






MINHA FILIAÇÃO AO PARTIDO COMUNISTA*

Angela Davis

O SNCC de Los Angeles estava morto. O escritório foi fechado e as pessoas 
se perguntavam o que tinha acontecido conosco. Foi uma vitória das forças 
reacionárias. A derrocada do SNCC não teria sido tão bem planejada caso o 
trabalho tivesse sido feito por agentes do governo.

Horas, dias foram consumidos em discussões exaustivas sobre a destruição 
do SNCC de Los Angeles. Será que o fim poderia ter sido evitado? O que fi-
zemos de errado? Teríamos conseguido trazer a maioria da equipe para o nosso 
lado? Poderíamos tê-la convencido a se retirar da organização nacional? Afinal, 
tínhamos construído tudo sem a ajuda de Nova York.

Kendra, que durante aquele período crucial estava estudando na escola do 
Partido Comunista, criticou Franklin, Deacon e eu por não termos travado 
desde o início uma batalha mais assertiva contra os pequenos sinais de antico-
munismo. Houve sinais – uma aquiescência passiva, bem como um encoraja-
mento ativo ao anticomunismo –, mas eles tinham sido sutis, esporádicos ou 
desconectados. Eu não tinha percebido que podiam ser as sementes de uma 
atitude coletiva capaz de se converter tão depressa em uma caça às bruxas.

Percebi que eu não estava totalmente isenta de culpa, pois algumas vezes 
concordei com certas noções anticomunistas predominantes na esquerda. 
Não o fiz em qualquer função oficial nem em circunstâncias que envolvessem 
reuniões formais. Ainda assim, em conversas casuais no escritório, às vezes me 
uni a outras pessoas para colocar Franklin contra a parede. Acusamos o Partido 
Comunista de não prestar atenção suficiente às dimensões nacionais e raciais 
da opressão do povo negro e, portanto, de colocar as características específicas 
de nossa opressão em posição inferior à exploração geral da classe trabalhadora. 

* Excerto do livro Uma autobiografia (trad. Heci Regina Candiani, São Paulo, Boitempo, 2019), 
p. 185-7). (N. E.)
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Concordei com outras pessoas em críticas feitas a partir do ponto de vista da 
extrema-esquerda ao “conservadorismo” geral do partido.

Não que eu não devesse ter criticado o Partido Comunista. A questão era que 
eu tinha feito essas acusações sem ter investigado meticulosamente as posições do 
partido. Dadas as circunstâncias, minhas afirmações – em especial, como era o 
caso, vindas de alguém que se autodenomina marxista – podem ter encorajado 
de alguma forma uma atitude predominante de tolerância ao anticomunismo.

A partir daquele momento, tentei obter as informações necessárias para 
decidir se queria me tornar membro do Partido Comunista. Naquela fase de 
minha vida e de minha evolução política – ainda mais do que na época de San 
Diego –, eu precisava me tornar parte de um partido revolucionário sério. Eu 
queria um esteio, uma base, um ancoradouro. Precisava de camaradas com 
quem pudesse compartilhar uma ideologia comum. Estava cansada de grupos 
ad hoc efêmeros que desmoronavam diante da menor dificuldade; cansada de 
homens que mediam sua grandeza sexual a partir da genuflexão intelectual das 
mulheres. Isso não quer dizer que eu fosse destemida, mas eu sabia que, para 
vencer, tínhamos de lutar, e a luta vitoriosa era aquela travada coletivamente 
pelas massas de nosso povo e da população trabalhadora em geral. Sabia que essa 
luta tinha de ser liderada por um grupo, um partido com membros e estrutura 
mais permanentes e uma ideologia mais substancial. Os confrontos eram opor-
tunidades a ser enfrentadas; problemas eram emaranhados a ser destrinchados 
por meio da abordagem exata, das ideias corretas. E eu precisava conhecer e 
respeitar o que eu estava fazendo. Até agora, todas as nossas ações pareciam 
terminar em elipses – três pontos de irresolução, inconsistência e ineficácia.

Durante aquele triste período, reli o livro O que fazer?*, de Lênin, o que me 
ajudou a esclarecer meu próprio dilema. Li Du Bois novamente, em particular 
suas declarações da época em que decidiu ingressar no Partido Comunista.

Desde Frankfurt, desde Londres, desde San Diego, eu desejava participar 
de um partido revolucionário. De todos aqueles que se diziam revolucionários 
ou marxistas-leninistas, apenas o Partido Comunista, em minha opinião, não 
exagerava a própria importância. Apesar de minhas críticas a alguns aspectos 
das políticas do partido, eu já tinha chegado à conclusão de que ou seria o 
Partido Comunista ou, até segunda ordem, nada.

* Edição brasileira: Vladímir Ilitch Lênin, O que fazer? Questões candentes de nosso movimento (trad. 
Paula Vaz de Almeida, São Paulo, Boitempo, 2017). (N. E.)
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Antes que pudesse tomar minha decisão, porém, eu tinha de examiná-la, 
estudá-la. O Coletivo Che-Lumumba, a célula negra do partido em Los Angeles, 
era a seção partidária que me interessava. Eu queria saber quais eram seu papel 
e suas responsabilidades dentro do partido e como a organização mantinha sua 
identidade e consistência conforme seu quadro de membros se envolvia no 
movimento pela libertação negra. Assim como todos os outros partidos comu-
nistas, a unidade básica do Partido Comunista dos Estados Unidos [CPUSA, 
na sigla original] era e continua a ser o “coletivo” (ou célula, como se diz em 
outros países). Em geral, o coletivo é composto de cerca de cinco a vinte mem-
bros. Há seções, distritos, estados, regiões e, por fim, a liderança nacional, que 
executa a política definida em convenções nacionais periódicas. No que dizia 
respeito à estrutura democrática centralista do partido, o Che-Lumumba era 
como qualquer outro coletivo. Entretanto, tinha, de fato, um papel especial, 
decorrente do fato de que as pessoas negras comunistas de Los Angeles tinham 
lutado dentro do partido por um coletivo que fosse totalmente negro e cujas 
principais responsabilidades fossem levar as ideias marxistas-leninistas à luta 
pela libertação negra local e oferecer orientação para o partido como um todo 
no que se referia ao movimento negro.

O coletivo tinha sido criado em 1967 – época em que o movimento negro se 
aproximava de seu auge. Do Harlem a Watts, o Partido Comunista fatalmente 
seria afetado pela agitação nos guetos. Como Los Angeles tinha sido palco de 
um dos primeiros levantes negros recentes de grande escala, parecia inevitável 
que o Coletivo Che-Lumumba fosse estabelecido naquela cidade.

O conhecimento que obtive sobre o Coletivo Che-Lumumba não me dei-
xou totalmente satisfeita, porque eu tinha pouca informação direta a respeito 
do partido como um todo. Por isso, Kendra e Franklin me apresentaram a 
camaradas brancas. Comecei a fazer visitas a Dorothy Healey, que na época 
era a organizadora do distrito do sul da Califórnia. Tivemos discussões longas 
e complexas – às vezes, altercações – sobre o partido, seu papel no interior do 
movimento, seu potencial como partido de vanguarda da classe trabalhadora, 
como o partido que levaria os Estados Unidos de seu estágio atual, atrasado e 
historicamente explorador, a uma nova era de socialismo. Esses debates com 
Dorothy me trouxeram grande prazer, e senti que estava aprendendo muito 
com eles, independentemente de minha decisão sobre me tornar membro do 
Partido Comunista.
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Em julho de 1968, entreguei meus cinquenta centavos – a taxa inicial de 
afiliação – à presidência do Coletivo Che-Lumumba e me tornei uma integrante 
habilitada do Partido Comunista dos Estados Unidos. 


