
UMA INTRODUÇÃO AO EL COPEY 
 

Este texto irá analisar a experiência de luta da Federação Anarquista Uruguaia, através da leitura de 
um documento publicado por esta organização no calor das lutas armadas contra a ditadura uruguaia. O 
objetivo é tentar trazer elementos desta experiência que ajudem a luta popular no Brasil dos dias de hoje. 

Vivemos um momento histórico em nosso país e em nosso continente, que é resultado e a 
continuidade de um projeto político, econômico, social e cultural imposto pelas elites latino-americanas em 
associação com seus cúmplices ianques do norte. Este projeto foi o fruto de uma série de rupturas políticas e 
institucionais implementadas pelos setores empresariais e militares locais coordenados pêlos órgãos 
repressivos norte-americanos e pelas grandes corporações multinacionais. As ditaduras militares latino-
americanas varreram o continente de norte a sul plantando as sementes do atual neoliberalismo através do 
terrorismo de Estado, das mortes e das torturas. O imperialismo se radicalizava disfarçado de nacionalismo 
anticomunista. 

Faz-se necessário que todos os indivíduos e organizações que se propõem a contribuir no processo de 
construção de uma sociedade livre, justa e igualitária, socialista enfim, passem a entender que a história e a 
sua análise são um importante instrumento de construção e reconstrução de práticas e projetos políticos 
revolucionários. Somente através da releitura de nossa história e da discussão aberta e franca sobre nossos 
erros e acertos do passado é que poderemos coletivamente encontrar um meio para dar resposta às 
necessidades que nos são colocadas pela conjuntura. 

Estamos presenciando toda a violência e arbitrariedade que vem sendo posta em prática pelos setores 
conservadores da sociedade no sentido de fechar as portas a todas as manifestações de oposição de cunho 
mais popular e radical ao seu projeto sócio-econômico e político. Temos no Brasil uma esquerda que vem 
rapidamente colocando-se de forma ainda mais clara no plano de um "reformismo" dos mais covardes, 
totalmente submisso à lógica e aos compromissos do jogo eleitoral-parlamentar, trabalhando no interior dos 
movimentos sociais no sentido de "freá-los" e mantê-los no nível de tolerância das elites do país, ou seja, to-
lerância zero. 

Os próprios movimentos sociais tradicionais - como o movimento sindical - vêm também 
vivenciando um grande retrocesso na sua capacidade de mobilização popular, principalmente devido à 
dinâmica burocrática e conservadora que lhes é impressa pela mesma esquerda que citamos anteriormente. 
Neste plano, "novos" atores sociais entram em cena conferindo um novo sopro de radicalidade às lutas 
populares, são os Sem-teto, os Sem-terra, os desempregados, e também, os povos indígenas e camponeses. 
 
"A afirmação da necessidade da violência revolucionária, a necessidade da revolução e a superação 
teórico-prática do reformismo pequeno-burguês (nacionalista ou democrata-cristão, "populista" como é 
chamado) ou operário (social-democrata, trotskista, ou comunista, "marxista" como é chamado) tem sido a 
contribuição fundamental que as organizações armadas da América Latina vem dando ao processo 
ascendente das lutas de nossos povos"(COPEI).  
 

É assim que a Federação Anarquista Uruguaia analisava o processo de luta armada que vinha se 
desenvolvendo em seu país, no Brasil e em boa parte do continente em 1972. É óbvio que existem diferenças 
profundas entre a conjuntura internacional do início dos anos 70 e a atual, porém a conclusão a qual chega a 
FAU no Copei é também de alguma forma válida para nossos dias, no sentido em que movimentos armados 
como as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia) e o ELN (Exército de Libertação Nacional) 
colombianos, o MRTA (Movimento Revolucionário Tupac Amaru) peruano e o EZLN (Exército Zapatista 
de Libertação Nacional) do México tomam-se referências importantes para os setores mais radicais das 
esquerdas latino-americanas, provando pela sua simples existência, a possibilidade de construção de um 
projeto político-militar que aponte para a superação da ordem burguesa. 

O objetivo deste artigo é contribuir para trazer à tona a discussão teórica sobre o aspecto militar (luta 
armada) da luta socialista revolucionária. Passado o período dos regimes militares abertamente ditatoriais 
que vigoraram na maioria dos países latino-americanos durante os anos 60 e 70, uma das grandes feridas que 
permanecem abertas, debilitando amplos setores de nossa esquerda, é o discurso imposto pelos torturadores e 
assassinos - e repetido pelos "reformistas" de plantão -. que afirma que a luta armada, assim como o crime, 
não compensa. 

A derrota dos companheiros e companheiras que partiram para esta modalidade de luta contra a 
ordem capitalista em nosso continente há algumas décadas, possibilitou que a repressão e o "reformismo" 
transformassem seu discurso contra a luta armada em verdade absoluta. Por outro lado, segundo um trecho 



do documento Copei elaborado pela FAU, em que é analisado o desmantelamento da organização armada 
uruguaia conhecida popularmente como Tupamaros (Movimento de Libertação Nacional) em 1972:  
 
"A derrota de hoje não é tampouco o fim da luta armada. Esta existe e existirá como um nível da luta de 
classes enquanto o processo econômico-social e político de nosso país seguir dentro dos parâmetros atuais" 
(COPEI).  
 

É justamente neste espírito que esperamos erguer um debate que rompa com os limites impostos pela 
ordem burguesa e pelos compromissos covardes do "reformismo" pois "a respeito da revolução já faz 
algumas décadas que muito se fala neste país. Mas faz tempo que pouco se faz por ela de concreto. Nada se 
colocava a respeito das formas que o processo revolucionário tomaria." 

Discutir sobre a luta armada no âmbito de uma referência socialista é uma necessidade, pois sabemos 
que o capitalismo não cairá de podre, terá que ser derrubado. Assim sendo, se quisermos levar realmente a 
proposta revolucionária a sério - sem mitos nem ilusões - devemos encarar este tema como mais um a ser 
discutido. No entanto, apesar da existência de vários partidos e movimentos que se proclamam revolucioná-
rios em nosso país, colocar a luta armada como tema de discussão (mesmo que puramente no plano teórico) é 
na verdade demarcar concretamente um campo político, é assumir de forma clara uma posição que 
transcende os limites da legalidade das elites dominantes, uma posição incompatível com a ordem burguesa, 
em oposição a uma prática política centrada no jogo eleitoral e parlamentar. Inúmeros mitos que foram 
construídos e são permanentemente reproduzidos no interior dos setores hegemônicos das esquerdas latino-
americanas - a respeito da impossibilidade e do atraso da luta armada -, devem urgentemente ser desmascara-
dos por aqueles que se propõem a contribuir na construção de um projeto realmente revolucionário. Um pro-
jeto revolucionário amplamente consolidado em bases populares que exista em função de ser um instrumento 
da luta popular em seu avanço libertário.  
 
"Uma organização é realmente revolucionária somente quando se coloca e resolve o problema do poder, e o 
problema do poder somente se resolve com uma adequada linha para a prática da violência, ou seja, com 
uma adequada linha militar." (COPEI) 
 
Luta armada, socialismo e libertação nacional 
 

Luta armada é um termo abrangente que engloba uma série de práticas político-militares distintas. 
Por luta armada compreende-se tanto uma estratégia de guerra de guerrilhas, como uma insurreição popular; 
compreende-se tanto a autodefesa armada de uma manifestação de rua, como uma guerra popular 
desenvolvida por um exército revolucionário regular atuando em batalhas de campo convencionais. Do nosso 
ponto de vista, a luta armada de uma forma geral, é um momento necessário da luta popular que se orienta 
por uma perspectiva revolucionária. 

Em nosso continente latino-americano, a luta armada está impressa na história da luta popular da 
maioria de nossos países, inclusive no Brasil onde, nas décadas de 60 e 70, várias organizações 
empreenderam atividades guerrilheiras urbanas e rurais de norte a sul do país. No Uruguai, a FAU, herdeira 
da tradição do "anarquismo guerrilheiro" da Bacia do Rio da Prata2 que teve plena atividade nas quatro 
primeiras décadas do séculoXX, soube se posicionar a altura da responsabilidade anarquista de estar na linha 
de frente da luta popular de seu país, e do final da década de 60 até o final da década de 70, funcionou 
clandestinamente atuando em armas contra as elites e contra o capitalismo uruguaio. Do ponto de vista de 
uma organização política anarquista profundamente enraizada nas lutas populares de seu país, e que lançava-
se publicamente na luta armada num momento em que os Tupamaros (Movimento de Libertação Nacional), 
a principal organização guerrilheira do país, vinha sendo brutalmente desmantelada pela repressão, fazia-se 
extremamente necessária a realização de uma análise crítica sobre o andamento e sobre os modelos de luta 
armada que vinham sendo empreendidos na América Latina, no sentido de apontar para uma prática distinta 
e alternativa; o documento Copei é o fruto deste esforço. 
 
"A luta armada não terminará, enfim, porque existem organizações em condições de continuá-la, e con-
tinuará. O que não deve perdurar é a concepção errônea que tem predominado até agora. O que está em 
crise - confiamos que definitivamente - é a concepção foquista. A derrota que sob esta orientação sofre hoje 
a revolução uruguaia, é para nós, revolucionários, também nossa derrota. "(COPEI).  
 



Desta forma, a FAU posicionava-se sob o desmantelamento dos Tupamaros e declarava sua decisão 
de assumir a luta guerrilheira em seu país. A contundência da crítica da FAU cairá sobre o modelo 
organizativo, político e militar que predominava entre a esquerda armada latino-americana nos anos 60 e 70: 
o foquismo. Aqui fica bem claro que para a FAU e o anarquismo não existia e não existe um único modelo 
de se tocar adiante a luta armada, pelo contrário:  
 
"A prática armada modificou radicalmente a maneira de se perceber e encarar os problemas da revolução. 
Recolocou-os em termos concretos e precisos. Pôs sobre a mesa, com realidade e urgência inquietantes, os 
temas relacionados com as formas concretas de se lidar com a violência, com a destruição do poder 
burguês. Desde então, está colocado irreversivelmente o problema do método a empregar, para desenvolver 
a via armada da revolução. O problema da estratégia militar revolucionária." (COPEI). 
 

Contrapondo-se à adoção praticamente generalizada do foquismo enquanto estratégia militar pelas 
mais distintas organizações nas mais distintas realidades nacionais e sociais. A FAU neste momento afirma 
que a existência de uma prática armada concreta introduziu o tema da estratégia militar revolucionária na 
pauta de discussão dos setores realmente revolucionários da esquerda, que assim poderiam formular métodos 
próprios e coerentes com cada realidade social. Tornando a estratégia militar do projeto revolucionário um 
objeto de discussão, o simplismo da teoria foquista poderia ser mais facilmente identificado e combatido por 
todos.  
 
"À influência foquista pode imputar-se a maioria dos fracassos experimentados nos anos posteriores ao tri-
unfo da Revolução Cubana. Não foi a luta armada o que fracassou, o que fracassou claramente foram as 
expectativas de curto prazo que o foquismo reproduz." (COPEI). 
 

O foquismo é o método estratégico para o desenvolvimento da luta armada que tem como centro a 
atuação do foco guerrilheiro, ou seja, da organização guerrilheira clandestina atuando puramente no plano 
militar da luta. O foquismo foi desenvolvido enquanto teoria pelo escritor francês Regis Debray a partir da 
experiência da Revolução Cubana. Debray propôs que os critérios e os métodos empregados na guerra de 
guerrilhas em Cuba poderiam ser generalizados para praticamente todos os países latino-americanos. De 
acordo com as elaborações da FAU em 1972, o foquismo estaria constituído por quatro pontos fundamentais: 
 
1. "A necessidade de iniciar a luta armada o mais imediatamente possível, sempre que existam certas 
condições econômico-sociais que a tornem viável; 
2. As condições políticas e ideológicas (chamadas "condições subjetivas") se desenvolveriam no povo como 
conseqüência da atividade do foco armado; 
3. A guerra se conceberia em termos de uma guerra de guerrilhas, centrada no meio rural, sob o amparo de 
condições geográficas adequadas (montanhas, selvas, etc.) que tornariam possível a ocultação dos 
guerrilheiros, e viável a tática de "golpear e desaparecer" movendo-se sempre, característica da guerrilha 
rural; 
4. A atividade militar do foco inauguraria um processo onde cada ação,' cada operação do foco motivaria 
uma resposta generalizada da repressão. Nesta dialética ascendente de ação-repressão, se gerariam 
condições político-sociais cada vez mais favoráveis à ação armada, até culminar em uma situação ideal em 
que importantes setores da população, colocando a guerrilha como sua vanguarda armada, derrubariam o 
governo despótico, apenas apoiado pela minoria privilegiada e pelo aparato repressivo, vencido em seus 
esforços de suprimir militarmente a guerrilha." (COPEI) 

 
A grande questão que irá ser ressaltada pela FAU em sua argumentação contra o foquismo dirá 

respeito ao imediatismo de sua proposta política e ao vanguardismo e isolamento que confere ao foco 
guerrilheiro em relação às massas. Na verdade, a questão do vanguardismo em relação às massas não entrou 
no cenário político do socialismo latino-americano pela porta do foquismo, foi antes o foquismo que se valeu 
de uma arraigada concepção vanguardista do marxismo-leninismo no interior da maioria das organizações 
que desenvolveram a luta armada no continente. Analisando o desenvolvimento da guerrilha urbana pautada 
pela orientacão foquista - mesmo que mais ou menos adaptada à realidade nacional - que foi implementada 
pelos Tupamaros no Uruguai, a FAU em seu documento Copei irá afirmar que o desenvolvimento de uma 
guerrilha urbana foquista com o objetivo de destruir o poder burguês é um empreendimento incompatível 
com o fim que se busca atingir. 



"Se remetemos as experiências históricas de guerrilhas urbanas vitoriosas ou a experiência triunfante da 
guerrilha foquista latino-americana. à pergunta inicial: ‘para que se fazem as guerrilhas, quais são seus 
objetivos?’ Deveremos responder: se tem feito pela independência política de colônias ou para restaurar a 
democracia liberal-burguesa (...) nas revoluções anti-coloniais é geralmente a ideologia nacionalista 
burguesa que predomina e aglutina atrás de si as classes dominantes locais e o conjunto da população. A 
realidade da luta de classe se obscurece então, atrás da ideologia "patriótica". Então é fácil mobilizar todo 
o povo sem distinções atrás da guerrilha. Esta obtém rapidamente um apoio ‘nacional’ para uma guerra 
‘nacional’... burguesa. (...) Tem havido guerrilhas cujo objetivo tem sido alcançar simplesmente 
transformações a nível político (derrubar uma ditadura militar, por exemplo) e realizar certas reformas 
econômico-sociais (reformas agrárias, por exemplo). Tal foi o caso da guerrilha em Cuba, em sua etapa 
propriamente guerrilheira da Sierra Maestra (...). Com este programa, enfrentando uma ditadura corrupta, 
aplicando pela primeira vez na América Latina a estratégia do foco guerrilheiro rural, a guerrilha agrupou, 
em pouco tempo, atrás de si, todo o povo, inclusive a colônia cubana nos Estados Unidos, para enviar 
fundos ao movimento do "Doutor Castro" que saía, sem problemas, fotografado nas capas da revista Life." 
(COPEI). 
 

A guerra é a continuação da política por outros meios, portanto, à cada estratégia política 
revolucionária cabe uma estratégia militar revolucionária própria. A não observância deste princípio básico 
permitiu que, tanto no Uruguai como em grande parte dos países latino-americanos, o foquismo se tornasse a 
principal referência para as organizações que empreendiam a luta armada. O foquismo havia sido 
implementado pela primeira vez em Cuba, no interior de uma estratégia política que não objetivava a 
construção de uma sociedade socialista nem o desmantelamento do poder burguês, e apesar disto, foi 
implementado de forma praticamente generalizada por organizações de todo o continente que possuíam este 
objetivo. O grande problema que é colocado em decorrência disto, vem do fato de que as organizações 
esperavam um apoio popular amplo que não vinha e não se preparavam para a capacidade de resistência do 
poder burguês. A mescla realizada entre uma ideologia de libertação nacional - que norteou a maioria das 
organizações revolucionárias que adotaram o modelo foquista de luta armada - e o socialismo possibilitou a 
implantação de uma estratégia militar inadequada ao contexto e aos objetivos da luta a que se propunham. 

No interior da concepção revolucionária anarquista, o povo é necessariamente o protagonista do 
processo revolucionário, a organização política existe em função de ser um instrumento a serviço da luta 
popular enraizando-se firmemente nela e impulsionando, do interior, a sua organização e o seu avanço. 
Assim sendo, a FAU afirmava:  
 
"A luta armada como a concebemos é o aspecto fundamental da prática política de um partido clandestino 
que atua também, na base de uma estratégia harmônica e global, a nível popular É esta a concepção correta 
da luta, a que resulta reafirmada pela experiência." (COPEI). 
 

Dentro de tal concepção não haveria espaço para a proposta imediatista decorrente do caráter 
vanguardista do foquismo. A luta socialista tem de ser percebida como tal em todos os momentos de sua 
trajetória, para uma estratégia política revolucionária, socialista e libertária deve necessariamente haver uma 
estratégia militar pautada sobre os mesmos princípios. A luta com objetivos socialistas necessariamente deve 
contar com uma participação de massas e, para tanto, deve possuir uma linha de atuação revolucionária no 
interior das massas. O foquismo, ao centrar suas ações exclusivamente no aparato armado, vendo no povo 
apenas apoio tático ou fonte de recrutamento para a luta armada, abre espaço para que se consolide a 
hegemonia "reformista" no interior da luta popular pública, no interior dos movimentos sociais; desta forma, 
seu isolamento das massas somente pode gerar mais isolamento. 

Quando a guerrilha, a guerra, possui objetivos socialistas claros, quando se propõe destruir o poder 
burguês e eliminar todos os privilégios das elites dominantes, não se pode contar com uma adesão 
generalizada dos mais diversos setores da vida nacional, como algumas organizações pretenderam e 
pretendem. Pelo contrário, por mais que os revolucionários proclamem a libertação nacional como meta de 
sua luta, elas terão certamente a "burguesia nacional" e as elites dominantes locais posicionadas como 
inimigos declarados da revolução, atuando neste sentido em todas as suas frentes (meios de comunicação, 
aparato repressivo e etc.). Além do mais, deve-se avaliar com todo realismo e sensatez o nível da oposição 
militar que será imposta à luta revolucionária desenvolvida nos termos de uma perspectiva de classe, ou seja, 
socialista.  
 



"As possibilidades do sistema para 'digerir’ reformas no contexto econômico- político do continente são 
extremamente limitadas. A alternativa, portanto, para as classes dominantes latino-americanas e para o 
imperialismo, é resistir até o fim contra todo tipo de movimento armado que questione sua dominação. O 
exército que depende destas classes não pode retirar-se de seu país. O exército das burguesias locais não 
pode tomar os barcos e os aviões e retirar-se [como no caso de guerras populares anti-coloniais], tem que 
combater, triunfar ou capitular. Tampouco pode aceitar que os 'subversivos' de ontem sejam os governantes 
de amanhã [como no caso das guerras populares 'democráticas']. Estes exércitos locais resistirão. Sua 
derrota será o fim do sistema e portanto resistirão até o fim." (COPEI).  
 

O maior atrativo do foquismo enquanto estratégia militar para a luta revolucionária é, ao mesmo 
tempo, o centro da principal contradição que se estabelece entre o método foquista e os objetivos de uma 
revolução socialista: a possibilidade de saltar a etapa fundamental do desenvolvimento do trabalho político e 
ideológico no interior dos movimentos populares, no interior das massas. A dinâmica proposta pelo 
foquismo, de ação da guerrilha e repressão generalizada do poder burguês como elemento de 
desenvolvimento da consciência da classe e atração de simpatias populares para os revolucionários, já se de-
monstrou, na prática, insuficiente. A repressão é cada vez mais seletiva e passa a atingir tão somente as 
organizações revolucionárias. O método foquista subestima profundamente a necessidade do 
desenvolvimento de um trabalho político-ideológico no interior dos movimentos populares, propõe que a 
organização revolucionária abandone a tarefa de atuação de massas, buscando adesões populares para a luta, 
simplesmente através das ações armadas e para atividades armadas. O povo estaria politicamente "verde" 
para respaldar e integrar um movimento revolucionário de massas, ao mesmo tempo que estaria 
politicamente maduro para respaldar e -em menor escala - integrar um movimento revolucionário armado. 
De acordo com os pressupostos anarquistas expressos pela FAU, a guerrilha deve se constituir como o 
"elemento de choque" do poder popular revolucionário, ou seja, de amplos setores populares que avançam 
numa política revolucionária de massas contra o poder burguês. Assim sendo, a guerrilha, diferente da 
proposta foquista, não é a protagonista do processo revolucionário, este papel - no Anarquismo - cabe ao 
povo organizado. 

A tentativa de superação teórico-prática, no foquismo, das enormes dificuldades que resultam para a 
revolução socialista do abandono de um trabalho político e ideológico a nível popular, vai produzir uma 
linha de atuação estratégica no plano político, que vai afastar cada vez mais a luta revolucionária do seu 
objetivo socialista. Num contexto onde vigore a "democracia" liberal-burguesa, os revolucionários 
trabalharão no sentido de gerar o maior nível de repressão possível até o fechamento do regime sob uma 
ditadura, para então empunhar a bandeira do retorno à "democracia" liberal-burguesa com vistas a atrair a 
adesão de setores mais amplos da sociedade, ficando o socialismo, concretamente, em segundo plano. A 
revolução de socialista passa a democrático-burguesa e ainda à nacionalista (burguesa) no caso de uma 
intervenção estrangeira. No entanto, conforme a FAU deixa bem claro no Copei, a guerra socialista também 
admitirá um "momento nacional" no contexto latino-americano, pois deve se contar com a grande 
possibilidade de uma intervenção estrangeira - especialmente ianque - no caso de triunfo das forças 
revolucionárias em qualquer um de nossos países. Aqui fica explícita a impossibilidade da construção do 
socialismo num só país, dentro da concepção revolucionária anarquista. 

A luta armada, bem como a luta de massas revolucionária, deve estar, desde seu primeiro momento, 
posicionada contra a burguesia e todas as elites dominantes locais. Elas são o principal inimigo da revolução 
socialista e contra elas deve se dirigir - centralmente - as ações e as estratégias dos revolucionários, tendo 
sido derrotado o poder burguês local, a revolução deve preparar-se para a defesa da nação - agora não mais a 
nação burguesa e sim a nação popular revolucionária - contra a reação imperialista. 

Na concepção revolucionária anarquista, expressa pela FAU no Copei, o papel da organização que se 
propõe a contribuir na construção da ruptura revolucionária com a ordem social burguesa, é estar inserida nas 
lutas populares desenvolvendo uma linha política revolucionária em seu interior que impulsione seu avanço. 
Paralelamente, deve-se constituir - de acordo com o maior desenvolvimento e radicalização das lutas 
populares - um braço armado para atuar de forma coordenada com este avanço da luta popular mais geral, 
tendo por centro a organização especificamente política. Desta forma, pode-se neutralizar a atuação contra-
revolucionária do "reformismo" no interior dos movimentos populares e capitalizar concretamente as vitórias 
no plano militar da luta para a luta de massas revolucionária. 

A constituição de uma força guerrilheira não pode ser um fim em si mesmo, a guerrilha 
necessariamente só pode ser um momento de preparação para uma ofensiva militar revolucionária mais 
contundente. Dependendo do contexto e do meio geográfico e social em que se desenvolve a luta armada, a 
guerrilha pode ser um elemento preparatório para uma insurreição popular - no meio urbano - ou para a 



constituição de um exército popular regular no meio rural. São apenas iniciativas revolucionárias deste porte 
que podem derrotar militarmente o poder burguês. Somente amplos setores populares organizados em armas 
podem promover a ruptura com a ordem burguesa. Desta forma, o anarquismo propõe a construção do poder 
popular revolucionário. 

O Copei é um documento riquíssimo, e uma das grandiosas contribuições desta organização que 
completará 50 anos alimentando a chama da revolução socialista e anarquista em nosso continente. 
Infelizmente, o espaço é limitado demais para que possamos nos aprofundar na análise deste documento, mas 
esperamos poder estar contribuindo para romper a barreira de silêncio, das mentiras e do esquecimento que 
nos é imposto pelas elites, e começar a arejar o ambiente político do socialismo revolucionário brasileiro 
com discussões fundamentais para a construção de qualquer projeto revolucionário sério. 
 

ABRAHAM GUILLÉN: TEÓRICO DA GUERRILHA... 
 

(...) Considerado como o grande teórico da guerrilha urbana na América Latina, Guillén nasceu em 
1913 em Corcuera (Guadalajara): "Em minha formação libertária influiu, em primeiro lugar, meu povo. Ali 
nunca houve polícia, nem guarda civil, os montes (e muitas das ocupações do povo) eram comunais... 
Todavia hoje, os moços, fazem um caixa comum para pagar os gastos das festas...” 

Foi resineiro no povo e estudante em Madrid; redator das revistas "Juventud Libre" e "FIJL", 
comissário político da 14ª Divisão e do 4º Corpo do Exército, comandado por Cipriano Mera. Diretor da 
revista "Nosotros" em Valência, passou os três fatídicos dias do final da guerra no porto de Alicante, junto a 
outros milhares que esperavam uns barcos que nunca chegaram. Detido, encarcerado, condenado a morte, 
tem em seu haver duas evasões: primeiro do campo de trabalho de Aranjuez, e finalmente da prisão 
madrilenha. Uma tribo de ciganos libertários lhe escondeu em Madrid até que pôde fazer a viagem à 
fronteira. 

Seu período de exilado começa na França, e continua na Argentina e Uruguai, com uma estância em 
Cuba imediatamente depois do triunfo da revolução. Abraham Guillén é licenciado em Ciências Econômicas, 
professor de Economia Política em Buenos Aires, assessor econômico da Universidade do Trabalho no 
Uruguai, e experto internacional da OIT em economia autogestionária e desenvolvimento cooperativo no 
Peru. 

Comentarista de economia e política internacional em diários argentinos, uruguaios e peruanos, é 
autor de cerca de quarenta livros que abarcam temas desde a guerra da Espanha, até a economia mundial, a 
economia autogestionária e o poder e a implantação das multinacionais. 

Em 1956 Abraham Guillén publica "A Agonia do Imperialismo", em cujo segundo tomo se inserta 
um pequeno manual de guerra de guerrilhas dentro do capítulo "A luta armada contra o imperialismo". O 
manual chega à guerrilha cubana e é incorporado a suas táticas. Em 1965 se publica em Buenos Aires a obra 
de Guillén "Teoria da violência", e no mesmo ano aparece em Montevidéu a primeira edição de sua 
"Estratégia da guerrilha urbana"; são obras que servem de base estratégica para os Tupamaros no Uruguay e 
para a guerrilha brasileira de Marighella e Lamarca, assim como para a luta urbana que nesse mesmo ano se 
desenvolve em Santo Domingo (vários exilados dominicanos são ensinados diretamente por Abraham 
Guillén em Buenos Aires). 
 
-Conheceu diretamente Raul Sendic, o fundador do movimento Tupamaro? 
-Com Sendic me vi poucas vezes, pois andava sempre clandestino. Mas havia quatro comandantes que 
receberam preparação sobre estratégia da guerrilha urbana. Estes eram homens de ação, enquanto que Raúl 
Sendic era muito mais um político, ex-dirigente do Partido Socialista, muito vinculado aos operários 
canheiros do Departamento de Artigas. Tanto é assim, que a consigna destes canheros era a seguinte: "Pela 
terra e com Sendic". Esse movimento não era guerrilheiro, senão reformista, pois pedia a reforma agrária nos 
latifúndios dos cultivos de cana de açúcar. 

Até 1965, o grupo de Sendic, muito castrista, estava limitado a realizar marchas pelas vias até 
Montevidéu pedindo terra para os operários canheros. Como Fidel Castro, "Che" Cuevara e Regis Debray, 
não concebiam a guerra revolucionária fora das montanhas, e o Uruguai não as tinha, não havia possibilidade 
de criar assim um movimento guerrilheiro, segundo a doutrina cubana. 

Justamente em 1965, quando publiquei "Estratégia de guerrilha urbana", os "Tupamaros" viram uma 
luz, pois eu dizia que os "bosques de cimento são mais seguros que os bosques de árvores”. E que as cidades 
tem mais recursos logísticos que o campo. E como nossa civilização é capitalista e concentra o capital e as 
populações nas cidades em ritmo acelerado, em países como o Uruguai com mais de 80 % da população 
urbana, era absurdo ir fazer a guerra revolucionária no campo, onde há mais vacas e ovelhas que população 



rural. Por conseqüência, as teorias fidelistas e maoístas da guerra revolucionária não eram apropriadas para 
países industrializados ou subdesenvolvidos com mais população urbana que rural. Uma grande cidade (que 
é quase como uma cidade-nação com vários milhões de habitantes ou, simplesmente, ao redor de um milhão) 
se presta à guerra de guerrilhas mais que a selva amazônica. Pois nesta selva faz muitos anos que estão os 
índios, com um terreno favorável que os protege dos brancos; mas assim não fazem política, não são 
decisivos como as guerrilhas urbanas nas grandes capitais ou cidades dos países da bacia do Amazonas. Não 
é na selva amazônica onde uma guerrilha pode decidir na política do Brasil, senão nas guerrilhas urbanas em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Salvador, etc. 
 
-Pode nos fazer um balanço da guerrilha dos Tupamaros? 
-Está todavia muito próxima sua experiência: creio que foi muito brilhante taticamente, pobre 
estrategicamente e débil politicamente, pois tentaram copiar a revolução cubana. Meu ponto de vista é que 
não se fazem duas guerras com a mesma estratégia nem duas revoluções com a mesma política. A revolução 
tem que ser inventada e reinventada, sem se limitar a desalojar do Poder uma minoria dominante, para 
estabelecer una ditadura de tipo stalinista. Se um povo se vê constrangido entre uma ditadura que pode cair e 
outra que pode se levantar em lugar dela, cai assim na indiferença política, pois o povo prefere o socialismo e 
a liberdade e não a ditadura das burocracias ou das burguesias. Ao não descobrir as leis específicas da guerra 
revolucionária no Uruguai e nem oferecer um programa de socialismo autogestionário, creio que os 
"tupamaros", por serem fiéis ao modelo castrista, foram derrotados, em termos políticos. O marxismo-
leninismo, de tipo castrista, foi derrotado, em termos políticos. O marxismo-leninismo, de tipo castrista ou 
soviético, não arrasta mais as massas até uma Revolução do tipo cubano, nem na América Latina nem em 
nenhuma outra parte. 

Fui o inspirador tático e estratégico dos "tupamaros", mas minha origem libertário me separava 
politicamente deles, ferventes castristas, ainda que algum era também libertário. Ao não compartir minha 
proposta de socialismo autogestionário, apropriada para um país onde sobra espaço e falta população, foram 
se afastando politicamente de mim e se aproximando a Fidel Castro. Eles acharam que eu era um romântico 
por não ser partidário do socialismo estatal, mas da democracia direta, da propriedade social, do federalismo 
econômico e administrativo. Seu castrismo e guevarismo conduziu os "tupamaros" a um dogmatismo político 
de tipo marxista-leninista, que interessou estudantes; mas não população adulta, urbana e rural, em 
quantidade e qualidade para por o país a seu favor. E se uma guerrilha, qualquer que seja e em qualquer país 
que atue, não gana população com suas ações, terá, no melhor dos casos, vitórias táticas, mas finalmente uma 
derrota estratégica e política. 
 
-Parece importante também tua influência sobre o movimento guerrilheiro no Brasil... 
- Os exilados brasileiros que chegaram ao Uruguai, logo do "golpe" de Estado contra o presidente Goulart, 
seus líderes principais, quase todos me conheceram. "A estratégia da guerrilha urbana" -antes que outros 
idiomas- foi traduzida ao português; entrou no Brasil mimeografada; deu lugar ao movimento guerrilheiro 
urbano, lhe dando doutrina estratégica; influiu notavelmente no movimento guerrilheiro do capitão Lamarca, 
de Marighella e do major Piriz. Antes de ser publicado o "Manual de guerrilha urbana" de Marighella, com 
alguns anos de antecipação, foi publicado em Montevidéu, "A estratégia da guerrilha urbana". 

No Brasil havia todas as condições, com muito espaço rural e grandes cidades, para criar o mais 
vasto movimento guerrilheiro da América Latina. Mas Marighella, que era maoísta, não queria desmentir 
Mao e Fidel na tese de que a guerrilha de campo é estratégica e a da cidade tática, isto é, menos importante 
esta que aquela. Lamarca também, maoísta e fidelista, logo de ganhar muitos combatentes em São Paulo, 
graças a seus audazes golpes de guerrilha urbana, talvez por seguir a doutrina maoísta e fidelista da guerrilha 
de montanha foi com todo seu exército guerrilheiro (que havia ganhado nas cidades) combater nas serras 
situadas no triângulo de Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Isolado dos camponeses, cravado ao terreno 
por forças muito superiores, com repetidos bombardeios da aviação, perdeu assim, em uma inoportuna 
guerra de montanha, o que havia ganhado em meses de guerrilha urbana irrepreensível. Em suma, por querer 
salvar os princípios fidelistas e maoístas (não apropriados em tudo para o Brasil), a guerrilha urbana foi 
derrota, não em seu meio nas megalópoles, senão por ter ido al campo; é como se uma baleia tentasse fazer 
na terra o que lhe seria mais fácil no mar. 
 
-Distintas formas de guerrilhas latino-americanas aplicadas. Que opinião tem do "foquismo"? 
-Sobre o "foquismo" publiquei em Montevidéu, em 1969, um livro chamado: "Desafio ao Pentágono". Se 
trata de uma obra que explica a inconsistência das teses de Regis Debray, expostas em "Revolução na 



Revolução", livro "foquista", copiado por Debray do ditado que lhe fizeram em Cuba; pois ele era licenciado 
em filosofia e letras, não sabe nada de estratégia militar. 

A tese más resgatada do "foquismo" cubano é que todas as guerras revolucionárias tem que ser feitas 
desde o campo, desde as montanhas. Eu coloco -como disse- a cidade populosa mais apropriada à guerrilha 
na época do capitalismo. Indico que se na Idade Média, quando toda a população estava no campo, não tem 
triunfado as guerras camponesas, como poderiam fazer agora em plena civilização urbana? Esclareço que a 
Revolução Cubana não se fez exclusivamente na Sierra Maestra, houve mais mortos e combates nas cidades; 
que a insurreição se propagou em superfície aparecendo na - segunda frente de Escambray"; que se lutou por 
toda Cuba; e que isso fez que o exército de Batista, apanhado entre duas frentes, tivesse que se render, não só 
frente a Sierra Maestra, senão porque está cercado por sua retaguarda, nas cidades. 

Outra consigna simplista é a de que "o poder vem do cano do fuzil". Se isso fosse verdade, os 
suboficiais e os sargentos dariam os "golpes" de Estado; mas são os generais e os coronéis os que dão; ainda 
que não estejam todos os dias com os fuzis e os soldados. É que sem fim político não há visão do estratégico. 
Os generais pensam em fins políticos e por isso dão os "golpes" de Estado; mas os sargentos e os suboficiais 
não pensam nem em gerais, nem em políticos. Assim, tendo mais de perto as armas e os soldados, os 
suboficiais e os sargentos quase nunca produzem um "golpe" de Estado e, quando dão, perdem em seguida 
porque não sabem o que fazer com o Poder. 

Por outra parte os "foquistas" pequeno-burgueses, sem vinculação ao trabalho de fábrica ou de 
campo, tem a patologia do Poder. E quando o alcançam, criam um partido monolítico que exclui todo o 
povo, se constituindo em "nova classe", mais difícil de desalojar do Poder que a burguesia. Pois a nova 
classe se apresenta não como clasae, mas como encarnação do proletariado por meio do Estado totalitário e 
do Partido único. O "foquismo", pequeno-burguês, separado dos trabalhadores ou sem eles em suas filas 
guerrilheiras, pode ser um novo stalinismo. Será preciso meditar esta perspectiva seriamente para evitar que 
uma minoria domine as maiorias mediante o capitalismo de Estado e o Partido monolítico. Para isso têm que 
se prepararem os sindicatos, os jovens revolucionários, em um espírito autogestionário, com pleno domínio 
da estratégia, a fim de cortar o acesso ao Poder de grupos "foquistas", totalitários, inspirados no modelo 
soviético de socialismo burocrático. 
 
-Tu conheceu bem Ernesto "Che" Guevara e têm trato direto com Fidel Castro. Como valoras a 
experiência guevarista, triunfante na Sierra Maestra e que lhe levou ao fracasso e a morte na Bolívia? 
-"Che" Guevara e Fidel foram instruídos pelo coronel espanhol Bayo, que durante a guerra civil espanhola 
tinha conhecimentos de tática de grupos guerrilheiros, operando na retaguarda franquista. 

Quando o "Che" e Fidel chegaram a Cuba no "Gramma" -logo de serem descobertos ao desembarcar 
na ilha, procedentes do México-, lhes sobraram 7 homens e 11 fuzis ou vice-versa. Sem dúvida, foram à 
Sierra Maestra. E como o projeto político era bom para a guerra de guerrilhas, esses poucos homens e esses 
poucos fuzis serviram para tirar Batista, que administrava Cuba como seu negócio privado. 

Se Fidel houvesse dito ao começar a guerra de guerrilhas na Sierra Maestra que era marxista-
leninista, em vez de falar de liberdade, de democracia, de luta contra a corrupção batistiana, haveria sido 
isolado e derrotado como tantos outros guerrilheiros, sem programa político compartilhado por quase toda 
uma nação. Fidel teve o apoio da burguesia, a classe média, os operários e os camponeses de Cuba, inclusive 
a simpatia dos Estados Unidos. Desta maneira, ao chegar a formações de batalhão com suas guerrilhas, Fidel 
venceu as brigadas ou divisões de Batista, desmoralizadas e encurraladas nas cidades, os montes e o campo. 
Quanto melhor seja um programa político de libertação mais fácil é ganhar uma guerra contra o imperialismo 
de fora ou o despotismo de dentro. A maior parte dos movimentos guerrilheiros da América Latina tem sido 
derrotados por imitar o Fidel marxista-leninista e não o Fidel guerrilheiro que teve como programa a 
democracia, a luta contra a ditadura e a corrupção. 

Conheci o "Che" Guevara em 1962, em plena "crise do Caribe", uma noite longa conversando os 
dois e na presença de Alicia Egueren, esposa do líder peronista, exilado em Cuba, John William Cooke. Os 
barcos de guerra e os aviões norte-americanos estavam rondando pelas praias de Cuba. O "Che" Guevara 
esperava o desembarque das divisões do pentágono aos quatro ou cinco dias do cerco de Cuba pelos Estados 
Unidos. Eu lhe disse que isso era muito improvável e inclusive desnecessário, pois o desembarque dos 
ianques era permanente: datado de 1898 quando nos fomos - os espanhóis de Cuba -, e eles se reservaram a 
base naval estratégica de Guantánamo. O "Che", sem dúvida, estava convencido de que os norte-americanos 
desembarcariam em Cuba. Eu lhe disse que tendo uma superioridade estratégica absoluta em aviões e barcos 
de guerra, podiam isolar Cuba do resto do mundo, ganhando assim a batalha estratégica, logística, sem ter 
que entrar na batalha tática, frontal do desembarque, mas "Che" pensava que os ianques desembarcariam na 
ilha. Eu disse que, a menos que eles tomassem Guantánamo, os ianques ficariam quietos. Y como os 



soviéticos se puseram de acordo com os ianques, sem consultar aos cubanos, trocaram os mísseis atômicos, 
em bases cubanas dos russos, por bases ianques na Turquia. 

Expliquei que o gatilho atômico na Europa -na OTAN- tinham os ianques e que, em Cuba, 
igualmente estava em mãos dos soviéticos. Portanto, a menos que os cubanos não criassem uma situação 
irreversível em Guantánamo, ianques e soviéticos se entenderiam sem os cubanos. Além do mais, em guerra 
convencional, os rusos tinham perdido a partida no Caribe: Negociariam com os norte-americanos. 

O "Che", molesto com os soviéticos, me disse que ele havia ido a URSS com outro cubano, cujo 
nome não recordo, para estabelecer o acordo de bases de mísseis soviéticos em Cuba. Pois os russos as 
haviam solicitado em defesa do mundo socialista. 

Eu achei que era assim -me disse o "Che"- mas logo nos deixaram descrentes... Desde esse momento, 
o "Che" se fez mais pró-china que soviético; não assistia recepções da embaixada russa em Havana; era visto 
mais nas da China e Albânia. 

Finalmente, os soviéticos, contra créditos a Fidel Castro, tiraram o "Che" do Ministério da Indústria, 
já que confiava mais no "novo homem socialista" que no stajanovismo, política produtivista dos soviéticos. 

Não nos entendemos bem nunca o "Che" Guevara e eu. Era um homem muito dogmático. O dissuadi 
de fazer planos guerrilheiros de montanha com poucos homens (grupos de 25 guerrilheiros), por entender 
que, no caso dos "Uturuncos" -algo que eu havia experimentado-, a contraguerrilha operava com seções de 
mais de 30 homens dotadas de alguns morteiros. Portanto, o combate frente a frente tinha assim correlação 
de forças desfavoráveis para a guerrilha. Mas o "Che" seguia o regulamento cubano como um dogma. Eu era 
partidário de 4 a 5 grupos de 25, vivendo separados no bosque e montanha, mas combatendo juntos contra as 
seções de mais de 30 contraguerrilheiros. Assim haveria superioridade de número e de fogo; a vitória estaria 
assegurada para os guerrilheiros. No entanto, o ''Che'' se foi com um grupo pequeno de combate às 
montanhas do oriente boliviano: teve vitórias táticas iniciais, mas perdendo sua pouca tropa pelo desgaste do 
meio rude e dos combates, e porque não supria suas baixas com a chegada de camponeses, não tendo 
população favorável, foi derrotado como disse ao amigo do “Che” – Ricardo Rojo -, 3 meses antes de sê-lo. 

O "Che" Guevara, que tinha excelentes condições político-militares de comandante, se empenhou, 
sem dúvida, em morrer como sargento a frente de um pequeno grupo guerrilheiro no oriente boliviano onde 
convergem as fronteiras de Brasil, Argentina, Bolívia e Paraguai. Talvez o "Che" elegeu esta zona geo-
estratégica porque pensava atuar em vários países sul-americanos de uma vez com suas forças guerrilheiras. 
Nessa região há mais espaço que população, sendo assim muito lento, no melhor dos casos, o crescimento 
militar dos grupos guerrilheiros; pois os camponeses são bem indiferentes com a guerra revolucionária. 

Tirado do Ministério da Indústria de Cuba pelos soviéticos, que pressionavam economicamente para 
que abandonasse seu cargo, o "Che" Guevara, depois de renunciar secretamente, devia dar uma explicação 
política sobre este acontecimento; mas sua fidelidade absoluta a Fidel lhe levou, clandestinamente, ao 
Congo, onde lutou, e logo ao oriente boliviano onde morreu. Se diria que o ''Che'' ia buscando a morte para 
não ter que explicar porque havia renunciado ao Ministério da Indústria, tendo assim que diminuir a figura 
política de Fidel Castro. 

Haveria sido mais útil o "Che" Guevara escrevendo um livro sobre o trabalho contra-revolucionário 
dos soviéticos em Cuba, que indo morrer na Bolivia a frente de um pequeno grupo guerrilheiro; mas sua 
morte o sublimou como herói; deixou assim intacta a figura política de Fidel Castro que, sem dúvida, o 
sacrificou politicamente pela ajuda econômica e militar soviética. 
 
-Os movimentos de ocupação de "fundos" no Peru no começo dos anos 60, constituiu uma das 
experiências revolucionárias sobre o campesinato de maior êxito mobilizador. Qual foi tua relação 
com o movimento de Hugo Blanco? 
-A operação guerrilheira do vale da Convención (Cuzco), estrategicamente, se programou em Buenos Aires. 
Eu servi de assessor estratégico. Entre os trotskistas peruanos e argentinos da IV Internacional -partidos 
POR- existia uma grande afinidade política. Eu nunca fui trotskista, pero fui assessor estratégico para 
programar a rebelião camponesa no Peru. 

Meu ponto de vista era que havia todas as condições políticas, econômicas e sociais para 
desencadear uma rebelião camponesa ao estilo de Tupac Amaru (1780); pois o feudalismo peruano reduzia 
os camponeses a condição de “pongos” (servos). A Caixa de Selva peruana (borda montanhosa da 
Amazônia), é um terreno muito favorável a guerra de guerrilhas: Aí, um campesinato em armas, se é bem 
dirigido política e estrategicamente, pode derrotar os mais poderosos exércitos regulares; mas fazendo uma 
guerra móvel, sem se fixar ao espaço, sem ocupar terras em frente fixa, tratando de vencer, primeiro, o 
exército repressivo, e depois fazer a reforma agrária. 



Não entenderam assim os dirigentes do POR argentino, especialmente, o inútil Nahuel Moreno, um 
trotskista de cartilha que lia e relia, como livro único, a "História da Revolução Russa", de Trotsky. E como 
este dizia que não há Revolução se não se criam "poderes paralelos" (Soviets), Nahuel Moreno e os 
trotskistas peruanos optaram por fazer uma guerrilha ao serviço dos camponeses e da reforma agrária 
começando, imediatamente, por ocupar os latifúndios e permanecer neles como povo armado. Meu ponto de 
vista, em franca dissidência com Nahuel Moreno e o pessoal de Hugo Blanco, é que a ocupação de terras 
obrigava cravar-se no terreno. Desta maneira, os êxitos táticos iniciais se converteriam depois em derrotas 
estratégicas frente as tropas de repressão, muito superiores em número e em capacidade de fogo sobre os 
guerrilheiros de Hugo Blanco. 

Ao querer aplicar à realidade peruana as experiências da Revolução Russa de 1917 (em situações 
específicas completamente diferentes no político, econômico e estratégico), os camponeses do vale da 
Convención foram derrotados em sua rebelião. O exército russo, por exemplo, havia sido derrotado na frente 
alemã em 1917; voltava das frentes; e ao chegar a Petrogrado se reuniu com os operários e os cidadãos 
formando Soviets; essa situação não se dava, de nenhuma maneira, no Peru, já que seu exército estava 
intacto. 
 
-Poderia traçar um panorama atual da guerrilha latino-americana? 
-O fato de haver copiado o modelo cubano, especialmente no político e na tática guerrilheira, não 
descobrindo as especificidades de cada país latino-americano, tem conduzido, muitos movimentos 
guerrilheiros, a encher os cárceres de presos e a amontoar cadáveres. Repito que a Revolução, em cada país, 
deve ser reinventada; descobrir suas leis estratégicas específicas; programar bem seus objetivos políticos; 
combinar perfeitamente sua frente unida de classes oprimidas contra as classes opressoras; dar unidade de 
pensamento e ação aos grupos políticos sem tolerar sectarismos; e, sobre tudo, para que a guerrilha conduza 
a Revolução não basta ter uns quantos fuzis e uns poucos homens, senão, mais que nada, tem que aproveitar 
uma ocasião histórica favorável a Revolução: uma grande crise econômica, uma guerra perdida, um 
desprestigio total do governo e das classes dominantes, uma ditadura odiada por todo o povo, que não deve 
ser discutida, senão combatida e vencida. 

Por tomar os desejos por realidades, creio que na Guatemala perderam os guerrilheiros ao se lançar 
ao ataque com escassa posição revolucionária. O momento da guerrilha na Guatemala era mais apropriado à 
caída de Jacobo Arbez, em 1954, quando a United Fruit, com apoio do Departamento de Estado, colocou no 
Poder Carlos Castillo Armas. Então os guerrilheiros tinham a seu favor a luta pela democracia, a libertação 
nacional contra o imperialismo e a luta por uma legalidade constitucional, que compartilhava a maior parte 
do povo guatemalteco. 

A guerrilha guatemalteca, logo da revolução cubana, tinha menos condições de triunfo que em 1954; 
mas uns quantos jovens, achando que o de Cuba se reproduziria como fungos, se lançaram à luta armada. O 
exército guatemalteco exterminou, segundo parece, os militantes destes grupos guerrilheiros, seus 
simpatizantes e a uns quantos que tiveram alguma vinculação com eles. A este tipo de "limpeza" -sem 
nenhum respeito pelos direitos humanos- se chamou "guatemalização" que logo, em similares condições, se 
tem convertido em "argentinização", "uruguaização", "bolivianização", "brasilenização", "chilenização", 
"colombianização", "mexicanização", etc. 

Na Colômbia a guerrilha tinha já sua implantação antes da revolução cubana. O guerrilheirismo 
colombiano surgiu como uma explosão de protesto popular em 1948 quando o assassinato político do líder 
liberal Gaitán, que deu lugar a guerrilha urbana generalizada, mais conhecida com o nome de "bogotazo". 
Como consequência deste acontecimento revolucionário, muitos revolucionários colombianos foram para as 
serras, surgindo assim um movimento guerrilheiro com certa similitude à guerra de guerrilhas chinesa do 
Yenan, logo da "Grande Marcha" do IV e o VIII exércitos comunistas. 

Tanto se implantaram as guerrilhas na Colômbia, que chegaram a liberar zonas de montanha como as 
repúblicas independentes de "Marquetalia", "El Pato" e outras. Quando escrevi "A estratégia da guerrilha 
urbana", em 1965, disse que essas repúblicas guerrilheiras não poderiam se consolidar como frentes fixas, 
pois as divisões de helicópteros, que são uma "cavalaria do ar", acabariam com elas. Por sua vez, no Yenan 
(China), os helicópteros não haviam sido empregados como se tratasse de uma infantaria volante. E como 
havia prognosticado, "Marquetalia" e "El Pato" deixaram de existir. A guerra de guerrilhas tinha que ser 
móvel, não fixa, indiquei, e mais nas cidades que nas montanhas, pois nas megalópoles se ganha sua 
população e com ela se combate em muitos pontos urbanos de uma vez, não servem as divisões de 
helicópteros nem as unidades blindadas. Mesmo assim, a guerrilha colombiana tem seguido sendo 
preferentemente rural., mas já tem entrado na fase urbana, ou em ambas ao mesmo tempo: tem vários 
exércitos guerrilheiros, mas lhe falta um programa comum, não tem se libertado do dogmatismo marxista-



leninista e, em conseqüência, não sabem os guerrilheiros posicionar corretamente seu problema nacional, sua 
revolução específica, sem importá-la de Cuba ou outros países. 

Outro movimento guerrilheiro, que cometeu os mesmos erros estratégicos que o colombiano, foi o 
intento insurrecional do grupo armado dirigido por Puente Uzeda, no Peru. Concentrou seus guerrilheiros em 
Mesa Pelada, em vez de atuar nos grandes subúrbios de Lima; se fixou ao terreno com poucas forças, sem 
poder confrontar a aviação e a artilharia do exército; assim, sem mobilidade, foi massacrado por querer 
tentar, de certo modo, a experiência fracassada das "repúblicas guerrilheiras" da Colômbia. Em Lima há, 
aproximadamente, um milhão e meio de pobres nos bairros miseráveis ("povos jovens”) mas os guerrilheiros 
de Lima iam pelear nas montanhas e selva, em um terreno que lhes era hostil, mais desconhecido que o 
"cinturão de miséria de Lima" e menos seguro que este logística e politicamente. 
 
-A respeito da Nicarágua, onde parece haver se consolidado uma frente guerrilheira que está pondo 
em xeque o ditador Somoza, que saídas tu vê a curto prazo? Quais são os componentes ideológicos 
reais do Movimento Sandinista? 
-A Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) é uma aliança polifacética: 1) O grupo GPN, 
guevarista, partidário da guerra prolongada. 2) Os "terceiristas" (mescla de cristãos, liberais e marxistas). 3) 
O grupo proletário integrado, quase em sua totalidade, por militantes do partido comunista. Pois assim, a 
FSLN teria certa inclinação marxista-leninista, se bem que na greve geral contra o ditador Somoza, 
começada em 25 de agosto de 1978, tem intervido os comerciantes e industriais, assim como os operários e 
empregados. Mas, salvo Venezuela, Costa Rica e Panamá, os paises latino-americanos não estavam 
decididos, especialmente Honduras e El Salvador, países fronteiriços com Nicarágua, a bloquear o regime de 
Somoza, pois não estão seguros com a FSLN que ameaça como uma nova Cuba, coisa que preocupa, no 
mesmo sentido, os Estados Unidos. 

Desde o dia 9 de setembro de 1978, praticamente, o povo nicaragüense se lançou a rua para tirar do 
Poder o tirano Somoza e sua família, que passou uns 40 anos dominando na Nicarágua contra a vontade do 
povo. Logo da tomada do Parlamento da Nicarágua por um grupo guerrilheiro mandado pelo "Comandante 
Zero", também em setembro, Somoza teve que aceitar as condições dos guerrilheiros, pondo um avião a 
disposição destes para levá-los ao Panamá. 

Ao desencadear a insurreição geral contra Somoza, tomando varias cidades os insurretos, tais como 
Chinadenga, Esteli, León, Rivas e outras, sem contar com artilharia, blindados e aviação, ficando em frente 
fixa ou em barricadas, se prestavam assim a ser aniquilados pelo exército somozista, que pode fazer a guerra 
em duas dimensões: terra e ar; os guerrilheiros apenas podiam fazer uma: terra, cidades difíceis de reter 
frente a um exército organizado com maior potência de fogo. 

À FSLN parece que foi impossível se manter em algumas cidades conquistadas, melhor dito, 
levantadas em massa com sua população contra o ditador Somoza, pois sem armas pesadas no é possível 
consolidar uma frente fixa. Houve a vantagem para os sandinistas de que os levantamentos eram em varias 
cidades, chamando o exército repressivo desde vários pontos de uma só vez, mas não o suficiente para fazer 
a guerra revolucionária como em pele de leopardo. 

Na fronteira com Costa Rica, zona exterior favorável, os sandinistas trataram de criar uma "base de 
fronteiras", e uma "zona liberada", mas se a Guarda Nacional de Somoza empregasse toda sua força de 
aviação, blindados e artilharia; se os guerrilheiros não tem, por sua vez, estas armas, não pode se consolidar 
assim nem uma "base de fronteira" nem uma "zona liberada", para criar aí um "governo de libertação". 

Para derrotar o ditador Somoza ou a qualquer ditador não dá para combater em frente fixa, em 
formações fechadas e em barricadas, sim dar continuidade à luta guerrilheira, não em meia dezena de cidades 
como na Nicarágua, senão em dezenas de povos (no campo) e em todas as cidades populares do país. Para 
vencer em uma guerra revolucionária não se deve tratar de entrar em batalhas frontais, fixas e de muita 
duração, mas em centenas de combates rápidos, móveis, para dispersar o inimigo, para lhe impedir que 
estabeleça sua ordem política e sua repressão. Uma guerra revolucionária não é conveniente decidi-la pelas 
armas mas pela política do povo em armas, sem grandes batalhas, ganhando pela desmoralização e o 
desgaste político e militar do inimigo. 

Os sandinistas, cujo plano político internacional não é claro para os Estados Unidos, Honduras e El 
Salvador e para outros países latino-americanos tem, nesse sentido, una falha política e diplomática, que 
pode conduzir contra Somoza, a uma intervenção para tirá-lo do Poder, mas sem deixar que avancem até ele 
os grupos marxistas-leninistas. O fenômeno de Cuba é difícil de repetir na América Latina. Por isso 
repetimos que toda Revolução tem que ser inventada, afim de que não tenha limitações em sua política 
Internacional e em sua política nacional, em sua estratégia e em sua tática. Em suma, o mais importante para 
o triunfo dos revolucionários nicaragüenses é fazer sua revolução, como em todas partes, com uma semântica 



nova, sem que o inimigo interior e exterior tenha vantagens políticas e militares para se opor a uma ideologia 
conhecida, resistida, desgastada sobre ditaduras burocráticas que tem sucedido a burguesias ou a 
aristocracias absolutistas. 
 
-Mudando de continente, qual é teu juízo sobre a guerrilha urbana na forma em que a levam na 
prática a R.A.F. na Alemanha, ou as Brigadas Vermelhas na Itália? 
-As "Brigadas Vermelhas" tem demonstrado a eficácia da guerrilha urbana para criar situações políticas, 
colocando o país quase perto do colapso político. Assim, de certo modo, o "compromisso histórico" de 
comunistas e demo-cristãos da Itália tem sido sacudido como um terremoto político. Taticamente, as 
"Brigadas Vermelhas", com o emprego de muito poucos homens, tem criado situações, pela forma da 
guerrilha urbana, que não poderiam criar as guerrilhas rurais. Isso demonstra que a guerrilha urbana não 
busca uma grande batalha, nem barricadas ou liberar uma cidade como os sandinistas contra Somoza, senão 
produzir uma situação política comprometida que possa liquidar, por exemplo, com o emprego de uns 
poucos guerrilheiros, o "compromisso histórico" democristão-comunista na Itália. 

No entanto, a estratégia do desespero não é a melhor para fazer triunfar a guerrilha urbana, como tem 
sucedido na Itália e Alemanha, pois a contra-ofensiva do Poder pode empregar umas regras de jogo onde já 
não se respeite os direitos humanos. Se as coisas são assim, se as guerrilhas urbanas alemã e italiana não 
mobilizam a população pelas suas ações, se essas minorias armadas não arrastam as maiorias populares 
desarmadas, não se produz o triunfo da Revolução. Então cabe se perguntar: pra que a dramatização da luta? 
A menos que não se trate de desestabilizar um país ou tirar do Poder um partido para que entre outro (mas 
será melhor ou pior?), não se justifica extremar a violência, se é tirada a caça para que cacem outros. 

Enquanto as condições econômicas, políticas, sociais, morais, não estão maduras para uma 
revolução, todo ato extremo pode agudizar ainda mais a contra-revolução, trazendo uma ditadura de tipo 
nazi-fascista ou, simplesmente, de "guatemalização" de um país, onde o terror imposto pelos ditadores atuais 
não tem nada que invejar de Hitler, Mussolini e Stalin, quanto a ignorar os direitos humanos fuzilando a 
“diestro y siniestro”. 

No tenho muita informação sobre a guerrilha urbana européia, mas sinto vê-la descolada dos 
movimentos sindicais operários, hoje reformistas (socialistas ou comunistas), que podem ser mobilizados por 
estes guerrilheiros, para dar passo a um socialismo autêntico. Qual? Como? Para quando? Com que 
programa? Aí está a debilidade da guerrilha urbana européia. Qual é sua mensagem? Como resolve a crise da 
sociedade pós-industrial? Com ditadura democrática ou com socialismo de autogestão? Se a política é má, 
nunca a estratégia revolucionária pode ser boa; acaba derrotado não por covarde, mas por pouco inteligente. 

Em resumo: um revolucionário para poder assumir a história em um momento crítico deve conhecer 
as leis da dialética e da economia política; dominar a política científica; unificar seu pensamento e sua ação; 
saber esperar uma ocasião histórica, que sempre se apresenta, para transformar o mundo e resolver as 
contradições que se oponham ao interesse geral; se colocar a cada momento só o que é possível resolver, sem 
ser centrista nem oportunista; não destruir senão aquilo que se possa substituir para não se adiantar nem 
atrasar nas mudanças de estruturas sócio-econômicas, políticas, culturais e jurídicas. 

Por cima de todos os dogmas e sectarismos, um revolucionário deve ser fiel a verdade e a liberdade; 
não falar nem proceder como infalível, aceitar a prova e o erro, a pluralidade de critérios; rechaçar o culto a 
personalidade; deixar que a Sociedade faça quanto mais melhor, sem a tutela do Estado. E estar sempre 
disposto a aprender com o erro para chegar a verdade sem esquecer jamais que só se vê o que se sabe e, por 
tanto, se vê tanto melhor o futuro, o presente e o passado quanto melhor se sabe deles. O povo vê pouco 
porque sabe pouco; é necessária uma revolução cultural permanente para que o povo pelo saber tenha o 
autopoder para ser ele, unicamente ele, o sujeito ativo da história, superando assim as estruturas políticas de 
dominação pela autogestão, sem burguesias monopolistas nem burocracias totalitárias. 
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