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"As grandes questões da vida dos povos 
decidem-se somente pela força". 

V. 1. Lenin 

"A característica mais incontestável da revolução 
é a intervenção direta das massas nos acontecimentos históricos". 

Leon Trotsky 

O início do século XXI proporcionou aos ativistas e militantes socialistas 
de todo o mundo a necessidade imperiosa de se interpretar os últimos acon-
tecimentos envolvendo diversos países e populações que sob o impacto de 
pressões extremas romperam o aparente marasmo em que estavam mergu-
lhadas e ganharam as ruas em processos que permanecem em curso.' Sob a 
violenta pressão da realidade, o que assistimos nos últimos anos foi, no plano 
ideológico, à ruína das verdades erigidas pelo neoliberalismo e sua fraseologia 
do fim da história, e no plano da realidade objetiva, o retorno à cena das 
massas populares enfurecidas após décadas de miséria, guerras, fome e ex-
ploração. No curso da explosão das novas investidas do imperialismo por 
meio de das guerras de conquista e das desesperadas tentativas das princi- 

A base deste trabalho foi originalmente apresentada na mesa-redonda' Lenin, Gramsci e os proble-
mas da revolução no Ocidente", por ocasião do seminário "Lenin: hegemonia e ruptura na filosofia da 
práxis (80 anos depois de sua morte)" realizado na Universidade Federal da Bahia entre os dias Se 9 
de julho de 2004. 
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pais potências capitalistas de estabelecer acordos comerciais vantajosos para 
os mais importantes centros financeiros do planeta, assistimos, atônitos, a 
resposta das massas que não se furtaram em se defender de potências inva-
soras ou rejeitar as polfticas entreguistas da parte dos seus governos. Na 
vanguarda dos últimos acontecimentos, a "inusitada" resistência iraquiana 
à permanência do imperialismo americano em seu país, após a queda do 
ditador Sadam Hussein, e a recente onda de levantes na América Latina 
que arrastou países e derrubou governos que se acreditavam legítimos em 
realidades aparentemente tão distintas quanto às do Equador e da Bolívia 
e da Argentina. 

Ao lado destes acontecimentos, mais evidentes para qualquer analista, 
convém também destacar alguns outros eventos que poderão denotar a aber-
tura de uma nova etapa no curso da luta de classes no mundo, reatualizando 
o debate em torno das questões da ruptura e da transição para a sociedade 
socialista. A este respeito, são bastante sintomáticas as mensagens emitidas 
pelas massas venezuelanas que resistiram ao golpismo direitista de Fede-
camaras (a Federação patronal venezuelana) que, em aliança com a buro-
cracia sindical da CTV (a Confederação dos Trabalhadores da Venezuela) 
e a direção da estatal de petróleo, a PDVSA, tentaram derrubar o governo 
de Hugo Chávez. Da mesma forma, são importantes os sinais das umas nas 
últimas eleições presidenciais no Chile, no Brasil e no Uruguai, que condu-
ziram governantes de esquerda aos principais postos desses países, isso para 
não falar de outras realidades convulsionadas por crises políticas e/ou de 
regime que assistiram o ascenso de lideranças que terminaram capitalizan-
do eleitoralmente o fenômeno das mobilizações populares. 2  

Da mesma forma, também se exige atenção para o cada vez mais precário 
equilíbrio de forças nas realidades eleitorais européias que, a mercê dos 
ventos que sopram e trazem consigo grandes manifestações, embaladas por 
uma espécie de sentimento de autoproteção das massas, permitiram condu-
zir a vitória do PSOE (Partido Socialista Operário Espanhol) na Espanha, 
após os atentados de 11 de março de 2004, em Madri, ou o avanço eleitoral 

2 Embora se refiram a situações distintas, podemos citar os governos de Alejandro Toledo, no Peru, de 
Lucio Gutierrez, no Equador e de Néstor Kirchner, na Argentina, como partes de um intenso processo 
de luta social e política que culminou com a condução dessas lideranças aos governos dos seus países. 

REVISTA OUTUBRO, N. 12, 2005 



OUSAREMOS VENCER? -97 

da esquerda revolucionária nas últimas eleições presidenciais francesas. 3  
Por último, a esmagadora vitória dos socialistas em Portugal, e o crescimen-
to substancial do Bloco de Esquerda (BE) naquele país, nos dão indícios de 
que uma nova onda socialista pode estar chegando, ainda que com a desbo-
tada coloração da social-democracia. 4  Entretanto, o fato novo é que, apa-
rentemente, tal onda pode trazer consigo a rubra tonalidade das correntes 
mais à esquerda. 

Nesse sentido, seria arriscado falar numa estabilidade mundial do capi-
talismo no plano internacional. Da mesma forma, pareceria precipitado, ou 
um estéril exercício de futurologia, preverem-se revoluções e insurreições 
vitoriosas em qualquer parte do planeta. Por conseguinte, talvez o aspecto 
mais importante a se notar a respeito dessa possível nova etapa da luta de 
classes, é que a pergunta feita pelo historiador marxista inglês, Eric 
Hobsbawm, há pouco mais de dez anos, "Revoluções continuarão ocorren-
do?"5  oferece motivação substancial para uma analise detida da parte dos 
intelectuais engajados, à luz dos ensinamentos da história. 

Mas de que revolução poderemos falar em pleno século XXI? Quais são 
os termos de comparação entre o momento presente e algumas das con-
junturas que no século XX arrastaram as massas ao protagonismo político 
em diversos países? Estaremos vivendo uma nova situação revolucionária 
mundial? Em que medida os ensinamentos do marxismo e da tradição ter-
ceiro-internacionalista, validados pela experiência histórica, são ainda im-
portantes na explicação do atual momento em que vivemos? Qual a rela-
ção entre as últimas investidas do imperialismo e a vaga revolucionária 
que se abriu na América Latina nos últimos anos e quais respostas podem 

Em que pese o avanço da esquerda francesa, especialmente das organizações Luta Operária (LO) e 
Liga Comunista Revolucionária (LCR), foi a direita quem levou dois candidatos ao segundo turno, 
inclusive aquele da Frente Nacional, Jean-Marie Le Pen, de feição nitidamente fascista. Apesar do 
crescimento eleitoral das correntes revolucionárias nas eleições presidenciais de 2002, nas eleições 
municipais de 2004 o fenômeno não se repetiu abrindo uma crise na LCR que optou por retirar a 
expressão "ditadura do proletariado" do seu programa. 

socialistas fizeram, pela primeira vez na história de Portugal, 52% dos membros do parlamento. 
Enquanto isso, o Bloco de Esquerda, uma organização frentista fundada em 1999, e a CDU (Coligação 
Democrática Unitária - comunistas e verdes), formaram cerca de 10% do parlamento. 

Eric Hobsbawm. Era dos extremos: o breve século XX. 2 ed. São Paulo: Cia. das Letras, 1995, p. 445. 
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ser encontradas no marxismo? De que forma poderemos estabelecer cone-
xões entre fenômenos eleitorais e insurreições que tomaram a Europa e a 
América Latina? Sob que aspectos e condições essas questões interessam 
ao debate atual sobre a transição e a ruptura nos marcos do debate marxis-
ta sobre a revolução? 

Obviamente que diante de tantas questões importantes, às quais po-
deriam ser acrescentadas muitas outras, será necessário optar por um ca-
minho que descortine os atalhos e traga luz aos elementos mais palpitan-
tes da atual conjuntura para uma atualização do debate. Sendo assim, 
optamos por discutir as implicações de uma tal teoria que confronte o 
tema da transição e da ruptura, não como aspectos contrapostos, mas como 
desdobramentos táticos conforme a correlação de forças de uma determi-
nada etapa da luta de classes, buscando na tradição marxista suas interfaces 
fundamentais para a explicação do presente. Visto que não se trata ape-
nas de uma discussão teórica, nem muito menos de escolasticismo pedan-
te, será importante esclarecer que entendemos que as contribuições dos 
autores marxistas, especialmente os citados, continuam sendo atuais e são 
um guia seguro na iluminação dos rumos da revolução brasileira e mundi-
al. Sem esta compreensão, toda esta discussão poderia parecer um exercí-
cio estéril, mera tautologia. 

Dentro da tradição marxista, não pode haver dúvidas quanto à necessi-
dade de se interpretar a realidade a partir da utilização das analogias com 
fenômenos já conhecidos e registrados pelos historiadores. Também será di-
fícil negar que é absolutamente primordial explicar cada acontecimento 
procurando encontrar, nas particularidades, as leis e tendências gerais da 
história que fazem a humanidade se movimentar para um lado ou para o 
outro, para frente ou para trás. Sem que se compreenda que é a luz da 
história e dos seus intérpretes que se pode pensar a realidade, e mais do que 
isto, intervir ativamente para a sua transformação, não se poderá progredir 
na explicação dos acontecimentos de qualquer presente que, vasculhados 
em sua totalidade e essência, guardam sempre profundas similaridades com 
outras épocas históricas recentes ou remotas. 
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Sobre este aspecto cabe ainda enunciar que a qualquer militante so-

cialista honesto, que guarde com o marxismo ao menos uma relação de 
reivindicação teórico-metodológica, umas das questões mais candentes 
do presente momento diz respeito ao caráter e extensão da atual crise do 
capitalismo, visto que essa situação possibilita às massas a superação de 
mais de uma década de letargia, porquanto as suas condições de existên-
cia só se têm agravado e as tendências vislumbradas no horizonte, sob o 
capitalismo, apenas recolocam a urgência da questão tantas vezes postu-
lada por Rosa Luxemburg: "socialismo ou barbárie". Dessas premissas, surge 
um ponto preliminar: estaremos vivendo uma situação revolucionária mun-
dial? Em caso de reposta positiva, quais os ritmos das crises que já se 
abriram em diversos países da América Latina e ainda não encontraram 
uma solução justa no caminho do socialismo? Em que medida tais crises 
poderão tomar de roldão outros países do continente e qual o papel do 
Brasil neste contexto? Qual a melhor tática a ser adotada pelos revoluci-
onários no atual contexto político do Brasil e demais países da América 
Latina? 

Está claro que não poderemos responder a nenhuma dessas questões sem 
antes qualificar a expressão situação revolucionária. E ainda que corramos o 
risco de nos defrontarmos com posições mais objetivistas ou subjetivistas 
quanto ao elemento de realidade que permite a identificação de uma dada 
situação, será na melhor herança do bolchevismo que procuraremos as res-
postas para a identificação de uma situação revolucionária. Foi na tradição 
marxista, inaugurada com o próprio século XX, que Lenin se deu conta da 
importância de se definir o que seria uma situação revolucionária, condição 
necessária sem a qual não poderia haver revolução. O líder boichevique 
apontou três sintomas fundamentais que indicariam as circunstâncias em 
que, a partir de uma crise aguda, o proletariado, e seu Partido, deveriam se 
preparar para a insurrei,ção, dada a maturidade dos elementos objetivos 
impulsionadores da história para o seu futuro: "1) A impossibilidade para as 
classes dominantes manterem sua dominação de forma inalterada ( ... ); 2) 
Um agravamento, além do comum, da miséria e do sofrimento das classes 
oprimidas; 3) Um desenvolvimento acentuado, em virtude das razões 
indicadas antes, da atividade das massas, que se deixam saquear tranqüila-
mente nos períodos 'pacíficos', mas que, nos períodos agitados, são empurra- 
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das, tanto pela crise do conjunto como pela própria 'cúpula', para uma ação 
histórica independente". 6  

Segundo Lenin, a caracterização de uma situação revolucionária era 
condição preliminar para a ação organizada do partido político, vanguarda 
fundamental da classe operária que, à frente das massas levantadas, daria 
conseqüência à ocasião em que a crise imobilizaria, quase que completa-
mente, o governo. Por isso, ao lado das condições objetivas apontadas pelo 
líder revolucionário russo, era necessário que existissem e se criassem, tam-
bém, as condições subjetivas para que a revolução fosse vitoriosa do ponto 
de vista do cumprimento da missão histórica da classe dirigente na época 
imperialista, o próprio proletariado. A este respeito, deve-se atentar para o 
protagonismo das massas populares, observado por Lenin, posto que "empur-
radas para uma ação histórica independente", tanto pelas condições objeti-
vas, quanto pela ação da "própria cúpula", as massas criavam as condições 
para o cumprimento dos seus desígnios. 

Lenin entrevia que da combinação de fatores objetivos e subjetivos, era 
ao partido revolucionário do proletariado que caberia o papel principal na 
revolução, ao lado e à frente das massas, senão estas estariam condenadas a 
se levantar e não levar adiante o seu projeto histórico. Portanto, não era 
indiferente para o líder bolchevique que, a despeito dos partidos e disposi-
ção das lideranças historicamente legitimadas, as massas exploradas e opri-
midas continuariam a se levantar, premidas pelas necessidades imediatas, o 
que poderia abrir um período de crise intensa resumida no fato de que nes-
sas situações extremas, o elemento fundamental é que a sua conflagração 
resvala na autoridade dos antigos dirigentes do Estado, fazendo com que os 
de baixo não queiram e os de cima não possam continuar vivendo à moda 
antiga. Seriam apenas nessas situações em que uma revolução poderia tri-
unfar. 7  Daí que para Lenin, caberia ao setor de vanguarda do movimento 
socialista a identificação dessas situações. Contudo, a existência de uma 
crise revolucionária, não conduziria necessariamente o proletariado à vitória, 

6 V. 1. Lenin Apud Nahuel Moreno. As revoluções do século XX. São Paulo: Instituto José Luiz e Rosa 

Sundermann, 2003, p. 89. 

7 V. 1. Lenin. Esquerdismo, doença infantil do comunismo. 5 ed, São Paulo: Global, 1981 p. 96. 

REVISTA OUTUBRO, N. 12, 2005 



OUSAREMOS VENCER? - 101 

haja vista que fatores diversos também atuariam decisivamente no curso da 
história, como a força e influência do partido revolucionário em confronto 
permanente com as forças da contra-revolução. Por isso, para o dirigente 
bolchevique, era um dever primeiro de todo e qualquer socialista dar co-
nhecimento às massas da existência de uma crise revolucionária. 8  

Porém, se foi Lenin quem destacou a importância das condições objeti-
vas em que a maturidade de uma situação colocava para as massas a neces-
sidade de se lançarem numa empreitada revolucionária, foi Trotsky quem 
resumiu o enredo do cataclismo, atribuindo à mudança na correlação de 
forças o elemento impulsionador da transformação revolucionária a partir 
da percepção subjetiva das massas das condições necessárias ao impulso 
último: "As premissas essenciais de uma revolução residem no fato de que o 
regime social existente acha-se incapaz de resolver os problemas fundamen-
tais do desenvolvimento da nação. A revolução torna-se possível apenas 
quando, na composição da sociedade, existe uma nova classe capaz de pôr-
se à frente da nação para resolver os problemas apresentados pela história. 
O processus de preparação da revolução consiste em que as tarefas objeti-
vas, demarcadas na contradição da economia e das classes, abrem uma pas-
sagem na consciência das vivas massas humanas, modificam as perspectivas 
das mesmas e criam novas relações de forças políticas". 9  

Ou seja, para Trotsky, a "abertura de uma passagem" na consciência 
das massas, era o fator decisivo. Nesse sentido, o companheiro de Lenin 
relacionou os quatro elementos essenciais que contribuiriam para criação 
daquela situação: 1) a perda de confiança das classes dirigentes na sua 
própria capacidade de superar a crise, a partir da qual se criaria uma situ-
ação de decomposição dos velhos partidos e uma luta encarniçada de ca-
marilhas; 2) "uma hostilidade furiosa em relação à ordem estabelecida 
[da parte da classe revolucionária] e a intenção de arriscar esforços os 

8 Segundo Lenin: "Trata-se, isto sim, do dever mais incontestável e essencial de todos os socialistas: o 
dever de revelar às massas a existência de uma situação revolucionária, de explicar-lhe sua amplitude 
e profundidade, de despertar a consciência e energia revolucionária do proletariado, de aludá-lo  a 
passar à ação revolucionária e a criar organizações adequadas à situação revolucionária e que sirvam 
para trabalhar nessa direção". Lenin Apud Moreno. Op. cit., p. 90. 

Leon Trotsky. História da Revolução Russa. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977, v. 3, p. 847. 
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mais heróicos, de fazer vítimas, para recolocar o país no caminho da recu-
peração"; 3) o descontentamento das largas camadas da pequena-burgue-
sia (classe intermediária), suas desilusões, impaciência e revolta, que a 
colocariam na condição de apoiar a iniciativa "audaciosamente revolu-
cionária" do proletariado, neutralizando a cúpula desses setores e arras-
tando a base à luta "ombro a ombro com os operários". Por fim, como con-
dição última, Trotsky apontou para 4) a existência do partido revolucio-
nário, "enquanto vanguarda de uma classe, estritamente unida e tempe-
rada na luta", como circunstância única em que a vitória na revolução 
socialista poderia ser conseguida.'° 

A bem da verdade, como bem observa o historiador Valério Arcary, 
Trotsky "russificou" a fórmula, ao utilizar como analogia principal a situa-
ção do pré-Outubro russo, circunstância em que a combinação de todas 
as condições estiveram colocadas para a vitória da insurreição. Entretan-
to, o próprio Arcary aborda as diferenças apontadas por Trotsky entre as 
"revoluções políticas", que poderiam triunfar sem urna direção centraliza-
da, à maneira do Partido Bolchevique, como a própria revolução de Feve-
reiro na Rússia, ou mesmo as revoluções que atualmente estão em curso 
na América Latina, e as "revoluções sociais" (de caráter socialista), que a 
história nos ensina, só alcançaram à vitória com a existência de uma dire-
ção política firme, resoluta e centralizada." Em conseqüência disso, a exis-
tência de uma direção revolucionária nesses processos de massa, tem im-
portância central. 

Contudo não restam dúvidas que a situação na Rússia de 1917 exigia 
urna saída revolucionária, e poucos seriam aqueles que, nos dias atuais, se 
aventurariam em confabulações de contrafactualidade histórica que aven-
tasse qualquer outra possibilidade nas terras do tzarismo. Com  efeito, é im-
portante localizar o debate que trouxe o ternário da transformação socialista 
do campo estritarnente revolucionário, para o terreno da transição e mesmo 
do reformismo. 

'° Leon Trotsky. Op. cit. • v. 3, p. 847-848. 

''Valério Arcary. As esquinas perigosas da História. Situa ções revolucionárias em perspectiva marxista. São 
Paulo: Xamã, 2004, p. 67-68. 
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EM Transição e ruptura no programa marxiano 

Aos fundadores do materialismo histórico, o tema da revolução enquan-
to um imperativo da vontade humana, nunca foi realmente uma questão 
fundamental até que o proletariado entrasse efetivamente em cena como 
protagonista das revoluções. Não que à Marx e Engels faltasse a dimensão 
das subjetividades que fazem mover a roda da história. Lembremos das pala-
vras de Marx: "Os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem 
como querem; não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas 
que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado". 12  De 
qualquer forma, a revolução social, na ótica destes autores, teria causas 
necessárias, em certa medida, exteriores à vontade humanas, posto que no 
curso da sua evolução e desenvolvimento as forças produtivas entrariam em 
choque com as relações sociais de produção configurando um entrave ao 
seu desenvolvimento ulterior, de maneira que deste choque se originaria a 
mola propulsora das transformações profundas.' 3  Nessas circunstâncias, en-
tretanto, caberia aos homens, como parte fundamental e inseparável das 
relações recíprocas estabelecidas entre si e com a natureza, impulsionarem 
a história para frente nos momentos em que o peso das contradições se havia 
tornado um entrave para o desenvolvimento das forças produtivas e o pro-
gresso da humanidade, constituindo-se, portanto, nas causas suficientes da 
transformação histórica. 

Foi somente a partir de circunstâncias históricas concretas, quais sejam, 
dos processos revolucionários que tiveram lugar na França, em 1848 e em 
1871, que a obra marxiana e engelsiana se ocuparia mais detidamente da 
questão da revolução e do Estado e do papel dos grupamentos humanos nes-
ses acontecimentos. Com  efeito, será refletindo sobre a luta de classes no 
país dos gauleses, especialmente sobre a experiência da Comuna de Paris, 
que Marx apontará para o Estado como a parte fundamental na disputa 
entre as forças históricas da burguesia e do proletariado, a tese e a antítese 
da sociedade capitalista, objetivada no poder político. Não que Marx des- 

2 Karl Marx. O 18 Brumário e Cartas a Kugeimann. 6 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 21. 

' Karl Marx. Contribuição à crítica da economia política (prefácio). 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
1983, p. 24-25. 
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conhecesse a centralidade do Estado na formulação hegeliana. Todavia, no 
quadro da luta de classes sob o capitalismo em ascensão, ainda que os fun-
dadores do materialismo histórico previssem a importância da conquista 
daquele instrumento de poder de classe, não poderiam se aventurar sobre as 
formas daquela conquista e nem mesmo sobre a materialidade das experiên-
cias que dali poderiam surgir, posto que as burguesias de diversos países 
ainda desenvolviam seu conteúdo progressista e revolucionário ante os res-
quícios do feudalismo. Nesse sentido, até a Comuna de Paris, Marx e Engels 
pouco se deterão sobre os significados profundos da tomada do aparelho de 
Estado pelas modernas classes trabalhadores da Europa. Não por acaso, a 
experiência do proletariado parisiense, em 1871, foi saudada entusiastica-
mente pelos fundadores do materialismo histórico como o primeiro momen-
to de efetiva conquista do poder político pelos trabalhadores por meio de de 
um processo insurrecional. O próprio Engeis chegou a apontá-la como a 
ditadura do proletariado •14 

Foi pela análise da experiência de controle direto do poder político pelos 
trabalhadores que Marx esboçou algumas poucas notas sobre o Estado, en-
tendido nos seus textos dessa época como "máquina para dominação de 
classe" e "instrumento nacional da guerra do capital contra o trabalho". 15 

Decerto que nem Marx nem Engels não chegaram nunca a elaborar uma 
teoria geral sobre a transição socialista e a questão do Estado, e nem seria 
preciso, pois bastará um passeio pelos seus textos, independentemente da 
época que tenham sido produzidos, para se concluir que eles o viam como o 
instrumento essencial de dominação de classe. Também não coube aos fun-
dadores do materialismo histórico pensarem sobre os aspectos fundamentais 
da revolução como obra essencialmente humana, pois estava claro para ambos 
que o capitalismo só poderia produzir crises cada vez maiores, prenunciadoras 
de um tempo futuro sob o comunismo. Este futuro seria "necessário" sob o 
ponto de vista das condições históricas, porém nunca "inexorável", porquanto 

4  Friedrich Engels. A Guerra civil na França (Introdução de 891). In: Escritos sobre a Comuna de Paris. 
Seleção e Introdução de Osvaldo Coggiola. São Paulo: Xamã, 2003, p. 82. 

5  Vejam-se a este respeito os textos de Marx e Engels sobre a Comuna de Paris. Em edições 
brasileiras, Escritos sobre a Comuna de Paris; Karl Marx e Friedrich Engels. História. Organizador Florestan 
Fernandes. São Paulo: Ática, 1983. 
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seria o produto da ação dos homens. Por conseguinte, Marx e Engeis se 
contentaram em observar, ainda que nunca passivamente, os desdobramen-
tos de inúmeras revoluções que ganharam a Europa no século XIX, quase 
todas elas burguesas, com pitadas de protagonismo proletário. 

De todo modo, estes autores não chegaram a refletir mais detidamente 
sobre o papel do Estado e as tarefas que estavam colocadas para os trabalhado-
res europeus do final do século XIX. Muito menos erigiram teorias sobre a 
derrocada do capitalismo propriamente dito, senão constataram a recorrência 
de crises cada vez maiores e mais violentas que ameaçavam a existência da-
quele modo de produção. Apesar disso, não se pode negar que um elemento 
fundamental perpassa a obra desses dois autores, qual seja, a percepção de que 
a conquista do poder político para a consecução da sociedade socialista passa-
va pela conquista do Estado pela classe trabalhadora. Esta, por meio de irrupções 
violentas, tenderia a varrer do mapa a antiga classe exploradora burguesa a 
partir da tomada do seu principal instrumento de dominação. 

Foi, entretanto, em 1895, mais de dez anos depois da morte de Marx, que 
Engeis achou por bem atualizar o programa socialista quanto ao Estado capi-
talista. Procurando discutir o advento de uma nova situação mo qual o 
movimento operário ocupava o centro da cena política na Alemanha, Engels 
deslocou o enunciado central do Manifesto Comunista de 1848, a idéia da 
brusca ruptura e conquista do poder pelo proletariado, buscando identificar 
os fatores subjetivamente políticos dessa nova fase da luta de classes. Numa 
introdução escrita à obra de Marx sobre as lutas de classes na França, Engels 
considerou que, em alguma medida, certos elementos do embate entre a 
classe operária e o Estado burguês poderiam ser percebidos por meio do 
aspecto contratual que permitiria o estabelecimento de um pacto tácito en-
tre governantes e governados. Por conseguinte, "esse poderoso exército do 
proletariado ainda não pôde atingir seu objetivo, se ele não tem como con-
seguir a vitória por meio de de uma única batalha imensa e precisa progredir 
lentamente numa luta dura e persistente, de posição em posição, isso de-
monstra de uma vez por todas como era impossível conquistar a transforma-
ção social em 1848 por meio de um simples golpe de surpresa".' 6  

' .Apud Oskar Negt. O marxismo e a teoria da revolução no último Engeis. In: Hobsbawm, Eric (org.). 
História do marxismo. O marxismo na época da Segunda Internacional (primeira parte). 3 ed. Rio deJaneiro: 
Paz e Terra, 1989, p. 157. 
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Mas se as pretensões de Engeis não iam muito além da busca de um 
caminho transitório para a revolução em uma época de relativa estabilida-
de, seu escrito terminou se tornado um importante referencial nas análises 
dos reformistas contemporâneos, na medida em que estes pretenderam que 
o programa marxista para o Estado, não obstante o conjunto de toda a obra 
de Marx e Engeis, havia sido superado pela nova formulação engelsiana. 
Ou, como observa Oscar Negt: "O próprio Engels indica muito claramente 
a necessidade dessas motivações subjetivas quando constata que acabou o 
tempo em que pequenas minorias conscientes podiam imaginar que iam se 
apoderar do poder num golpe de surpresa, quando diz que agora as próprias 
massas precisam compreender 'de que se trata, por que causa dão seu san-
gue e sua vida'; mas Engels não desenvolve uma análise do problema das 
condições em que se constitui a subjetividade revolucionária". 17  

Será sobre o tema do Estado, portanto, que se desenvolverão os maiores 
embates que oporão as correntes reformistas e revolucionárias, no movimen-
to socialista do século XX. 

O problema da transição ao socialismo apenas começava a surgir no ho-
rizonte do programa marxista. Tanto que coube à jovem social-democracia 
européia, que dava os primeiros passos na Alemanha sob uma profunda in-
fluência dos fundadores do materialismo histórico, a disseminação do lega-
do do marxismo em toda a Europa a partir da fundação da Segunda Interna-
cional, em 1889. Com  efeito, o Partido Social-Democrata Alemão (SPD) foi 
a primeira corrente do movimento operário a encarar mais seriamente o 
problema da transição para a sociedade pós-capitalista numa Alemanha em 
franco processo de expansão acelerada nos marcos do desenvolvimento desi-
gual e combinado. Tal processo proporcionava um crescimento aos saltos, em 
meio a poucos cataclismos políticos e sociais por demais recorrentes na maio-
ria dos países europeus que tinham assistido a violentas revoluções que ele-
varam a classe burguesa ao papel dirigente em boa parte do velho mundo. 
Com  isso, as possibilidades reformistas que se abriam num capitalismo ainda 

' Ibidem, p. 192-193. 

REVISTA OUTUBRO, N. 12, 2005 



OUSAREMOS VENCER? - 107 

em expansão, apesar das nuvens carregadas no horizonte, colocavam para o 
recém fundado SPD os limites de opções táticas que, ora tendiam para a 
defesa do gradualismo como via evolucionária ao socialismo, ora apontavam 
para a necessidade incontornável da ruptura ante uma crise iminente. Com  
efeito, no início do século XX, o maior e mais influente partido de orienta-
ção marxista da Europa, o SPD, sofreria uma cisão que oporia as correntes 
reformistas, representadas pelo evolucionismo de Bernstein, às correntes 
revolucionárias, capitaneadas por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. A 
essas duas correntes fundamentais, acrescente-se o centrismo de Kautsky 
que àquela altura oscilava entre o fatalismo de Bernstein e a denúncia 
revolucionária de Rosa e Liebknecht. 18  

Os aspectos das formulações teóricas na Alemanha não chegaram, en-
tretanto, a se defrontar com irrupções massivas da realidade da luta de 
classes na primeira década do século passado. Foi justamente na Rússia que 
tiveram a sua primeira grande prova histórica. Conforme os acontecimentos 
de 1905, a social-democracia daquele país, já dividida entre as frações 
mecheviques e bolcheviques, teve o seu primeiro grande teste que pôs em 
foco as táticas que vinham sendo forjadas pelas duas principais correntes 
marxistas nas terras do Tzar. Nesse sentido, as diferenças fundamentais que 
opunham a maioria (boichevique) à minoria (menchevique), quando da 
Revolução de 1905, diziam respeito essencialmente aos ritmos da revolução 
e ao papel do proletariado e da vanguarda naquele processo. 

Obviamente que a social-democracia russa tinha diante de si, como prin-
cipal inimigo, um Estado autocrático e semifeudal, ao lado de uma burgue-
sia letárgica e retardatária que lastreava seu desenvolvimento numa explo-
ração brutal de uma maioria de camponeses recém libertados do jugo da 
servidão. Apesar disso, a Rússia também crescia aos saltos, queimando as 
etapas que se vinham sucedendo em muitos países da Europa. Conforme os 
ritmos do desenvolvimento desigual e combinado, o país eslavo jamais repe-
tiria o percurso trilhado pelas nações que tinham vivido um modelo de re-
voluções burguesas clássicas, como a Inglaterra e a França. Por este motivo, 

8  Karl Kautsky. O Caminho do poder. São Paulo: Hucitec, 1979. Sobre o centrismo de Kautsky, veja-se 
o texto de Valério Arcary. Kautskye as origens históricas do centrismo na esquerda. Outubro, n. 7, p. 

77-101, 2002. 
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o modelo russo se aproximava bastante da Alemanha. Entretanto, se na "via 
prussiana", apontada por Lenin, havia ocorrido uma "revolução pelo alto" 
que impulsionou o capitalismo em todas as esferas da atividade produtiva, 
na Rússia jamais chegou a haver processo semelhante. De qualquer forma, 
foi o Estado tzarista o promotor das reformas que introduziram os primeiros 
elementos do capitalismo em terras russas: "o Estado absolutista foi, na 
Rússia, o principal motor da rápida industrialização a partir de cima. Em 
1900, na época capitalista do laissez-faire o seu exacerbado papel econômico 
não tinha equivalentes no Ocidente desenvolvido. O desenvolvimento de-
sigual e combinado produzira portanto na Rússia um colossal aparelho de 
Estado, que englobava de forma sufocante o conjunto da sociedade abaixo 
da classe dominante. Esse Estado integrara perfeitamente a hierarquia feu-
dal em sua burocracia, absorvera a Igreja e o ensino e supervisionara a in-
dústria, ao mesmo tempo em que gerava um exército e uma polícia de gi-
gantescas proporções".' 9  

Nesse sentido, a social-democracia russa, diferente da alemã, se depara-
va com uma questão cuja resolução era a chave para o projeto revolucioná-
rio de boicheviques e mencheviques. Esta questão dizia respeito não apenas 
às táticas que ensejavam a transformação, mas também à tarefas que os mar-
xistas deveriam se colocar para levar a cabo a transformação social, por-
quanto as revoluções burguesas não tivessem dado o ar da sua graça e o 
capitalismo não estivesse plenamente estabelecido em seu solo. E se os ale-
mães já se confrontavam com os desafios de pensar a transição e a ruptura 
nos termos das tarefas socialistas num Estado cuja monarquia parlamentar 
lhes concedia algum grau de autonomia e liberdade, os seus irmãos russos 
não tiveram a possibilidade de esperar "benesses" do tzarismo, de modo que 
o capitalismo na Rússia abundava nas cidades, mas escasseava no campo. 
Por isso o reformismo neste país se manifestará de maneira bastante distinta 
do restante da Europa, ao mesmo tempo em que os debates mais importantes 
tinham relação com as tarefas da revolução no país dos Urais, com impor-
tantes desdobramentos no plano tático: seria a revolução democrática e 
burguesa ou socialista? Quais as classes que se constituiriam em suas forças 
motrizes? Quais os ritmos das transformações que conduziriam a classe revo- 

? Perry Anderson. Linhagens do Estado Absolutista. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 356. 
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lucionária, das tarefas burguesas, para as socialistas? Em torno de tais ques-
tões, a social-democracia russa encerrou seus principais debates e forjou sua 
direção necessária ao projeto revolucionário socialista em torno da tática 
insurrecional da ruptura. 

iIJY Boicheviques e mencheviques ante as tarefas e táticas dci 
revolução na Rússia 

Ainda no início do século XX, foi mais uma vez Lenin quem definiu as 
tarefas da revolução em solo russo usando as analogias históricas possíveis e 
necessárias quanto ao estágio do desenvolvimento do capitalismo naquele 
país, em permanente articulação com o plano internacional. Num acirrado 
debate com os mencheviques que estavam aparentemente confusos quanto 
ao papel da vanguarda revolucionária no curso da revolução burguesa, Lenin, 
cujo escrito mais importante sobre o assunto foi elaborado em meio aos acon-
tecimentos de 1905, procurou discutir as implicações de uma tal posição na 
concretização das tarefas daquela revolução. Segundo o líder bolchevique, 
seria necessário desenvolver as condições extremas em que num governo re-
volucionário, o proletariado e o campesinato poderiam arrancar inúmeras con-
quistas numa sociedade burguesa. Nesse sentido, Lenin não apenas apontou 
para as tarefas democráticas da revolução russa de 1905, mas reivindicou para 
os trabalhadores do campo e da cidade a liderança no processo revolucioná-
rio, o que não descartava a tática da insurreição, o que era negado pelos 
mencheviques que acreditavam na burguesia russa como força motriz da re-
volução e praticamente descartavam a via do assalto ao poder. 2° 

20 V. 1. Lenine. Duas táticas da social-democracia na revolução democrática. In: Obras escolhidas. 3 ed. 
São Paulo: Alfa-Omega, 1986, p. 381-472. Num pequeno texto, escrito em 1906, Lenin apresenta o 
problema: "Assim, não há nada mais míope do que o ponto de vista de Plekhár,ov retomado por 
todos os oportunistas, de que 'não se devia ter pegado em armas'. Pelo contrário, o que era preciso 
era pegar em armas mais decidida, enérgica e ofensivamente, o que era preciso era explicar às massas 
a impossibilidade de uma greve puramente pacífica e a necessidade de uma luta armada intrépida e 
implacável. E agora devemos, por fim, reconhecer abertamente e proclamar bem alto a insuficiência 
das greves políticas, devemos fazer agitação nas mais amplas massas pela insurreição armada, sem 
esconder essa questão por meio de nenhum 'grau preliminar', sem encobrir com nenhum véu. Escon-
der das massas a necessidade de uma guerra desesperada, sangrenta e encarniçada, como tarefa 
imediata da ação próxima, significa enganar-se tanto a si próprio como ao povo". V. 1. Lenin. As lições 
da insurreição de Moscovo. In: Obras escolhidas. 3 ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1986, p. 475. 
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Explicando as diferenças entre o programa dos boicheviques (expresso 
no 30  Congresso do Partido Operário Social-Democrata Russo - POSDR 
do qual tomaram parte apenas os membros da maioria) e o dos mencheviques 
(ditado pela sua Conferência realizada em Genebra), ambos de 1905, Lenin 
esclareceu que elas se referiam a um aspecto que há muito tempo vinha 
dividindo os marxistas russos em duas alas: "a ala arrazoadora e a ala 
combativa, nos tempos idos do marxismo legal, a ala econômica e a ala 
política, na época do movimento de massas que estava a iniciar-se". Lenin 
tinha claro que enquanto seus liderados buscavam a todo custo intervir 
ativa e decisivamente no processo revolucionário que se iniciava, procuran-
do levar a cabo, até o limite, as tarefas burguesas da revolução, constituin-
do-se como a ala política hegemônica do movimento, a corrente menchevique 
vacilava numa postura passiva e economicista sobre a posição que deveria 
assumir diante da revolução, se buscaria a liderança do processo, ou se de-
veria evitar participar mais ativamente dos acontecimentos, constituindo-
se como setor opositor do novo governo burguês e republicano, que imagina-
vam, seria implantado já em 1905, 21  

Mas não pensemos que Lenin defendia a participação dos revolucionári-
os num governo burguês, muito pelo contrário. Ele tinha claro que as tare-
fas da revolução democráticas só poderiam ser concretizadas pelo proletari-
ado e seu partido em aliança com o campesinato, pela via de uma subleva-
ção violenta. Por isso tratou de esclarecer as diferenças fundamentais entre 
os processos europeus, que tinham originado o reformismo com a participa-
ção de partidos operários em governos de coalizão, situação condenável aos 
olhos do marxismo na ótica lenineana, e o processo russo que permitia ao 
setor avançado da social-democracia, os boicheviques, buscar a liderança 
na revolução democrática para levarem o programa ao seu limite, sem se con-
taminar com o reformismo: "Encontramo-nos perante uma das conhecidas 
teses da social-democracia revolucionária internacional. Esta tese é perfei-
tamente acertada. Converteu-se num lugar comum para todos os adversári-
os do revisionismo ou do oportunismo nos países parlamentares. Ganhou 
foros de cidadania como repulsão legítima e necessária do 'cretinismo parla- 

21 VI. Lenin. Op. cit., p. 399. 
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mentar', do millerandismo, do bernsteinianisrno, do reformismo italiano no 
espírito de Turati. Os nossos bons neoikristas [mencheviques] aprenderam 
de cor essa tese e aplicaram-na zelosamente.., completamente a despropósito. 
As condições da luta parlamentar são introduzidas em resoluções escritas 
para resoluções nas quais não existe nenhum parlamento. O conceito de 
'oposição', que é reflexo e expressão de uma situação política na qual nin-
guém fala seriamente de insurreição, transpõe-se absurdamente para uma 
situação em que a insurreição começou e em que todos os partidários da 
revolução pensam e falam na direção da mesma. O desejo de 'continuar' na 
mesma situação que antes, isto é, agindo apenas 'de baixo' exprime-se de 
modo pomposo e ribombante precisamente quando a revolução coloca a ques-
tão da necessidade, em caso de vitória da insurreição, de agir de cima". 22  

Portanto, para Lenin, tratava-se de definir a tática correta conforme a 
realidade de uma situação revolucionária que diferia profundamente dos 
processos parlamentares do restante da Europa nos primeiros anos do sé-
culo XX, onde a classe operária havia conquistado o parlamento e a cons-
tituição burguesa, mas ainda não a sua consciência revolucionária e o seu 
instrumento de emancipação na forma do partido centralizado. E se a tá-
tica adequada impunha aos social-democratas russos buscarem a vanguar-
da da revolução para a partir de cima influírem no seu curso, a despeito 
dos interesses da própria burguesia, segundo pensava Lenin, as tarefas da 
revolução na Rússia não deixavam de ser democráticas, posto que naque-
le país ainda não haviam sido superadas completamente as relações feu-
dais de produção que predominavam especialmente no campo. Em função 
disso, Lenin definiu a fórmula de ditadura revolucionária e democrática do 
proletariado e do campesinato, segundo a qual, somente a partir do estabe-
lecimento de uma ditadura dos de baixo, a monarquia tzarista poderia ser 
varrida do mapa. Ou então, para advertir os incautos: "Chama-se assim o 
governo da época revolucionária, que substitui diretamente o governo 
derrubado e se apóia na insurreição popular e não em instituições repre-
sentativas surgidas do povo. O governo provisório revolucionário é o órgão 
de luta pela vitória imediata da revolução, para o rechaçar imediato das 

VI. Lenin. Op. cit. p. 425-426. 
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tentativas contra-revolucionárias, e não de modo algum um órgão de rea-
lização das tarefas históricas em geral". 23  

Para o líder bolchevique, seriam somente nas condições de uma revolu-
ção que destruísse o Estado autocrático russo, que o proletariado e o 
campesinato estariam na obrigação de conduzir as tarefas da revolução bur-
guesa contra a própria burguesia russa incapaz de efetivar sua missão histó-
rica. Ou seja, as dimensões programáticas das tarefas da revolução demo-
crática, só seriam realizáveis mediante o plano tático de uma insurreição 
vitoriosa sob a direção do proletariado e seu partido. 

Contudo foi Trotsky quem vislumbrou mais longe as possibilidades táti-
co-estratégicas da revolução que marchava na Rússia em 1905, pois, se 
para Lenin, o caráter democrático das tarefas da revolução russa deman-
daria um largo período histórico de desenvolvimento capitalista, para 
Trotsky o fato de ser a classe operária a principal força condutora da revo-
lução, nos marcos da insurreição, transformava a revolução burguesa em 
proletária quanto aos seus métodos e finalidades últimas: "No que diz res-
peito às suas tarefas diretas e indiretas, a revolução russa é uma revolução 
'burguesa' porque se propõe libertar a sociedade burguesa das correntes e 
grilhões do absolutismo e da propriedade feudal. Mas a principal força 
condutora da revolução russa é a classe operária e por isso é uma revolu-
ção proletária no que diz respeito a seu método. Muitos pedantes que 
insistem em determinar o papel histórico do proletariado por meio de cál-
culos aritméticos ou estatísticos, ou em estabelecê-lo mediante analogias 
históricas formais, mostram-se incapazes de digerir essa contradição. En-
xergam a burguesia como o líder da revolução russa enviado pela provi-
dência. Tentam envolver o proletariado - que de fato marchou à frente 
dos acontecimentos em todos os estágios do levante revolucionário - nas 
fraldas de sua própria imaturidade teórica. Para esses pedantes, a história 
de uma nação capitalista repete a história de outra com algumas diver-
gências mais ou menos importantes. Hoje são incapazes de enxergar o 
processo unificado de desenvolvimento do mundo capitalista, que engole 
todos os países que encontra no seu caminho, que cria, das exigências 
nacionais e gerais do capitalismo, um amálgama cuja natureza não pode 

23 VI. Lenin. Op. cit., p. 401. 
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ser entendida mediante a aplicação de clichês, mas unicamente através 
da análise niaterialista". 24  

Os caminhos de Lenin e Trotsky sóconvergiriam totalmente em 1917, 
pois, em 1905, época em que os dois líderes dirigiam seus principais ataques 
contra os mencheviques, havia muitas divergências sobre a concepção 
leninista de partido e os ritmos que moveriam a revolução da sua fase demo-
crática para a socialista. De modo que, na teoria da Revolução Permanente, 
elaborada depois de 1905, Trotsky pressupunha que as tarefas democráticas 
da revolução se converteriam em socialistas tão logo fosse vitoriosa a insur-
reição liderada pela classe operária. Para Lenin, todavia, a etapa burguesa 
da revolução seria necessariamente uma longa fase na qual a classe operária 
e o campesinato compartilhariam o poder, não tanto para realizar as tarefas 
burguesas, mas para derrotar a monarquia tzarista e a contra-revolução. 25  
Como se sabe, foi no curso da revolução de 1917, mais precisamente com as 
Teses de Abril, que Lenin encontrou o justo caminho do transcrescimento da 
revolução, que deveria fazer com que esta passasse da sua etapa democráti-
ca, às tarefas imediatamente socialistas. 

Nesse sentido, depois da Revolução de Fevereiro de 1917, Lenin traba-
lhou para que os bolcheviques negassem apoio aos governos de coalizão, ao 
tempo em que exortou o seu partido à preparação da insurreição sob a con-
signa de "todo poder aos sovietes". Depois de vitoriosa, a Revolução de 
Outubro inaugurou a era das revoluções socialistas, ao mesmo tempo em 

24  Leon Trotsky. A Revolução de 1905. São Paulo: Global, s/d, p. 66-67. Para o autor, a revolução 
permanente era também uma questão de autoconservação de classe". ldem, p. 318. 

Ainda que Lenin afirmasse, em julho de 1905, a impossibilidade da revolução se converter 
imediatamente em socialista, ele não desprezava que a vitória da revolução democrática abriria 
imediatamente a luta pela revolução socialista. Segundo suas palavras: "Semelhante vitória não 
converterá ainda, de forma alguma, a nossa revolução burguesa em socialista; a revolução democrá-
tica não ultrapassará diretamente os hmites das relações econômico-sociais burguesas, mas, apesar 
disso, terá importânciagigantesca para o desenvolvimento futuro da Rússia e do mundo inteiro". E, 
mais adiante, no mesmo texto: "A vitória completa da revolução atual será o fim da revolução 
democrática e o começo da luta decisiva pela revolução socialista". V 1 Lenin. Op. cit., pp. 411, 
465. Trotsky cita palavras de Lenin que, em setembro de 1905, teria dito: "Da revolução democrá-
tica deveremos começar a progredir e, na medida exata de nossas forças, aquelas de um proletari-
ado consciente e organizado, passaremos à revolução socialista. Nós objetivamos uma revolução 
permanente. Não devemos parar no meio do caminho'. (grifo nosso) Leon Trotsky. História da 
Revolução Russa Op. cit., v. 3, p. 1013. 
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que demarcou a abertura da vaga revolucionária que alcançaria inúmeros 
países europeus nos anos seguintes. 

Ocidente e Oriente no programa marxista: urna inflexdo 
necessária 

á que a Rússia ficava a meio caminho entre a Europa e a Ásia, e que o 
modelo da revolução russa não logrou a imediata vitória no restante da 
Europa, como observaram Lenin e Trotsky, foi necessário aos principais líde-
res da nova Internacional, surgida no esteio da vitória bolchevique, expli-
carem os fatores e os significados da derrota da vaga revolucionária aberta 
em 1917. Nesse sentido, as expressões Oriente e Ocidente, que sempre foram 
utilizadas despretensiosamente pelos marxistas, vão gradativamente servir 
para caracterizar uma realidade atrasada ou adiantada (sempre em relação 
ao desenvolvimento do capitalismo). Muito embora tais termos apareçam 
com freqüência na obra de diversos marxistas, antes e depois da Revolução 
Russa, será Grarnsci, principalmente, quem tomará a referência à Ocidente 
e Oriente de modo morfológico. Porquanto o marxista italiano tenha vivido 
os últimos anos da sua vida no cárcere fascista, onde formulou muitas das 
suas teorias que procuravam atualizar a tática da luta socialista à realidade 
de um capitalismo complexificado e de um "Estado ampliado", foi nessas 
circunstâncias que nasceram (ou se aprofundaram) as formulações grams-
cianas sobre hegemonia, guerra de posição e guerra de movimento, Ocidente e 
Oriente, tão importantes no debate marxista contemporâneo. 

Antes de passarmos a discutir os sentidos e as implicações de tais formu-
lações, é fundamental distinguir os diferentes momentos em que os termos 
tático-estratégicos foram utilizados por Lenin, Trotsky e Gramsci, quais se-
jam, na conjuntura ascensional da vaga revolucionária aberta em 1917, que 
vai até 192 1/1923, ou na época da derrota das diversas revoluções que tive-
ram lugar na Europa, nos anos imediatamente posteriores à vitória dos sovietes 
em Outubro. Nesta época, não apenas a revolução estava em vias de ser 
derrotada, mas a contra-revolução fascista caminhava para impor o mais 
brutal revés ao movimento socialista mundial, arrastando boa parte da clas-
se operária, inclusive inúmeras lideranças revolucionárias vitimadas pelo 
terror de Estado, entre elas, o próprio Gramsci. Com  efeito, muitos analistas 
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contemporâneos gostam de caracterizar o marxista italiano enquanto um 
teórico da derrota (no sentido em que a sua obra carcerária reflete sobre o 
momento da derrota da revolução). Apesar disso, não deixa de ser na tradi-
ção terceiro-internacionalista (que é também a sua própria tradição) que 
Gramsci busca inspiração para elaborar sua obra prisional e formular seus 
principais conceitos que, a despeito de algumas ambigüidades e antinomias, 
continuam sendo bastante importantes nos termos do debate sobre a revolu-
ção no Ocidente ao ponto deste autor ser reivindicado tanto por reformis-
tas, como por revolucionários. 26  

Com efeito, quando o Gramsci dos Cadernos desloca o eixo da revolu-
ção do plano estrito da conquista do Estado e da sociedade política, para o 
plano da disputa pela hegemonia na sociedade civil, ele considerou que nas 
condições da derrota, circunstância em que a vaga revolucionária se ti-
nha fechado com a vitória da contra-revolução e o esmagamento dos par-
tidos operários, a forma insurrecional, preconizada pelos bolcheviques, havia 
esgotado o seu ciclo histórico. Por conseguinte, o marxista italiano procu-
rou analisar o custo e os fatores da derrota e as novas possibilidades táticas 
que se abriam nos países de tipo Ocidentais, propondo um novo caminho 
para o movimento socialista, um caminho que substituísse a tática de guer-
ra de movimento (ataque frontal, modelo insurrecional), pela guerra de 
posição (disputa pela hegemonia). Ao movimento operário, portanto, ca-
beria disputar a hegemonia de maneira que os socialistas pudessem se 
converter em classe dirigente na sociedade antes mesmo de tomarem o 
poder, única situação em que se converteriam também a classe dominan-
te. Dessa forma, ainda que Gramsci não preconizasse uma via única para a 
sociedade pós-capitalista, por meio de da conquista da hegemonia na so-
ciedade civil em detrimento da luta pela conquista do Estado, não se pode 
negligenciar que o caminho que abriu permitiu aos teóricos reformistas do 

26 Sobre as antinomias de Gramsci, vejam-se o texto de Perry Anderson. As antinomias de Gramscí. In: 
Afinidades seletivas. São Paulo: Boitempo, 2002, pp. 1 3- 00. Carlos Zacarias de Senajr. Gramsci: mais 
um antitrotskista?. Outubro, n. lO, 2004, p. 49-68. Para diferentes leituras brasileiras do marxista 
italiano, vejam-se os textos de Carlos Nelson Coutinho. Gramsci: um estudo sobre o seu pensamento 
político. Rio de janeiro: Civilização Brasileira, 1999 e Edmundo Fernandes Dias et alli. O outro Gramsci. 
3 ed. São Paulo: Xamã, 1996; Edmundo F. Dias. Gramsci em Turim. A construção do conceito de 
hegemonia. São Paulo: Xamã, 2000. 
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marxismo ocidental trilharem o percurso da democracia progressiva, ou acei-
tarem a tese da democracia como um valor universal. 

Todavia Gramsci intuiu que a inflexão que estava em vias de promover 
na herança terceiro-internacionalista, até então estritamente assentada 
ria tática insurrecional de conquista imediata do Estado burguês, não era 
mérito exclusivo do seu próprio gênio. Porquanto tinha se formado na es-
cola de Lenin, que preconizava a necessidade de "analises concretas de 
situações concretas", o italiano percebeu a necessidade de formular uma 
nova tática para o período que se seguiu à derrota da revolução. Encon-
trou, então, nas teses e resoluções do 3.° Congresso da Internacional Co-
munista, momento em que as principais lideranças revolucionárias havi-
am se reunido para realizar um balanço e discutir os rumos do movimento 
comunista no mundo depois das primeiras derrotas da revolução mundial, 
a correspondência da virada tática sob a fórmula da frente única. Dessa 
forma, Gramsci escreveu: "Parece-me que Ilitch havia compreendido a 
necessidade de uma mudança da guerra manobrada, aplicada vitoriosa-
mente no Oriente em 1917, para a guerra de posição, que era a única 
possível no Ocidente, onde, como observa Krasnov, num breve espaço de 
tempo os exércitos podiam acumular quantidades enormes de munição 
onde os quadros sociais eram por si sós capazes de se tornarem trincheiras 
municiadíssimas. Parece-me que este é o significado da fórmula de 'frente 
única' ( ... ) Só que Ilitch não teve tempo de aprofundar sua fórmula, mes-
mo considerando que ele só podia aprofundá-la teoricamente, quando, ao 
contrário, a tarefa fundamental era nacional, isto é, exigia um reconheci-
mento do terreno e uma fixação dos elementos de trincheira e de fortaleza 
representados pelos elementos da sociedade civil, etc. No Oriente, o Esta-
do era tudo, a sociedade civil era primitiva e gelatinosa; no Ocidente, 
havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação e, ao oscilar o 
Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da so-
ciedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da 
qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas; ( ... )". 27 

27  Antonio Gramsci. Cadernos do cárcere. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, v. 3, p. 262. 
Apesar da aproximação de Gramsci das teses engelsianas de 1895, o companheiro de Marx não chega 
a ser citado sobre o tema da guerra de posição. 
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De acordo com os escritos carcerários de Gramsci, a necessidade de uma 

inflexão na tática dos Partidos Comunistas advinha do fato de que as socie-
dades européias se tinham desenvolvido, ampliado o seu Estado, e a classe 
operária nesses países, assim como os seus partidos, tinham logrado partici-
par das disputas hegemônicas e contra-hegemônicas que moviam a luta de 
classes na nova etapa. 

Mas a obra carcerária de Gramsci já refletia o momento de vitória do 
stalinismo no âmbito da Internacional Comunista, posto que essa corrente 
controlava com mão de ferro todos os PCs, inclusive o italiano que alimen-
tava de informações o prisioneiro de Mussolini. Por conta disso, o marxista 
italiano dirigirá suas principais investidas contra o "esquerdismo" que pas-
sou a ser personificado na figura de Trotsky, chamado pelo italiano e "teóri-
co do ataque frontal". Contudo, foi principalmente Trotsky, e não Lenin, 
quem primeiro defendeu a tática de frente única, reivindicada por Gramsci, 
para ser aplicada na conjuntura em que a vaga revolucionária dava os pri-
meiros sinais de esgotamento. 28  E se Lenin foi o propositor da palavra-de-
ordem conhecida como "Às massas", aprovada no 3.° Congresso da IC, aquela 
que apontava para a necessidade dos Partidos Comunistas buscarem con-
quistar à maioria do movimento operário, coube a Trotsky fazer o balanço 
das derrotas e formular os primeiros textos sobre um programa de transição. 
De qualquer forma isso não implicava na reformulação das teses da revolu-
ção permanente, nem muito menos no abandono das táticas insurrecionais. 
Para o companheiro de Lenin, que aprofundou suas reflexões na conjuntura 
de uma outra derrota muito mais significativa, o momento de ascensão do 
nazi-fascismo e de vitória do stalinismo, caberia ao partido revolucionário 
preparar o momento do novo ascenso, combinando a circunstância defensi-
va com um programa de reivindicações transitórias que preparasse a nova 
ofensiva: "A tarefa estratégica do próximo período - período pré-revolucio-
nário de agitação, propaganda e organização - consiste em superar a con-
tradição entre a maturidade das condições objetivas da revolução e a ima-
turidade do proletariado e de sua vanguarda (confusão e desencorajamento 
da velha geração, falta de experiência da jovem). É necessário ajudar as 
massas, no processo de sua luta cotidiana, a encontrar a ponte entre as suas 

28  PerryAnderson, As antinomias de Gramsci. Op. cit. p. 92. 
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reivindicações atuais e o programa da Revolução socialista. Essa ponte deve 
consistir num sistema de reivindicações transitárias que parta das atuais con-
dições e da consciência de largas camadas da classe operária e conduza, 
invariavelmente, a uma só e mesma conclusão: a conquista do poder pelo 
proletariado". 29  

Ou seja, não obstante a necessidade das reivindicações transitárias nas 
circunstâncias em que o dever de todos os membros do partido era garantir a 
defesa da organização, os revolucionários deveriam estar preparados para o 
novo período ascensional, quando ao lado dos fatores objetivos a classe operá-
ria tivesse também construído um partido forte, resoluto e capaz. 

Nesse sentido, parece-nos um exercício por demais estéril tentar opor as 
táticas de guerra de movimento às de guerra posição, ou a tática insurrecional à 
tática de frente única, visto que são as circunstâncias concretas os melhores 
guias para definir a forma da ação, que pode sugerir a necessidade do ataque 
frontal ou da luta hegemônica por posições. De qualquer forma, foram os 
principais teóricos e ativistas do movimento socialista internacionalista, espe-
cialmente Lenin, Trotsky e Gramsci que, em momentos distintos, apontaram 
para necessidade de se utilizar desta ou daquela postura ante os desafios das 
conjunturas que viveram. Entretanto, nos termos do debate atual sobre a 
revolução, qual a melhor tática a ser adotada? 

Ousaremos matar o urso? 
Estaríamos sendo triunfalistas se afirmássemos que os últimos anos apon-

tam para uma nova etapa da luta de classes no plano mundial? Pensamos 
que não, pois se reivindicarmos o instrumental teórico de Lenin e Trotsky 
para a análise de situações revolucionárias, deveríamos considerar que os 
recentes processos de massas, especialmente os localizados na América La-
tina, reconfiguram a discussão sobre os impactos da aparente derrota ideo-
lógica inaugurada com a débâcle do socialismo burocrático e a ideologia do 
fim da história. As inúmeras manifestações chamadas de antiglobalização 
nos países centrais do imperialismo que, desde Seattle, em 1999, tem per-
corrido diversos países, também sugerem que alguma coisa se modificou, e a 

29  Leon Trotsky. Programa de Transição. A agonia do capitalismo e as tarefas da IV Internacional. São 
Paulo: Instituto José Luiz e Rosa Sundermann, 2004, p. 13. 
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"velha Classe operária" desses países tem dado mostras de pretender resistir 
à retirada dos seus direitos históricos, como mostram as manifestações e 
greves gerais deflagradas em diversos países, como Itália, França e Alema-
nha. Por fim, o que seria uma fulminante vitória da principal potência do 
planeta pelo controle geopolítico de regiões de reserva petrolífera estratégi-
ca, ao que parece, está ainda longe de ser consolidada, pela persistente 
resistência de uma guerrilha, precariamente armada, mas absolutamente 
resoluta. Com  efeito, o fato de milhares de pessoas se reunirem para reivin-
dicaram o que quer que seja, em diversas partes do planeta, não pode ser 
considerado "qualquer coisa", ainda mais quando no curso dessas mobiliza-
ções governos caem, sucessivamente, uns após outros, como foi o caso do 
Equador (2000), da Argentina (2001) e da Bolívia (2003). 

Portanto, a caracterização preliminarmente necessária para entender o 
momento em que vivemos, diz respeito ao fato de que somente em situações 
excepcionais, ou revolucionárias, bem entendido, às massas rompem com o 
seu conservadorismo e tomam as ruas para reivindicar coletivamente algum 
direito que acreditam ter sido lesado. Nessas circunstâncias, a ação direta 
assume o lugar das vagarosas negociações parlamentares e institucionais e 
ainda que estejamos nos referindo a processos desiguais e com um grau de 
unificação bastante precário, o elemento comum de todas essas situações é 
a indicação de que algo mudou, pois as massas irromperam novamente em 
cena, para serem as protagonistas das lutas. 

Dizemos com isso que há a configuração de uma vitória inconteste nes-
ses processos? De maneira nenhuma, porquanto ao considerarmos que há 
indícios de superação da situação meramente defensiva dos últimos anos, 
isto não nos permite afirmar, categoricamente, que tal circunstância evolui-
rá para uma situação generalizada de crise revolucionária em todo o plane-
ta, momento em que a questão do poder seria colocada na ordem do dia 
para grupos que hoje são absolutamente minoritários em diversos países. E 
verdade que ocorreram derrotas, caso contrário estaríamos assistindo a cons-
trução de governos operários em um par de países da América Latina, para 
dizer o mínimo. Entretanto, não se pode absolutizar as derrotas, posto que 
em nenhuma circunstância os processos estão definidos, configurando a 
parcialidade dos possíveis reveses. Tratamos, portanto, de cursos históricos 
plenamente abertos, cujos resultados finais só poderão ser avaliados daqui 
há algumas décadas talvez. 
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Contudo, se não ousamos falar em vitórias, nem muito menos em der-
rotas, que lições podemos retirar dos últimos acontecimentos que varre-
ram a letargia dos movimentos sociais sob a "nova ordem planetária"? De 
que forma esses acontecimentos pedem uma atualização dos debates sobre 
a revolução no Ocidente? Reivindicamos as analogias históricas e os prin-
cipais embates que envolveram as correntes revolucionárias do interior do 
marxismo para apontarmos os ensinamentos que valem para a atualidade. 
Senão, como poderemos explicar o fato de levantes revolucionários acon-
teceram protagonizados pelas massas exploradas e oprimidas e que, como 
conseqüência, não chegaram a enterrar o capitalismo que os oprimia? Por 
que apenas em poucas situações o problema do poder esteve colocado 
para as direções desses movimentos? Em que medida organismos de duplo 
poder foram criados e se desenvolveram como alternativa das classes su-
balternas à dominação burguesa? Como aparece a reação democrática em 
contextos em que crises revolucionárias se abriram contra a própria demo-
cracia burguesa e seus representantes? Qual a saída para uma situação em 
que cada vez mais os de baixo mostram que não querem que as coisas 
permaneçam como estão, e os de cima dão sinais de que não podem gover-
nar como antes? 

É verdade que o impulso das massas não foi ainda capaz de criar as ne-
cessárias alternativas de direção que conduzam o movimento a um bom 
termo e o resultado é que após a ascensão dos novos governos, a velha or-
dem se restabeleceu e o regime tomou fôlego para continuar existindo e 
implementar as mesmas políticas que haviam sido rechaçadas. Mas há um 
equilíbrio precário que indica a urgência do debate no âmbito das organiza-
ções marxistas. De modo que a questão mais importante da atual conjuntu-
ra diz respeito à dimensão tático-estratégica que a classe trabalhadora deve 
forjar neste início de século na luta pela superação do capitalismo. Os exem-
plos dos embates históricos relacionados neste texto, não nos deixam dúvi-
das sobre os embates que precisamos travar. Ou seja, devemos lutar pela 
construção de organizações reformistas que busquem, por meio de da guerra 
de posição, conquistar postos cada vez mais avançados no plano da hegemonia? 
Ou seria o caso de edificarmos partidos centristas para disputar as eleições, 
prioritariamente, e somente no caso de uma "crise revolucionária" saírem à 
luta para os choques mais decisivos? 
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A identificação da radicalidade das manifestações de massa dos últimos 

anos coloca para o movimento socialista a urgência de repensar seus cami-
nhos no sentido de que hoje, mais do que nunca, nossa tarefa é justamente 
a de construir uma direção revolucionária que coloque na ordem do dia a 
questão do poder nos momentos decisivos de irrupção de crises revolucioná-
rias. Por este motivo, entendemos que o debate sobre a transição e a ruptu-
ra, nos marcos da revolução no ocidente, ganha novas roupagens, porquan-
to as crises revolucionárias que se abriram em diversos países da América 
Latina não poderão conviver com a hesitação dos revolucionários. A reação 
e a contra-revolução andam à espreita e aos menores sinais de fraqueza, 
reassumem o comando do processo. Portanto a resposta que Eric Hobsbawm 
dá à pergunta apontada no início desse texto: "Revoluções continuarão a 
acontecer?", já vaticinava o momento que estamos vivendo: "O mundo do 
terceiro milênio portanto quase certamente continuará a ser de política 
violenta e mudanças políticas violentas. A única coisa incerta nelas é aon-
de irão levar". 30  

De toda forma, as questões principais só podem ser sugeridas, posto que, 
como na maioria dos casos ainda não ocorreu o desfecho histórico que nos 
permita caracterizar o fim de uma etapa e, por conseguinte, aprofundar o 
debate sobre os elementos definidores dessa própria etapa, não nos é possí-
vel definir com absoluta segurança para aonde vai o mundo, ainda mais 
porque as crises revolucionárias ainda não se generalizaram para os países 
centrais do imperialismo. Mas, como se tem dito que um dos problemas dos 
revolucionários é passarem a vida inteira esperando a "crise revolucionária" 
e quando ela acontece não conseguirem identificá-la, nunca é demais lem-
brar que a tradição marxista não nos deixa dúvidas que devemos arriscar a 
análise, com base nos recursos que o método dialético nos disponibiliza. 
Sendo assim, faremos nossas as palavras de Lenin, quando exortava as orga-
nizações marxistas do seu tempo a se prepararem para o desfecho final: "A 
social-democracia alemã não se encontra ainda muito perto do momento 
em que possa matar o urso (realizar a revolução socialista), mas a discussão 
a respeito de saber se 'ousamos' matá-lo teve uma imensa importância do 
ponto de vista de princípio e do ponto de vista político-prático. Os sociais- 

° Eric Hobsbawm. Op. cit., p. 446. 
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democratas russos não se encontram ainda muito perto de terem forças sufi-
cientes para matar 'o seu urso' (realizar a revolução democrática), mas a 
questão de sabermos se 'ousamos' matá-lo tem uma importância extrema-
mente séria para todo o futuro da Rússia e para u futuro da social-democra-
cia russa. Não se pode falar do recrutamento enérgico e com êxito de um 
exército e da sua direção sem a certeza de que 'ousamos' vencer". 3 ' 

Resumo: O objetivo deste artigo é discutir os aspectos mais importantes 
do debate marxista sobre a transição e a ruptura nos marcos da revolução 
mundial. Utilizando a categoria de situação revolucionária, de Lenin e Trotsky, 
o autor busca situar o curso histórico das polêmicas marxistas, entendendo a 
atualidade dessas questões em nossos dias. 

Abstract: The objective of this article is to discuss the most important 
aspects of Marxist debates about the transition and the rupture in the 
framework of the world revolution. Using the category of revolutionary 
situation, utilized by Lenin and Trotsky, the author attempts to situate the 
historical course of Marxist polemics, understanding why those are current 
issues. 

VI. Lenin, Op. cit. pp. 449-450. 

REVISTA OUTUBRO, N. 12, 2005 


