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Eugene Victor Debs (1855-1926) foi um sindicalista norte-americano, socialista, político e um dos 
fundadores dos Trabalhadores Industriais do Mundo (IWW). Iniciou a carreira política no Partido 
Democrata. Desempenhou papel fundamental na criação da American Railway Union, uma das 
primeiras federações de trabalhadores industriais do país, liderando uma grande greve de trens 
Pullman (Pullman Strike) em todo o território americano, com mais de 250.000 trabalhadores em 
27 estados. O presidente Grover Cleveland convocou o exército americano para reprimir a greve e 
Debs foi preso e condenado, cumprindo seis meses de prisão. Na prisão, após ler várias obras 
socialistas, Debs aderiu ao movimento socialista internacional e, em seguida, foi membro fundador 
da Social Democracia da América (1897), do Partido Social Democrático da América (1898) e, 
enfim, do Partido Socialista da América (1901). Por esse partido candidatou-se a presidente dos 

EUA cinco vezes: 1900 (0,6% dos votos), 1904 (3,0%), 1908 (2,8%), 1912 
(6,0%) e 1920 (3,4%), nesta última, de uma cela de prisão. Notável por sua 
oratória, seu discurso contra a participação americana na 1ª Guerra Mundial 
levou-o de novo à prisão em 1918, condenado a dez anos, sentença comutada 
em 1921. Foi indicado ao Nobel da Paz em 1924.  

       Eugene Debs continua atual. Vamos conhecer seu pensamento político? 
- A palavra mais heroica em todas as línguas é REVOLUÇÃO.  

- Você deve usar suas cabeças e suas mãos e sair da sua condição atual,  
como é agora, os capitalistas usam suas cabeças e suas mãos. 

- A questão é socialismo versus capitalismo. Eu sou pelo socialismo porque sou pela humanidade. 
Nós fomos amaldiçoados com o reinado do ouro por tempo suficiente.  

O dinheiro não constitui base adequada da civilização.  
Chegou a hora de regenerar a sociedade - estamos às vésperas da mudança universal. 

- Dez mil vezes o movimento trabalhista tropeçou e caiu e se machucou e ressuscitou, foi agarrado pela garganta e sufocado e 
golpeado insensivelmente, condenado por tribunais, agredido por bandidos, acusado pelas milícias, abatido por oficiais, distorcido pela imprensa, 

desaprovado pela opinião pública, enganado por políticos, ameaçado por sacerdotes, repudiado por renegados, atacado por oportunistas, infestado de 
espiões, abandonado por covardes, traído por traidores, sangrado por sanguessugas e vendido por líderes, mas apesar de tudo isso, e de todos esses, é 

hoje o poder mais vital e potencial que este planeta já conheceu, e sua missão histórica de emancipar os trabalhadores do mundo,  
na marcha das gerações, é tão certo de realização final como é o nascer do sol. 

- A classe que tem o poder de roubar em larga escala também tem o poder de controlar o governo e legalizar seu roubo. 
- Onde quer que o capitalismo apareça, em busca de sua missão de exploração, será também encontrado o socialismo, fertilizado pela miséria, regado 

pelas lágrimas e vitalizado pela agitação, desfraldando sua bandeira de luta de classes e proclamando sua missão de emancipação. 
- Eu não sou um líder trabalhista. Eu não quero que você me siga ou a qualquer outra pessoa.  

Se você está procurando por um Moisés para guiá-lo para fora deste deserto capitalista, você ficará exatamente onde está.  
Eu não o levaria para a terra prometida se pudesse, porque, se eu o levasse, alguém o traria de volta. ■ ■ ■ 

Sites de busca 

- https://www.britannica.com/biography/Eugene-V-Debs 

- https://en.wikiquote.org/wiki/Eugene_V._Debs 
 

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. 
 

 

 
Discurso de Eugene Debs contra a 1ª Guerra Mundial 

(Canton/Ohio/EUA, 1918).  
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