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Seguindo a analogia cromática desde o Sindicalismo Amarelo (05/08/22), passando pelo Sindicalismo Negro 
(05/09/22), hoje conversaremos sobre o Sindicalismo Vermelho através da história dos símbolos do Comunismo. O 
sangue derramado na Revolução Bolchevique de 1917 tingia a bandeira da antiga União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS) [Союз Советских Социалистических Республик - CCCP]. Os versos de Jim Connel 1, 
de 1889, na canção “A Bandeira Vermelha”, não nos permite esquecer... 

 
                    

                 A bandeira do povo tem o vermelho mais profundo,  
                       Envolveu nossos mortos martirizados,  

E antes que seus membros ficassem rígidos e frios,  
O sangue de seus corações tingiu suas dobras. 

 

 
 
 

Na bandeira, símbolos bem conhecidos - a foice e o martelo -, as ferramentas do campo e das fábricas representam 
os trabalhadores agrícolas e os industriários - o proletariado. Entrelaçados conformam a esperança de que em luta 
conjunta alcancem melhores condições de vida. Representam a oposição ao Capitalismo e foram muito difundidos 
na Revolução de 1917. A estrela de cinco pontas representa os cinco continentes valorizando a unificação das classes 
trabalhadoras do mundo. A cor vermelha, a estrela, a foice e o martelo figuram também nas bandeiras de países de 
regime comunista/socialista (Cuba, Vietnã, China etc.). Aos comunistas e defensores da Democracia, esses símbolos 
inspiram respeito, admiração, afeto, indignação, fraternidade e esperança. E despertam ódio, repulsa, medo, sendo 
seu uso considerado ofensa ou mesmo crime, em alguns países, inclusive em algumas das antigas repúblicas 
soviéticas. No Brasil, o Partido Comunista, em diversos momentos da história, foi condenado à ilegalidade. Mais 
intensamente, comunistas, simpatizantes do Comunismo e defensores do Estado Democrático de Direito foram 
perseguidos, torturados, executados, exilados durante a ditadura militar (1964-1985). No atual governo fascista 
brasileiro, comunistas têm sido alvo da discriminação e violência dos terraplanistas imbrocháveis. “A Internacional” 
(Letra original em francês: Eugène Pottier - 1871, Canção: Pierre Degeyter - 1888) inicialmente foi cantada no ritmo 
da Marselhesa (hino da França). Traduzido em diversos idiomas (Neno Vasco assina a tradução ao português), e 
entoado na Grande Revolução Socialista (Petrogrado, 25 de outubro de 1917), tornou-se hino da URSS. Nasceu logo 
após a Comuna de Paris (18 de Março a 28 de Maio de 1871) da lavra do operário, desenhista de estampas de tecidos 
- Eugène Pottier (1816-1887) - e compositor. Pottier era membro da Associação Internacional dos Trabalhadores 
(1ª Internacional), cujos membros tiveram participação ativa na Comuna de Paris, decorrente da luta do 
proletariado francês contra a burguesia, oitenta anos após a Revolução Francesa (1789-1799). Motivada pela 
resistência popular contrária a arcar com as perdas da derrota na guerra franco-prussiana, o povo estabeleceu um 
governo organizado sob princípios democráticos. Pierre Degeyter (Ghent/Bélgica, 1848 - Saint-Denis/França, 1932) 
foi um ferroviário e músico. Musicou os versos de Pottier, atendendo à encomenda do Partido dos Trabalhadores 
Franceses que visava torná-la canção de luta do partido. “A Internacional” tornou-se rapidamente um sucesso e foi 
além... tornando-se hino da Segunda Internacional. Na Comuna de Paris houve confronto e formação de dois blocos 
ideológicos europeus: o norte industrializado e comunista (Karl Marx) e o sul agrário e anarquista (Bakunin). Deste 
bloco vieram os lavradores e a formação ideológica anarquista do operariado brasileiro. No início do séc. XX, o 
sindicalismo compunha-se ainda por socialistas, revolucionários, que se orientavam pelo “O Manifesto Comunista”, 
apolíticos e amarelos, que ‘rezavam’ a Rerum Novarum. A repressão enfraqueceu o pujante movimento operário 
brasileiro dos 1920. Na Era Vargas (1930-45) e no desenvolvimentismo de JK (1956-60), com inflação, perdas 
salariais e desemprego, o sindicalismo vermelho (comunista) pautava as “reformas de base” da sociedade, 
‘abortadas’ pela espionagem da CIA/EUA2 e Golpe Militar de 1964 (veja). O Comunismo escreveu muitas páginas 
do movimento sindical. Revisitar a trajetória sangrenta da nossa classe é injetar indignação na caminhada atual... 

■ ■ ■ 
 

Notas: 1. O irlandês Jim Conell (1852-1929) foi um estivador e jornalista perseguido em seu país por seu ativismo político mobilizando 
trabalhadores a se sindicalizarem. Foi membro da Federação Social Democrata, que apoiava a reforma agrária.  
2. Infiltrados, treinaram 30 mil dirigentes em cursos de formação sindical preparando-os para a adesão ao futuro golpe militar de 1964. 

A INTERNACIONAL 

De pé! Ó vítimas da fome 
De pé! famélicos da terra 

A indolente razão ruge e consome 
A crosta bruta que a soterra! 

De pé! De pé não mais senhores! 
Se nada somos em tal mundo, 
Sejamos todos, ó produtores! 

 

Bem unidos, façamos, 
Nesta luta final. 

Uma terra sem amo, 
A Internacional! (Rf) 

 

Messias, Deus, chefes supremos, 
Nada esperamos de nenhum! 

Sejamos nós que conquistemos 
A terra mãe livre e comum! 
Para não ter protestos vãos, 

Para sair deste antro estreito, 
Façamos nós por nossas mãos, 

Tudo que a nós nos diz respeito (Rf) 
 

Crime de rico, a lei, o cobre, 
O Estado esmaga o oprimido, 
Não há direitos para o pobre, 

Ao rico tudo é permitido 
À opressão não mais sujeitos! 
Somos iguais todos os seres: 

Não mais deveres sem direitos 
Não mais direitos sem deveres! (Rf) 

 

Abomináveis na grandeza 
Os reis das minas e da fornalha 

Edificaram a riqueza 
Sobre o suor de quem trabalha, 

Todo o produto de sua 
A corja rica o recolheu! 

Querendo que ela restitua, 
O povo só quer o que é seu. (Rf) 

 

Fomos do fumo embriagados! 
Paz entre nós, guerra aos senhores! 

Façamos guerra de soldados! 
Somos irmãos, trabalhadores, 

Se a raça vil cheia de galas, 
Nos quer a força canibais, 

Logo verá que as nossas balas 
São para os nossos generais. (Rf) 

 

Somos os povos dos nativos. 
Trabalhador forte e fecundo. 

Pertence a terra aos produtores 
Ó parasita deixa o mundo! 

O parasita que te nutres 
Do nosso sangue a gotejar, 
Se nos faltarem os abutres, 

Não deixa o sol te fulgurar! (Rf) 

OBS. Os textos expressam a opinião de seus autores, não necessariamente coincidente com a dos coordenadores do Blog e dos participantes do  
Fórum Intersindical. A cada reunião ordinária, os textos da Coluna Opinião do mês são debatidos, suscitando divergências e provocando reflexões,  

na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros  de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
 

 
Bandeira da URSS (1923-1991) 
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