 

internacional da luta pela liberdade negra."  

 

Os militantes do RAM estavam completamente abnegados com os ensinamentos éticos 

e de disciplina para o Exército Vermelho. Isso pode ser visto no "Código dos Núcleos" do RAM, 
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que eram as regras de conduta do soldado revolucionário, obrigatória para todos os membros. 

De forma exemplar temos: 

Um nacionalista revolucionário mantém o maior respeito por toda autoridade dentro 

do partido…. 

Um nacionalista revolucionário não pode ser corrompido por dinheiro, honras ou 

qualquer outro ganho pessoal…. 

Um nacionalista revolucionário irá não hesitantemente subordinar seu interesse 

pessoal àquele da vanguarda [sem] hesitar... 

 

Um nacionalista revolucionário manterá o maior nível de moralidade e nunca tirará 

nem uma agulha ou sequer um pedaço de linha das massas  

Irmãos e Irmãs manterão o maior respeito uns aos outros e nunca abusarão ou tirarão 

vantagem uns dos outros para ganho pessoal e nunca interpretarão mal, a doutrina do 

nacionalismo revolucionário, por qualquer razão…. 

O Código dos Núcleos tem gritantes similaridades com passagens do livreto Citações 

do Presidente Mao Tse-Tung, que foi usado durante a Revolução Cultural para propagandear o 

Marxismo. O último exemplo é uma cópia direta do escrito “Três Principais Regras da 

Disciplina” do Presidente Mao que ordena para todos os soldados "nunca tirar nem uma agulha 

ou sequer um pedaço de linha das massas."254 Servir ao Povo de Todo Coração é um outro 

assunto abordado incessantemente nas Citações. A similaridade é completamente perceptível: 

"Em tempo algum e sob nenhuma circunstância," diz o Presidente Mao, "um Comunista deve 

colocar seus interesses primeiro; ele deve se subordinar aos interesses da nação e das massas. 

Assim, egoísmo, corpo mole, corrupção, buscar ser o centro das atenções, e assim por diante 

são as coisas mais desprezíveis, enquanto abnegação, trabalhar com toda sua energia, sincera 

devoção ao dever público, e trabalho duro e quieto irão impor respeito."255 

Em meio a um movimento de contracultura em que os jovens estavam caminhando rumo 

ao hedonismo e uso de drogas, os estudantes operários acabariam por achar o Maoismo atraente. 

Quando havia retornado da China para os Estados Unidos, Robert Williams, que com certeza 

foi o membro criador do RAM, defendeu que todos os jovens revolucionários negro deveriam 

passar por uma modificação na sua concepção de mundo, sobretudo no aspecto da conduta 

moral. "Existe uma necessidade por um código revolucionário rigoroso de éticas morais. 

Revolucionários são instrumentos da justiça."256 Os radicais negros davam atenção especial á 

esse aspecto do Pensamento Mao Tse-Tung para com a transformação pessoal. Esses 

ensinamentos são comuns por exemplo no pensamento e na prática de Malcolm X e também de 
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Geoge Jackson especificamente a ideia de que o Homem transforma a sociedade a natureza e 

(nesse caso principalmente) à si mesmo. Os ensinamentos de conduta Maoístas, ainda que os 

combatentes do RAM seguissem ou não, com certeza fizeram de Malcolm um portador de 

imensa estima revolucionária. 

Foi criado pelo RAM, um programa de doze tópicos, que tinham o objetivo de 

desenvolver escolas originais do Novo Estado operário negro, movimentos estudantis negros, 

clubes de tiro, cooperativas negras, à exemplo das cooperativas agrícolas chinesas (com um fim 

não somente de progresso na economia mas para que "a comunidade e as forças de guerrilha 

funcionando por algum tempo"), e um exército popular formado pela juventude e por 

lumpemproletários (desempregados, pedintes, ex-traficantes de drogas).257 Sua política também 

tinha um forte teor internacionalista forneciam ajuda direta aos movimentos de libertação 

nacional em África, Ásia e América Latina, além de terem adotado o socialismo pan-africano 

de Kwane Nkrumah."258 Os membros do RAM declararam diversas vezes que estavam lutando 

contra uma "guerra colonial em casa." Stanford escreveu um boletim designado aos próprios 

integrantes da organização chamado "Projetos e Problemas do Movimento Revolucionário” 

(1964), “a posição do RAM é de que o afro-americano não é um cidadão do EUA, cujos direitos 

foram negados, mas que ele é um colono escravizado. Essa posição diz que os negros no EUA 

são uma nação aprisionada e suprimida e que sua luta não é pela integração na comunidade 

branca mas sim pela libertação nacional."259 

Como um povo colonizado que possuía o direito à autodeterminação, o RAM enxergava 

a “Black America” como parte das nações anti-imperialistas, as nações que faziam parte do 

Movimento Não-Alinhado. Eles até declaravam serem membros do "mundo de Bandung,"260 

chegando até a realizar uma conferência no ano de 1964 que recebeu o nome de "A Relação da 

Revolução Negra com o Mundo de Bandung." Em uma declaração feita no ano de 1965 que foi 

publicada no periódico do RAM "Black America", a organização começou a desenvolver a 

partir da vontade criadora da luta revolucionária negra a teoria do Humanismo Bandung, ou 

melhor dizendo Internacionalismo Revolucionário Negro, que discutia que a luta entre 

imperialismo ocidental e os povos das nações oprimidas, mais do que a contradição entre 

trabalho e capital, ou melhor também, uma forma posterior à como ela se apresenta, representa 

a contradição principal dos tempos atuais. O RAM explicitou a relação que existia entre a luta 
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pela libertação negra, ou seja, pela criação da nação negra dentro do que hoje chamamos de 

Estados Unidos como o que ocorria na China, Zanzibar, Cuba, Vietnã, Indonésia e Argélia, e 

deu um significado para suas tarefas organizativas e diretivas do movimento revolucionário 

como parte da estratégia maoísta de cercar o imperialismo por rebeliões dos povos coloniais 

desafiando-o. Após o ano de 1966, apesar disso, o termo Humanismo Bandung deixou de ser 

usado e começou a ser integralmente utilizado o termo Internacionalismo Negro.261 

O que consistia o Internacionalismo Negro e seus princípios está presente no escrito, 

"The World Black Revolution", que o RAM publicizou no ano de 1966. Um panfleto com fins 

propagandísticos que se assemelhava ao Manifesto Comunista até abertamente, nele o RAM 

dizia estar alinhado ideologicamente com os países anti-imperialistas e anti-revisionistas como 

China em contrário aos países capitalistas centrais e o social-imperialismo262 soviético. A 

"emergência da China Revolucionária começou a polarizar contradições de castas e classes pelo 

mundo, tanto no campo do imperialismo burguês quanto no campo europeu burguês comunista-

socialista." Ou seja, a República Popular da China foi a faísca que incendiou toda a pradaria 

entre os países coloniais e semi-coloniais e os países centrais assim também como o verdadeiro 

Marxismo da luta de classes, da luta armada com o Marxismo de cátedra dos revisionistas 

sobretudo soviéticos. Afastando a noção segundo a qual a Revolução Proletária Mundial, para 

que fosse vitoriosa, deveria ocorrer primeiramente ou de maneira dependente às revoluções nos 

países coloniais e semi-coloniais, o RAM declarava que a única saída de fato revolucionária era 

a "Ditadura Mundial dos Negros e Desfavorecidos através da Revolução Negra Mundial." Com 

certeza, estavam utilizando com o sentido que é usado hoje: a organização emprega o termo 

"desfavorecidos" se referindo à todos os “povos de cor” da Ásia, América Latina, África, e 

outras localidades do mundo colonial; "Negros e Desfavorecidos" substituía povos coloniais do 

Terceiro Mundo. A República Popular da China era a vanguarda o “grupo compacto atacado 

por todos os lados” que intercedia na política mundial diretamente em favor dos “povos 

desfavorecidos”. Então os demais “povos de cor” deveriam se inspirar nela (A RPC): "Os 

Negros Desfavorecidos têm apenas uma alternativa para se libertarem do colonialismo, 

imperialismo, capitalismo e neocolonialismo; esta é destruir completamente a civilização (as 

cidades do mundo) Ocidental (burguesa) através de uma Revolução Negra Mundial[,] 

estabelecendo uma Ditadura Mundial Revolucionária podendo assim dar um fim a exploração 

do homem pela humanidade e o novo mundo revolucionário ser criado." Para que pudesse haver 
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um salto qualitativo na organicidade da Revolução Preta, o RAM fez o chamado aos povos para 

que criassem a Internacional Negra e um "Exército de Libertação Popular em escala 

mundial."263 

A respeito de seu conteúdo fortemente nacionalista, a Revolução Mundial Negra é o 

desenvolvimento do que "é realmente o internacionalismo." Somente através da derrubada do 

nacionalismo branco e das nações brancas poderia se alcançar a libertação negra (em referência 

à determinadas organizações que haviam na “Nova Esquerda” nacionalistas brancas não apenas 

as organizações como o Estado norte-americano, organizações reacionárias como Kun Klux 

Klan ou os Estados dos países europeus colonialistas). Não somente a demarcação de limite 

entre as nações deixarão de existir com a "ditadura dos Negros e Desfavorecidos," mas também 

"a necessidade pelo nacionalismo em sua forma agressiva será eliminada." Esse foi um 

posicionamento histórico para o RAM. Porém não demonstrava uma coesão ideológica na 

organização na verdade colocando a olho nu falhas na aplicação do centralismo democrático264 

no RAM. Ocorria a luta de duas linhas265 no RAM, que consistia na separação em dois blocos 

ideológicos em que um defendia que primeiro dever-se-ia criar uma nação negra independente 

dos Estados Unidos, no outro bloco figuravam combatentes maoistas como James Boggs e 

Grace Lee Boggs que queriam saber o que a existência da nação branca do imperialismo 

significaria para a nação negra, ou seja, se seria para sempre capitalista. O segundo bloco 

também abominava a ideia de criar uma “Nação Negra” independente que era a antiga política 

dos comunistas que dizia que no interior do sol dos Estados Unidos os negros teriam o direito 

à se declararem independentes dos Estados Unidos (região denominada “Black Belt”). Este 

segundo bloco acreditava que o fervor revolucionário e as possibilidades de vitória da revolução 

se concentravam no meio urbano. 

Após terem passado muitos anos com a organização funcionando de maneira 

clandestina, diversas exposições nas revistas Life (atualmente extinta) e Esquire (que é do grupo 

Hearst Communications266 famoso grupo inventor da imprensa amarela “sensacionalista”), 
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revistas que eram muito populares nos anos 60, e caracterizavam o RAM como uma 

organização “extremista” que estava "conspirando uma guerra contra os 'branquelos'. "O grupo 

"patrocinado-por-Pequim" não só era considerado armado e perigoso, mas 

"impressionantemente bem lido na literatura revolucionária—de Marat e Lênin a Mao, Che 

Guevara e Frantz Fanon."267 O núcleo dirigido por Harlem Branch do Partido Trabalhista 

Progressista respondeu aos artigos com um panfleto intitulado "A Conspiração Contra a 

América Negra", mostrava que as acusações de financiamento da revolução por parte da China 

Popular eram estapafúrdias, e que o país apenas inspirava os combatentes afro-americanos por 

sua política rigidamente anti-imperialista. As verdadeiras causas da rebelião negra, eles 

insistiam, poderiam ser encontradas na qualidade da vida no gueto. Não surpreendentemente, 

esses artigos altamente divulgados foram seguidos de uma série de batidas policiais nos lares 

dos membros do RAM na Filadélfia e em Nova Iorque. Em junho de 1967, membros do RAM 

foram cercados e acusados de conspirarem para instigar revolta, envenenarem policiais com 

cianeto de potássio, e assassinarem importantes lutadores pelos direitos civis que eram Roy 

Wilkins e Whitney Young. Um ano depois, sob a a repressão tinha estalado sob iniciativa do 

Programa de Contra Inteligência do FBI (COINTELPRO), o RAM passou a ser chamado de 

Partido da Libertação Negra, ou Partido Afro-americano de Libertação Nacional. Por volta de 

1969, o RAM tinha praticamente se dissolvido, embora seus membros preferissem "voltar à 

comunidade e infiltrar em organizações negras existentes," continuar a exigir o programa dos 

doze tópicos, e desenvolver grupos de estudo que focassem na "Ciência do Internacionalismo 

Negro, e o pensamento do presidente Rob [Robert Williams]." 

A repressão causada pelo Estado imperialista norte-americano através do 

COINTELPRO só em parte são a causa da extinção do RAM. Determinados integrantes e 

combatentes partiram para outras organizações, como por exemplo a República da Nova África 

e o recém fundado Partido dos Panteras Negras. Mas a debandada geral e a seu fim enquanto 

organização pode ser creditado à política incorreta defendida pela organização, derivada de uma 

não compreensão integral do maoísmo e da ciência do Marxismo. Não apreenderam a justeza e 

infalibilidade da Guerra Popular Prolongada, o que há de mais avançado em ciência militar; 

apostavam que levariam noventa dias para derrotar os reacionários internos. E o fato de que os 

líderes do RAM não compreendiam o papel democrático das lideranças negras que defendiam 

os direitos civis mesmo sob as formas pacíficas, não souberam portanto separar o joio do trigo, 

                                                 
traidoras da pátria soviética que deram origem à Stephan Bandeira), país com imensas reservas de combustíveis 

fósseis e terras férteis, tal qual nem existia antes do Poder Soviético ser implementado. 
267 Idem. 
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as concepções avançadas das atrasadas. Além disso, não abarcaram em sua política as outras 

nacionalidades oprimidas nos Estados Unidos. A maior contribuição do RAM e de Robert 

Willians durante o período em que o liderou foi levar o nacionalismo revolucionário a um novo 

patamar científico e também colocá-lo no cerne das discussões dos comunistas anti-

revisionistas. O RAM aplicou na prática as idéias de Harold Cruse, Frantz Fanon, e Malcolm 

X.  

Fica claro a influência não só soviética, mas do próprio bolchevismo e marxismo-

leninismo-maoismo, da vitória na guerra e da nova correlação de forças que se formou nos 

movimentos de autodeterminação nacional negra nos Estados Unidos, na África, e na própria 

China e Cuba. O Pacto de Não Agressão Germano-Soviético foi fundamental para isso, e a 

Grande Guerra Patriótica, pois foram formas de um povo sob a ameaça de opressão e 

escravidão, com cunho racial, se alçaram para a batalha e venceram, não só tendo implicações 

diretas entre eles, mas no mundo todo.  

  



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Conforme se observou no decorrer do trabalho, é possível a identificação do objetivo 

dos Estados Unidos de segregar os povos não-brancos, através do imperialismo, que era a 

intenção de Hitler tanto através do imperialismo quanto do colonialismo aberto, não sendo 

possível uma separação entre o atual momento econômico do capitalismo e o racismo e a 

supremacia branca.  

O que foi colocado em contradição, tanto com o surgimento da União Soviética e dos 

outros países socialistas quanto com os movimentos antirracistas de libertação, seja nos Estados 

Unidos ou na África, que tinham mecanismos de reunião e ação conjunta internacionais.  

As causas que levaram ao surgimento desses movimentos, tinham suas peculiaridades 

nacionais, e particularidades, mas também possuíam generalidades como o inimigo em comum 

que era o imperialismo e o colonialismo, sendo o mesmo, ainda que se modifique 

ocasionalmente esse ou aquele país que é a metrópole colonial. 

A luta de todos eles, da FREELIMO em Moçambique aos Panteras Negras nos Estados 

Unidos foi uma luta não só por direitos, mas por autodeterminação nacional, que discutiam a 

identidade nacional e sociocultural dos negros nas suas respectivas nacionalidades e qual era 

sua implicação prática e objetiva na luta, à luz da questão nacional soviética e a forma como 
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ela foi aplicada na Grande Guerra Patriótica e influenciou o Pacto de Não-Agressão, elementos 

fundamentais para a derrota nazista. 

Isso fez com que, mesmo nos casos em que a luta não chegou ao seu objetivo final, não 

obteve a vitória completa, tendo em vista a queda do socialismo e a criação de um mundo 

unipolar com a o fim do muro de Berlim, portanto a consequente manutenção da Velha 

Sociedade e da discriminação racial, essa luta ficasse marcada na história como experiência 

revolucionária aplicada na prática, tendo este ou aquele erros reconhecidos, para que se 

desenvolva ainda mais a teoria do marxismo-leninismo-maoismo e com isso o objetivo final 

seja alcançado.  

O objetivo do trabalho era mostrar exatamente como a mera existência dos países 

socialistas influenciou nessa luta os povos contra a supremacia branca direta ou indiretamente, 

e também como a desenvolvimento científico do marxismo foi acompanhado por esses povos 

e suas organizações revolucionárias 

Por isso é imprescindível, sobretudo no Brasil, o conhecimento de tais fatos históricos 

para que assim possamos a luz destes acontecimentos e da ciência que os guia, analisar e 

modificar através da ação a realidade brasileira onde existe a segregação racial em forma de 

racismo velado e do mito da “Democracia Racial” através da miscigenação, uma tentativa de 

sepultar a própria identidade nacional brasileira.  
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