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INTRODUÇÃO

Nos anos 60, a revolução
embates,

textos,

disputas,

estava

vidas

em pauta:

giraram

discussões

em torno desta temá

tica.
Mais do que isto, a revolução
res: ela acontecia
de montanha;

em paises

mergia

distantes,

ela estava nas ruas

listas; ela surgia
de repente

tava nos jornais;

surgia

em todos os luga -

em regiões

dos grandes

nas fábricas

centros

capita-

e nas universidades;

numa ação guerrilheira,
ela estava

isoladas

ela e

na esquina;

logo ali em Copacabana

ela es

e lá

no

Araguaia.
Enfim,

lutando

pela revolução

não a ter como objeto

de discussão.

Hoje, no inicio da década
tar "fora de moda".
mo/comunismo,

de 90, a revolução

Escreve-se

e discute-se

para se afirmar

Nos anos

e a cidadania

temas. Muito se publicou

cleos foram abertos

po-

acabou.

surgiram

a respeito;

em departamentos

es-

de 1989,

que a revolução

80, a democracia

parece

sobre o socialis

desde a sua derrocada-relâmpago

rém, em geral,

os grandes

ou não, era impossivel

acadêmicos

como

centros

e nú

para discu -

tir este tema.
A geração

que presenciou

co de uma temática
posturas.
democracia

Alguns,

não negativa,

Parece-nos

conceito,

limitada,
social

contudo,

o que não é, aliás,

68, diziamos:

'Eleições,

duas
a

o que

das décadas

ganha uma conotação,

que Daniel

seu objetivo.
para

de
se

e a sua incorporação

que ele pouco

armadilha

de fo-

vêem

de consolação":

fica bastante

ser este o sentido

Note-se,

ainda a derrota,

da desesperança

caso, a democracia
pelo menos

esta mudança

a nosso ver, ter

de "prêmiO

diante

de transformação

a democracia.

tende,

talvez amargando

conseguir

70 e 80. Neste

projeto

para outra,

como uma espécie

foi possivel

e/ou viveu

a um

comprometida.
Cohn-Bendit
trabalha

Citemo-Io:

imbecis'.

Hoje

dá
o

"

Em
em

2

dia, tentamos

reformular

a democracia

a única via que nos resta.
so, ainda que pense

temporâneo

Ou, pelo menos,

que seria preciso

gras •.•" (COHN-BENDIT,
das fizeram

e perdesse

cia uma combinação

ser a submissão

co" uma inevitabilidade
A segunda

diante

postura

frustra

o revolucionário

ao "formalismo

àqueles

atuais.

que vêem a democra-

mento do próprio

Com isto, a recuperação

teriormente

marginalizados

vencidos

tido, a democracia
ria das formas
aspectos,

pelo

não se limita

indubitavelmente,

lização da pOlitica".

é essencial.

cotidiano,

relevantes.
Nelson

Coutinho

social,

e,po~
sen-

civis e melho-

ainda que

chamou

mas também

de teó-

Neste

Democracia

Ela está não somente

de transformação

como funda

leninista

a conquistas

de relacionamento

re-se também ao que Carlos

projeto

pela tradição

stalinismo

do

democráti

mas, pelo contrário,

ricos marxistas

co~

civis com a me -

cia não como o que "sobrou",
socialismo.

-

ser a democra-

das circunstâncias

refere-se

re-

do imaginário

de direitos

cotidianos,

nis-

suas

As tentativas

seus fiéis. Acreditando

lhoria dos relacionamentos

seja

eu acredito

desertasse

da conquista

que

reinventar

p. 90).

1987,

com que a revolução

Maio de 68 afirma

acreditando

sejam

aqui ref~
de "socia-

incorporada

ao

é elemento

essen

cial dele.
A "socialização
de pessoas

e de grupos

dos seus interesses
va da participação
da vez maior,
governar

da pol:1tica" é "a ampliação
empenhados

específiCOS.
política

lismo não consiste

dução, ..• ; ele consite
gressiva

dos meios

da vida social.
apenas

socialização

coletivos .•." (COUTINHO,

1979,

objetica-

e dos processos

de

sentido,

o

dos meios

de pro-

- numa pr~

participação

dos sujeitos
p , 38).

socia

uma socializa

pela crescente

através

C.N.,

defesa

em medida

de governar,

possível

das massas na vida política,

na

- ou deve consistir

dos meios

ção também aqui tornada

Neste

na socialização

também

nÚmero

A essa socialização

deve corresponder,

uma socialização

o conjunto

politicamente

do

políticos

-

3

Luiz Werneck
dos comunistas

Vianna

brasileiros

gia. Para o autor,

vite, consiste

Resolução

singular

dos comunistas,
(VIANNA,

Ao eliminar

à

c~

história

à

e, principalmente,

L.W., 1988, p. 53).

civil.

incorporada

da questão

diz respeito

esquerda

o capitalismo,

nar a sociedade

não-submissão

à

interna-

mais que um co~

para a resolução

que não apenas
mas

como estraté-

no plano

dos comunistas,

num imperativo

da renovação"

a democracia

"esta hora de retorno,

munista.

democracia".

que o "caminho

assuma

à utopia democrática

cional,

esteja

propõe

a revolução

não pode elimi -

Para isto, é preciso

ao projeto

da sociedade

que a democracia

revolucionário,

civil ao Estado

garantindo

a

(Cf. HELLER,

A.,

1982).

Partindo

destas

do da evolução
brasileira,

constatações,

pelo est~

em parte da esquerda

entre os anos 60. e 70, até o fim do exllio.

deslocamento

como esta esquerda

e sua participação

Para isto, estamos

lo surgimento

de inúmeras

° primeiro

desmanteladas

das posições

foi marcado

que se colocavam
a capacidade

estas
(

° segundo

pecomo

-

de

açao

organizaçoes

en-

A

o que impos

uma

período

se

com estas autocríticas

que levaram 'a reavaliação

de, apontando

legais para a luta

caminhos

o

deslocamento.

ou destru1das,

assumidas.

com

para a democra

período

organizações

Ao fim deste ciclo,

Que-

com dois sub-perlodos

ao PCB, supervalorizando

das vanguardas.
contravam-se

neste

trabalhando

e 1971 em diante.

alternativas

se movimentou

do eixo de lutas da.revolução

cia/cidadania

revisão

interessamo-nos

da idéia de revolução

remos compreender

1961/71

*

*

*

abriu-

da realida-

(Cf. AARÃo REIS FI

LHO, D. e SÃ, J.F. de, 1985).
Para o primeiro
ções: Organização

momento,trabalharemos

Revolucionária

com três organiz~

Harxista-Polltica

Operária

4

(POLOP), Partido

Comunista

Popular Revolucionária
Procuraremos
discuss~es

do Brasil

Vanguarda

(VPR).

acompanhar

presentes

(PC do B) e

o segundo

nos peri6dicos

momento

Debat~

a partir

e Brasil

das

Socia-

lista.
Estamos partindo
ç~es políticas

como organizações

de afirmar

pel hist6rico

tre as inúmeras

operária

organizações,

pios está em todas elas
O presente

marxistas-leninistas.

A

amplo que dará origem

mas a afirmação

(Cf. AARÃO

a nossa

aqui definir

da revolução",

então,

en -

destes princi-

de um projeto

conceitos

que nos pareceram

variou

-

REIS FILHO, D., 19~O).

dissertação

alguns

o "pa -

e a "concep

revolucionária"

texto faz parte,

algumas questões

PCB

na revolução"

como vanguarda

-

ao

a "inevitabilidade

da classe

ção do comunistas

tendeu-se

de que estas organiza

surgi das nos anos 60 como alternativa

caracterizavam-se
maneira

do pressuposto

mais

de mestrado.
te6ricos

relevantes

e

Pre-

levantar

para a compre-

ensão do tema escolhido.
No capitulo
do, Partido

1. procuramos

e Revolução

do alguns pontos

.

pelas concepçoes

-

seguinte.

coercitivo

O estudo

democracia

que perpassa

de alguns

àquelas

e neste,

foram

para

Naquele,

sistematiza
sua obra.

o

aos

Lenin
a conOutros

no capitulo

de Gramsci

freqüentemente,

referentes

discuti~

eram marcadas

trabalhados

conceitos

Esta-

neste capitulo.

e a Revolução.

russo

tribuir já que "recorre-se,
ç~es, sobretudo

Isto contribuirá

como vanguarda,

de

Lenin e Gramsci,

Limitamo-nos,

e O Estado

textos do revolucionário

os conceitos

em que as organizaçoes

de Lenin.

textos Que Fazer?

cepçao de Estado

em Engels.

dai decorrentes.

nosso estudo, na medida

define o Partido

situar

poderá

co~

às suas formula

ao Estado,

-

para se pensar

e cidadania.

No capitulo

2, tentamos

compreender

~.o./'t" ~'(v-..

do com as massas

a relação
•

e o tratamento

seja, como foi entendida

do parti_

dado por Lenin a questao.

a participação

das massas

I'~"

JJ.;vV'- E)(/\ '" '"

Ou

no proce~

5
so revolucionário
da). Aqui,

que devia ser guiado

tratamos

deu uma concepção
por Lenin. Estas
caminhamentos

questões

e visões

a participação

quelas da chamada

dayuela

de revolução,
das massas

que defe~
advogada

algumas

de en

apontando

e o próprio

nos levaram

Lenin como teórico

das elites,

(vangua~

na compreensão

(
deste cap1tulo

de aproximar

teoria

do século

para verificar
leninista,

-

afirmamos

tindo a possibilidade

da passagem

ajudar-nos-ão

das conclusoes

pitulo 3. Nele,

com Kautsky

diferente

diferentes

da sociedade.

Algumas

da polêmica

de democracia

neiras de conceber
vimento

também

pelo Partido

elitista,

mo-

ao ca
discu

de suas idéias

inserindo-o

ma

à-

no contexto

XIX para o XX. Este estudo nos servirá

não somente

o caráter

elitista

mas também o seu distanciamento

da

vanguarda

à soei

em relação

edade, dai decorrente.
Concluindo,

colocamo-nos

a luta pelo socialismo

a partir

ção. Para isto, defendemos
as experiências

passadas,

busca de caminhos
o socialismo.

ao lado daqueles

capazes

da qualificação

a necessidade
recuperando
de seduzir

que defendem
da

Revolu-

de aprendermos

tradições
homens

com

renegadas

e mulheres

na

para

6
CAPíTULO

1 - ESTADO,

Para Lenin,

PARTIDO

o Estado

classe e cumpre

tem, essencialmente,

a função

ais ao domlnio

daquela

ção é feita a partir

de submeter

da recuperação

(Engels,

tal, no marxismo,
festação

do antagonismo

ele surge exatamente

do Estado

inconciliável

porque

classes

soci-

que é fundamen

das classes.

as contradições

-

Priva-

como produto

lado, a sua existência

de

e Engels.

da Propriedade

Lenin afirma

1884),

um caráter

Esta interpreta

de Marx

da Familia,

a percepção

veis e, por outro

as demais

que ele representa.

Com base em A Origem
da e do Estado

E REVOLUÇÃO

-

e mani-

Ou

seja,

são inconciliá

comprova

este

-

fa-

to. (*)
Tendo o papel

fundamental

le não representa,

o Estado

de reprimir

estava

com a construção

da sociedade

em Anti-Duhring,

Lenin concorda

tante de toda sociedade,

.
função

o Estado,
a

comunista

representante
de reprimir

der. O Estado

dominante"

munista).

Vemos,

al de coerçao~
ça especial

(*)

após a revolução
ser construida.

(Marx e Engels,

é preciso

ha

socialista

e

destitu1da

Manifesto

o Estado permanece
porém,

inverte-se

(Engels).

pela burguesia,

Como já foi dito, a s1ntese

to ao Estado,

-

Neste perlodo

então, o "proletariado

de repressão"

do proletariado

porém,

a classe minoritária

Agora,

represen

sua razão de ser, já

pois, que neste momento,

ra do proletariado,

Engels

agora da classe majoritária,

torna-se,

mo classe

que, ao se tornar

do Estado,

intermediário,

antes da sociedade

Citando

a submeter.

do desaparecimento

ver um periodo

que e-

ao desaparecimento

sem classes.

o Estado perde

que não há mais classes
Antes

fadado

as classes

ção (LENIN, V. I., 1979a).

cumpre
do po -

organizado

co

do Partido

Co

ou seja, na ditad~

com a função essencio sentido

desta

"for

Deixa de ser a submissão

para se tornar

das posições

foram feitas a partir

,

a submissão

I

de Lenin, quan-

de O Estado

e a Revolu

-

7

de "um punhado

de ricos" a "milhões

de trabalhadores"

(Le -

nin) •
A idéia de Engels,
Estado proletário
medida

com a qual Lenin

"definha"

depois

concorda,

da revolução

que as classes vão desaparecendo,

sua função;

o Estado burguês,

lido" através
vimento

da violência,

Coutinho

esta concepção

de Marx e Engels.
cepção

ser "abo

pois, de um mo-

espontâneo.

Carlos Nelson
Estado"

à

vai perdendo

precisa

não se tratando,

o

socialista

porque

ao contrário,

é que

presente

Tal teoria,

'explosiva'

A violência,

chamou

capaz de promover

e Lenin,

a ruptura

em Lenin

'restrita'

a partir

(Cf. COUTINHO,

à "con-

C.N., 1987)

é a arma do movimento

com as formas

do

de textos

leva, necessariamente,

da revolução

em Engels

de "teoria

politicas

social

ultrapa~

sadas.
Ao recuperar

a tese do "definhamento"

rio, Lenin, então, conclui

que a substituição

guês pelo Estado proletário
lenta:

"Compreende-se

lhante - a repressão
de explorados
crueldade,
sangue

•

através

e no salariado"
desaparecia

Lenin concebe

burguesa

pre foi a forma de dominação
exploração
guesa

à

tinuava

capitalista

democracia.
restrita

maioria

- exija

uma

ondas

de

se debate na escravi

A primeira

sem-

sobre a maioria.

imposto

Mesmo na república

-

sempre adjetivada:

proletária.

da minoria

-

1979a, p.ll1).

com o "definhamen

a democracia

pela sociedade

democrática,

A
bur

ela con-

a uma minoria.

Por outro lado, a ditadura
"alargamento"

de uma maioria

são necessárias

juntamente

é o limite

vi~

seme-

de uma tarefa

(LENIN, V.I.,

e democracia

bur-

sem revolução

de exploradores

extrema:

prolet~

do Estado

da atividade

das quais a humanidade

A democracia

democracia

sistemática

por uma minoria

dão, na servidão

to" do Estado.

não é posslvel

que a realização

uma ferocidade

do Estado

da democracia,

sobre a minoria.

do proletariado

porque

No entanto,

torna-se
Lenin

representa

a democracia

o
da

afirma que o movi

8

mento revolucionário
pressão

do Estado

finhamento
sociais,

deve ser a supressao

do Estado,

desaparece

pre a submissão
Estado

não deve se deter nesta

Nelson

o da democracia.

Coutinho,

questões

Dualidade

Para este autor,
ta' do Estado"

Engels

no projeto

de seus conceitos

algumas

já que ela é

estava

ser entendido,
volvido

de Estado

a respeito

e

segundo

revolução

por

e Revolução,

do texto de

Lenin, ao formular

Central

defendido

le-

Carlos

de Poderes.

legitimado

na destruição

1848 e numa

sem-

democracia

de partido

e, conseqüentemente,

do Comitê

e o de-

o fim das classes

a "teoria

essencialmente

explosiva"

em

Marx

Comunista

à Liga dos Comunistas.

Coutinho,

'restri-

a concepção"

de 1848 e 1850. Ou seja, no Manifesto

Mensagem

A su

no comunismo.

de entrarmos

da revolução,

Com

de uma classe a outra. Assim,

Lenin, a partir
vantaremos

da democracia

também a democracia,

desaparecem,

Antes

ampliação.

e
e

Isto

na
pode

pelo fato de Lenin estar en

de um Estado

do tipo do prussiano

do tipo daquela

esperada,

de

então, na A-

lemanha.
Chama,
tudo Engels

porém,
revêem,

trita" de Estado
É ?estacada
edição

nha o processo

a "Introdução",

escrita

revolucionário

ca um

'trabalho

Estado;

de Classe na França,

de ampliação

cesso

se dominante

sua concepção

explosiva.

ção: "É importante

ções vigentes,

em obras posteriores,

e de revolução

de 'As Lutas

à violência

a atenção para o fato de que Marx e sobr~

observar

onde Engels

e que só justifica

no quadro

a violência

numa nova formulação

como simples

das institui

como resposta
pela clas-

do conceito

de

'comitê das clas-

'poder de opressão',

(COUTINHO,C.N.,

do pro-

- que impli-

desencadeada

esse não é mais visto como simples

fruto de um contFato"

de Estado e revolu

'IntrOdução')

(à quebra da legalidade)

ses dominantes',

encami

que essa nova concepçao

longo e perseverante'

- apóia-se

em 1895, para a re-

dos conceitos

(presente na

tIres

mas

como

1987, p.33; Cf. pp. 32

a 35).
É indiscutlvel

que o pensamento

de Marx e Engels

de

9

1848-50

está presente

em O Estado

outros

textos, posteriores,

mllia,

da Propriedade

e a Revolução.

como por exemplo

Privada

e do Estado,

no texto de Lenin, a fim de apoiar
Lenin,

noção

de pacto

Privada

levantada

guma, uma força imposta,
um produto

da sociedade

to. É a confissão
solúvel

conciliáves

numa certa

antagônicas,

ma luta estéril,

sentiu-se

aparentemente

nuar o conflito
da sociedade,

ficando,

se embaraçou

numa i~

em antagonismos

com interesses

a necessidade

in-

Mas, para

econômicos

e não devorassem

que

contrá-

a sociedade

nu

de uma força que se
com o fim de ate

da 'ordem'. Essa força, que

porém, por cima dela e dela se

sai
afas-

(Apud. LENIN, V.L,

tando cada vez mais, é o Estado"

É

fase de seu desenvolvimen

acima da sociedade,

nos limites

Faml-

à sociedade.( ••• ).

se dividiu

rios, não se entredevorassem

da

não é, de forma aI

de que não pode desvencilhar-se.

essas classes

colocasse

"O Estado

do exterior,

interna,

,

onde fica clara esta

de que essa sociedade

contradição

da Fa-

também aparecem

de A Origem

e do Estado

acima:

A Origem

suas posições.

aliás, citou uma passagem

lia, da Propriedade

Entretanto,

1979a,

pp. 8-9).
de Enge Ls em relação

às posições

alguns questionamentos

podem ser

Ainda que o avanço
18~8~50

seja inegável,

vantados:

Até que ponto permanecer

se no Estado

não comprometeria

cesso de ampliação
um caráter

do conceito

de classe

à

que tem

perspectiva

"ampliada"

sitiva)
nante.

de uma- classe

de Estado?

sua frente
de Estado,

tempo,

vê-se

le-

de clas-

para um pro-

Um Estado

que

é fruto de um

a classe

ser dirigente

E isto é posslvel

principal

o encaminhamento

e, ao mesmo

é um Estado

vendo um caráter

de

tem
pacto

dominante.

Numa

a possibilidade

(po-

antes mesmo

já que o Estado

de ser domi-

não tem como função

a coerção

(conforme Engels

continua

pensando,

mo no Estado-pacto).

Ou seja, agora,

o Estado

é também o lu-

gar do combate

(*)

Note-se

das contradições,

que estamos

na busca

considerando

que

da hegemonia.

"sociedade

mes-

(*)

pol1tl

10

Contudo,

ao compreendermos

seu caráter

de classe?

a retomada

d~vidas

ampliada

da visao

desta maneira,

ele perde

Qual o peso que a sua função coercitl

va passa a ter? Estas
a perspectiva

o Estado

devem ser escla~ecidas

de Estado

liberal

porque

não pode se confundir

de Estado

com

que paira acima

das

classes sociais.
Engels

afirma

na referida

sou o tempo dos golpes
das por pequenas
conscientes.

"Introdução"

de surpresa,

minorias

que ,,(... ). Pas-

das revoluções

à

conscientes

frente

de massas

Onde quer que se trate de transformar

mente a organização

da sociedade,

sas nisso cooperem,

que já tenham elas próprias

do que se trata

fazer,

é mister um trabalho
C. N.,

(Apud. COUTINHO,

Coutinho

vê ai uma "nova concepção

rio" apoiada numa

"nova formulação

A nosso ver, porém,

explosiva",

Nelson

revolucioná
de Estado"

mais lugar para os
cons-

com a perspectiva

e, menos ainda,

o

longo e perseve

do conceito

cientes" não rompe, necessariamente,
"revolução

compreendido

à frente "pequenas minorias

tendo

ma~

compreendam

do processo

o fato de não existir

"golpes de surpresa"

completa-

p. 33). Carlos

1987,

in-

que as próprias

(~ .. ). r·1as,para que as massas

que é necessário
rante"

cumpre

executa-

encaminha

de

a revolução

no sentido processual.
,

Engels,

em 1891,

e retomado

ainda para indicar

à revolução:

ça em seu pensamento,

quanto

tamente certa -

é que nosso Partido

ria nao podem

chegar

perry Anderson,
no, conclui
ANDERSON,

'ampliada'do

Estado"

ao analisar

o pensamento

do teórico

Estamos

Coutinho

1981,

operá -

civil"

na "teoria

P., 1986).

TINHO, C.N.,

e a classe

ca" e "sociedade

que, nele, há contradições

de Carlos Nelson

"Uma coisa absolu-

à dominação a não ser sob a forma da re

(*) (cont. da nota anterior).
parte do Estado,

a mudan-

1987).

quanto

trabalhando

do pensamento

fazem

de Gramsci.
italia

a isto.

(Cf

com a interpretação
de Gramsci

(Cf. COU-

11
pública

democrática.

cifica da ditadura

Essa última

do proletariado"

~987, p. 34). Entretanto,
3ª edição
o Estado

é, inclusive,

de Guerra

de, o Estado

(Apud. COUTINHO,

neste mesmo

Civil em França,

como órgão eminentemente

a forma espe-

ano, no Prefácio
Engels

por outra,

repressor:

Ao manter

(Apud. LENIN,

a "teoria

"golpes de surpresa",
cando a questão

'restrita'

Engels

talvez

da tomada do poder

correr num curto

espaço

turado, com maior

vendo

" ... na realida
de opressão

e isso tanto numa república

tica como numa monarquia"

da

permanece

não é outra coisa senão uma máquina

de uma classe

C. N.

V.I.,

democrá

1979a, p.97).

do Estado"
estivesse

e negar

os

"apenas"

deslo

de um ato que deveria

o -

de tempo para um ato mais bem estru-

participação

sante notar que, falando

das massas.

da necessidade

é interes-

Aliás,

da "cooperação

das

,I

massas

e do anacronismo

massas.

vendo

a necessidade

Ou seja, as massas

cialista

e aderir

Na verdade,

de 1895, Engels

afirmara

zar o movimento

operário,
assim,

a burguesia

lista. Era exatamente
ser pela maioria
onária.

levantada

preparando-o

das
so

Neste mesmo

Antes

para organi
decisi

chega-

disto ocorrer,

~o movimento

socia -

que a luta deixaria

transformar-se

de Steinberg

Ne2son Coutinho

ano

e a sua dispersão

o avanço

neste momento

de~

parlame~

para o momento

no parlamento.

parlamentaspara

por Carlos

é mui-

buscas-

que a social-democracia

impedindo

Esta interpretação

o sistema

que a luta legal servia

porém,

maioria

reagiria

da revolução.

o seu desgaste

não acreditava,

ria a alcançaroa

o projeto

da social-democracia

de Engels para defender

e estratégia

Engels

agora,

alega que a má interpretação

tar como tática

vo e evitando,

compreender

Engp.ls

em torno da "Introdução"

a que expoentes

sem a legitimação

por mino-

a ele.

Steinberg

te te-xto serviu

de conscientização,

deveriam

a discussão

to controvertida.

executadas

à frente de massas inconscientes",

rias conscientes,
permanece

das "revoluções

de

em revoluci

nega a possibilidade

do abandono,

por

parte
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de Engels,

da concepçao

caminhamento

tentar

ou não um precursor

(
çao pol~tica

solucionar

de Gramsci,

o Estado,

-

da revolução

e de seu en

processual.

Em todo caso,

de entender

"explosiva"

e menos

parece

o impasse

se Engels

s na Lí zando com novas
í

foi

formas

ser mais uma busca de legitima-

a possibilidade

de contribuir

para o de

bate acerca do Estado.

..

..

Procuraremos
alguns conceitos
co italiano

fazer a seguir

uma breve

sistematização

(*). Como já dissemos,

de Gramsci

é referência

constante

na esquerda

dos anos 80 que procurou

enfatizar

a questão

cidadania.

Isto também porque

do Estado"

está fundamentada

do "o verdadeiro
ria marxista
p.

ponto

a chamada

do Estado

da democracia/

"teoria

'ampliada'
constitui!!.

no desenvolvimento

e da revolução\l(COUTINHO,

da teo

C.N.,

1987,

61).

Gramsci

percebeu

nopólio do Estado,
des, como a russa
le político,

que o exercício

em sentido

à

estrito.

época de Lenin,

predominantemente,

da política

até viviam

do Estado.
havia

ou onde o desenvolvimento

capitalista

ocorrera

já havia

uma maior socialização
da classe operária,
cipaçao política

ocorrido

nestes

autônomos

países,

ou essencialmente,

classe dominante

sobre as demais;

Para isto, estamos

e 1987 e GRAMSCI,

1989.

criaram

trabalhando

dentro

do mo-

que levaram

espaços

ao Estado.

o aparelho

a

luta

de parti-

Este não e-

-

de coerçao

ele se ampliara,

com COUTINHO,

eu

derrotada

Isto é, os anos de

em relação

ra mais apenas,

sob o contro-

sido

modificações

da política.

socieda-

Nas sociedades

socialista

delo clássico,

não era mo

Determinadas

ropéias, onde a revolução

(*)

teóri-

brasileira

em suas formulações,

de inflexão

o

de

da

trazendo

C.N.,

1981
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para dentro de si, os embates
Então,

para Gramsci,

xercida por aparelhos
coexiste

ponsáveis

pela elaboração

caráter

compreendendo

os meios

de classe.
do Estado

- e-

"sociedade

po-

ou seja, pela

e/ou difusão

politicos,

cientifico

coercitiva

com " ... o conjunto

cos, de ideologias,

os sindicatos,

a função

próprios,

litica"

jas, os partidos

das contradiç3es

das .instituiç3es resde valores

o sistema

as organizaç3es

de comunicação,

e artistico,

etc"

p. 66), isto é, com a "sociedade

simbóli

escolar,

as Igr~

profissionais

as instituiç3es

(COUTINHO,

civil",

c.

de

N., 1987,

que possui

autono

-

à "sociedade polltica".

mia em relação

Este conceito
ra a compreensão

surge,

d0 pensamento

civil" é "primitiva"
vos ("sociedade

assim, como elemento
gramsciano.

e "gelatinosa",

politica")

assumem

nas sociedades

de tipo oriental;

rio, a relação

entre Estado

importante

p~

Onde a "sociedade

os aparelhos

coerciti

um papel predominante

no ocidente,

e sociedade

pelo

contrá-

civil é mais equili-

brada.

-

Com o conceito

"ampliado"

nao exerce mais seu poder
relhos coercitivos,
vés do consenso
minante

passa

intelectual

via "sociedade

e moral"

por meio dos ap~

ser hegemônica

atra-

Ou seja, a classe

"dirigente",

detendo

civil que as classes

tos para suas posiç3es,

do-

a "direção

isto

em sentido

buscam

ganhar

adep-

é, buscam ser hegemônicas.

estrito"

é aquele

onde a dominação

na coerção.

A "teoria

'ampliada'

tuação da revolução.
privados

civil".

dominante

da sociedade.

É na sociedade

está fundada

a classe

fundamentalmente

mas também buscando

a ser também

O "Estado

de Estado,

Na "sociedade

de hegemonia

na busca da direção

do Estado"

leva a uma nova concei-

ocidental",

os aparelhos

surgem como o lugar a ser conquistado

e do consenso.

visa apenas

à conquista

que Gramsci

recomenda

Agora,

do Estado-coerção.

que a classe

a revolução
É neste

que pretende

-

nao
sentido

ser dominan-

14
,

te deva antes buscar
que a classe

ser dirigente.

dominante

e no

Aliás,

deixa de ser dirigente,

momento
que

em

instala-

se uma "crise de autoridade".
Com isto, Gramsci

recoloca

a questão

tros termos que não o do modelo

presente

da revolução
em Marx,

em ou

Engels

e

Lenin.
A existência
sindicatos
diferente

de grandes

econômicos
daquele

transformando

de 1848. A "guerra

em "guerra

dos órgãos

Se Gramsci

se· distancia

tante próximo

a Lenin.

ficam

Cabe ao partido,
classe, no sentido

em relação

Gramsci

fundamental

apro-

política".

à

concei tuação

continua

do partido

da classe.

à

ainda bas-

político

Seguindo

a

a anál!

massas.

assim,

'espontâneos'

nino Deve ainda,

a "hegemonia"

uma "vontade

das massas",

das massas

(o partido)
e moral"

de para o desenvolvimento

coletiva

cultural

socialista.

deve estar comprometido
da sociedade,

sua

os "se!!

como também indicara

ao projeto

da vontade

de

nacional

deve ser feita sem ignorar

ter por base um trabalho

de obter a adesão

ma intelectual

construir

de atingir

Esta construção

no Principe

de he

sem a interferência do seu traba,
limitadas a perspectiva
sindicalista.

Ele deve ser, contudo,de

timentos

ou seja, a busca

em Que Fazer?,

lho, as massas

popular".

,
se

de Lenin quanto

de consciência

histórico
vai

da "sociedade

ao partido,

como função

do nível

se presente

de posição",

coercitivos

quanto

elevação

e de grandes

de movimento"

civil é privilegiada

de revolução,

Permanece

de massa

rede fine um outro per~odo

gemonia na sociedade
priação

partidos

Le-

como meio
O moder-

com a "refor

criando

a possibilida-

coletiva

nacional-popu-

lar.
Assim,
as massas
adquirem

continuamos

aderirem

a ter, com Gramsci,

ao socialismo

através

a necessidade

da consciência

de
que

por meio do partido.

Os intelectuais

aparecem,

no pensamento

gramsciano,

com

•.
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funç~o essencial
est~o ligados.
processo

na construç~o

Aliás,

de gênese

antes disto,

desta classe:

do no terreno originário
produç~o

econômica,

orgânico,

campo

economico,

"Cada grupo

da própria

proprio

no mundo

da

tempo, de um modo

de intelectuais

mas também no

(GRA11SCI, A., 1989,

a qual

soc í.e..l, nascen-

essencial

cria para si, ao mesmo

e consciência

da classe

eles surgem no

de uma funç~o

uma ou mais camadas

mogeneidade

da heBemonia

que lhe d~o ho

funç~o,

n~o apenas

no

politico"

social

e

no

chamou

de "orgânicos".

p. 3).

A estes intelectuais

Gramsci

outro lado, os "intelectuais
ja tendo sido "oq~ânicos",

tradicionais"

s~o aqueles

com o desaparecimento

'as quais se ligavam

originalmente,

mia e independência.

Estes est~o

possuem

à

ligados

Por
que,

das classes

uma certa autonomanutenç~o

do

status quo.
Para Carlos Ilelson Coutinho,
nicos como os tradicionais

~
org.§:.

tanto os intelectuais

exercem

funções

do partido

polit!

co.
É importante
busca da hegemonia

notar

pelo consenso,

formas que legalizem
lectüais

que, se é funç~o

o poder

.

cicio das funções
no politico,

subalternas

da populaç~o

dominante

toricamente'

à

orientaç~o

que assegura

'legalmente'

a disciplina

'consentem',

nem ativa nem passivamente,

tâneo"

impressa

e na direç~o,

na previs~o
nos quais

(GRAI·';SCI,
A., 1989,

*

pelo grupo

que

é

dos momentos

fracassa

-

nao

constitui
de

o consenso

*

o

estatal

dos grupos que
mas que

'his

e de sua fun

de coerçao

p. 11).

*

pelas

que nasce

obtém, por causa de sua posiç~o

do para toda a sociedade,

dado

da confiança)

2) do aparato

no comando

social e do gove~

consenso

çao no mundo da produç~o;

de

para o exer

'espontâneo'

(e portanto,

a

Ou seja: "Os inte -

da hegemonia

vida social,

do prestigio

grupo dominante

à

a criaçao

do grupo dominante

isto é: 1) do consenso

grandes massas
fundamental

o é também

coercitivo.

s~o os 'comissários'

dos intelectuais

crise
espo~
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Para finalizar
feita no inIcio

do capitulo,

par~ido político
ceituações

a breve análise

defendido

de Estado

Johnstone,
vivenciadas

cumpre

ao estudar

por Lenin

que contribuiram

de 1912, cujo projeto

delo organizativo

estava

de Partido.

suas análises

momento

no conceito

socialistas

(JOHNSTONE,

de partido

(*). "Isto porque
te da criação

é neste

verifi-

variaram

as condições

de massas.

conestão
re-

Apesar

Johnstone

das

ressalta

era a idéia de uma vanguarem fundir

a

teoria

espontâneo

M., 1985, p. 16, grifos

politico

Bol-

Sendo assim,

o movimento

apenas,

do

que vão desde um partido

de partido,

com

propostos

e conforme

que se empenhasse

Limitar-nos-emos
projeto

formulação

Lenin não teve um único m~

até um partido

que "comum a todos estes modelos

rários"

e experiências

em Que Fazer?,

na Rússia.

em Lenin' alternativas

consciência

das suas con-

para a

Os modelos

teóricas

cretas de determinado

da centralizada,

de

'de novo tipo''', ou seja, o Partido

ca que, assim como Marx e Engels,

transformações

projeto

a partir

as controvérsias

chevique

duzido de quadros

o

leninista

e revolução.

leninista

presentes

observar

por Lenin,

"partido

conforme

da perspectiva

e

a

dos ope-

nossos).

como já foi dito, ao estudo

presente

em Que Fazer?,

texto que Lenin

de uma organização

de 1902.

faz a defesa

de vanguarda

do

arden-

detentora

da

teoria revolucionária.
Não era posslvel
seqüente

sem uma organização

fesa ocorreu
mocracia
(

pol1tica

em meio

que, segundo
•..

.....

contra o patrão
organização

estável

à discussão
a análise

revolucionário

de dirigentes.

com os setores
de Lenin,

con-

Esta de-

da social-de

submetiam

a

luta
"'"

a economica.

cias oportunistas"

(*)

haver um movimento

Para estes setores

e "revolucionistas",

taxados

a luta dos operários

já era em si uma luta polltica

de operários

Para a síntese

era a própria

de "tenden-

e com

organização

que se segue, Cf. LENIN,

V.I.,

isto a

revolucio

1979b.
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nária.

Para Lenin,

entretanto,

a luta da social-demo.cracia

devia ser mais ampla e profunda,

ou seja, devia ultrapassar

as lutas econômicas

imediatas.

do social-democrata

revolucionário

ses bastante

diferentes

daquelas

rios pela luta econômica.
nal, dimensões

amplas

à

nas ligados

Assim,

Estas deviam

(no sentido

já aquelas

zados, não podiam

de obter membros

entre operáriOS

renças

entre as diversas

existentes

a construção
propostos

de uma organização

que conseguisse

dar estabilidade

e os sindicais,

sindicais,

por outro lado, jamais

volução,

pelo contrário,

por fazer o próprio

Kautsky,

no proletariado,
Ao contrário

Então,

revolucionária.

de Marx

era a intro
a

teo-

e de acordo

à

Deixado

não trazia

em
,

não a ultrapas-

profissionais

a luta espontânea

com

espontaneidade

a luta sindical,

no meio
de

do pa~
operá-

revolucioná-

do proletariado

em

luta de classe.

Também cabia ao partido
mar revolucionários
revolucionários

a re

acabariam

já que detinha

de uma forte organi~açao

rios que ia transformar
uma verdadeira

social

efetivar

limitado,

à criação desta consciência

rio. Era a direção

de

As organizações

do Partido

cabia aos revolucionários

tido o estimulo

moldes

seria capaz

que o proletariado

ele só era capaz de atingir
sando.

nos

conseguiriam

por seu caráter

Lenin considerava

si a consciênica

Lenin,

jogo burguês.

consciência

ria revolucionária.

Para

os objetivos

em particular.

Uma das tarefas mais importantes
dução"da

e as dife -

profissões.

atingindo

de-

fazer desapa-

e intelectuais

revolucionária

democratas

ape-

profissional!

e deviam

ser forte e sólida

ao movimento,

não

ou seja, de massa,

possivel

recer a diferença

profissi~

clandestinas

ter militantes

ser muito extensas,

viam ser o mais clandestinas

dos operá-

ter caráter

e ser o menos

deviam

do parti-

tinha que se fazer em badas organizações

social-democracia)

que pudessem;

a construção

operários

intelectuais.

como "imperiosa
elevando
O partido

obrigação"

seu nivel aos
e, conseqüentemen

fordos
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te, os seus intelectuais
massa operária.

jamais deviam

descer

Era este o erro cometido

ao nivel

pelos

da

"economis

tas".
Destes

revolucionários,

que podiam

gem social,

o Partido

entregar-se

de "corpo e al.ma "

lificou a educação
gral, paciente

(Len n )
í

ori-

devendo

à revolução.

eles

Lenin qu~

como especial,

inte-

e obstinada.

is}experimentados
mo que o número

com base nos revolucionários
e educados

de adeptos

do movimento

do. Para Lenin,
a ganhar

disciplina,

dos revolucionários

O centralismo

direção

exigia rígida

ser de qualquer

era estritamente

aumentasse

muito,

cabia a este grupo

de membros

do parti-

de massa

só tinham

manifestações

se os profissionais

sólida e um jornal

necessário.Me~

da revolução

as próprias

pectos clandestinos

profissiona-

do partido

centralizassem

destas manifestações.
eram dois elementos

Uma base

importantes

a

os a~
teórica

para atin

gir o centralismo.
Defendendo-se

das criticas

ser este anti-democrático,
cratismo'
partido,

(ironizando
nas trevas

praticada

pelos

a Rabotcheie

da autocracia

policiais,

não

de fato, nenhuma

mais aplicou,

nem poderá

Em meio

à

podia ser o principio
rigoroso,

a escolha

e sob o regime

organizaçao
apesar

prejuj~

de toda sua boa vo~

russo,

profissionais.

eram incompat~veis

seleção

(LENIN, V. I., 1979b, p. 107).

do Estado

(

da

revolucionária

organizaçao

nao

e sim o sigilo
e a formação

Diante

destas
,

ef!
cir-

revolucionaria

democracia.

*

-

a democracia

eficaz dos setls membros

*

de

do

da organização

que regia a organização

ciente dos revolucionários
cunstâncias,

li'

Dielo)

é senão uma futilidade

aplicar,

'democratismo
repressão

no sentido

Lenin afirma:" .•• o 'amplo demo -

dicial, pois,

tade, um amplo

ao centralismo

*

e

19

° núcleo

do texto Que Fazer?

é formado

o partido

ria. Assim,

politicas

fora e independentemente

não é surpreendente

os de vanguarda

leninista

brasileiras,

gundo plano

de (Cf. AARÃO

acabou

jogaram para

se-

Isto implicou

à própria socieda-

em relação

Ou seja, a coesão

interna

à

dada

socieda-

REIS FILHO, D., 1990).
Ridenti,

com a luta armada

estudando

urbana,

relação

à sociedade.

nização

capaz de guiar

As discussões

a visão

autor:

o centro

'vanguarda',

dade de classes"
Entretanto,

a esquerda

não no movimento

são fruto do próprio

M., 1989,

movimento

apó s

segundo momento,

rio, elas ganharam

ro

nos

iluminada.

Afirma

anos
o

estava no papel

contraditório

da

da socie

p. 130).

as organizaçoes
da sociedade.

fechamento

autonomia

em

ou de tipo cu-

em armas,

das discussões

para Ridenti,

subestimação

(leninista

da vanguarda

(RIDENTI,

envolvidas

em torno do tipo de orga-

a revolução

60, não superaram
"No fundo,

as organizações

fala também desta

bano) que tanto fracionaram

suposta

oper~

nas organizações

de 60 (*)

se sobrepondo

que

dos principi-

com a luta de classes.

transformar.

por estes principios

Marcelo

e seu privilégio;

das organizações

de que se queria

da classe

que a presença

da década

a sintonia

um isolamento

está na percepção. de

comunistas
Somente,

num

total do regime autori tá-

à dinâmica da socie-

em relação

dade.
A nosso

ver, porém,

da não dependem
terminado
relação

o surgimento

do movimento

momento

social.

que as vanguardas

à sociedade,

como afirma.

e a prática
Assim,

ganharam

da vangua~

não foi após deautonomia

Esta autonomia

em

já está

na

sua origem.
Discordando

de Daniel Aarão

Reis Filho,

ra que os já mencionados

"principios

tam pars

das organizações

a sobrevivência

sao fruto

do processo

té pOSS3m

manter-se,

(*)

Ver a "Introdução"

coesionadores"

da luta de classes.
como grupúsculos,

ao presente

.

.'

Ridenti

consid~
não bas-

comunistas.
Conclui:

"Talvez

numa sociedade

texto •

Elas
a

demo -

20
crática

e tolerante

raizamento

no movimento

ternos guetos,
visões

politicamente;

seitas

internas"

ções comunistas

da sociedade,

sujeitas

(RIDENTI,

Consideramos

contudo,

que foi exatamente
foram.

zamento no movimento
. deste o seu inicio

eles tenderão

a con~tantes

M., 1989,

-

se nao houver

- permitiu

a ser e-

e sucessivas

di-

p. 478.).
isto que as organiza

O fato de elas não terem este

da sociedade"

en

- valendo

"enrai-

dizer com isto,

o seu isolamento.
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CAPíTULO

2 - LENIN: AS MASSAS

Este capitulo,
entre o parttdo

à

por Lenin

conforme

leninista

questão

dissemos,

discutirá

e as massas

a

relação

e o tratamento

dado

da democracia.
,

"

Antes,

E A DEHOCRACIA

porem,

e necessario

sador que se propõe

estudar

um esclarecimento.

o pensamento

O pesqui-

e as posições

de um

,

autor,

se depara constantemente

com varias

são agravadas

se se trata de um politico.

é impossivel,

com o passar

ções neste pensamento;
cular, pensam

do tempo,

as pessoas

e agem de acordo

cas que vão se apresentando;
a embates

decisivos

dificuldades
Em primeiro

não haver

em

parti-

com as circunstâncias

que exigem

rigidez

lém disto tudo, as contradições

lugar,

transforma

e os políticos,

as propostas

que

históri

são feitas em meio

na sua defesa.

estão presentes

em

Para a

qualquer

pensamento.
Este quadro cria uma situação
para o pesquisador.
Michel

Citemos,

Lowy, que sintetiza

-

para a compreensao

então,

de alguns

da dialética

tender o sentido
passagens

vezes pertubadora

uma passagem

brilhantemente
aspectos

ta. Lowy diz: " ... como acentuava,
precursor

m~itas

a nossa proposta

do pensamento

com razão,

que se chama Blaise

de um autor é preciso

contraditórias.

Assim,

do livro de
,

leninis-

esse eminente

Pascal,

conciliar

para entender

'para en-

todas

as

as Escritu

,

ras, e preciso

ter um sentido

com o qual todas as passagens
,

concordem.
passagens

Não basta

ter um sentido

concordantes,

com as passagens

mas ter um que concorde

contraditórias.

ao qual todas as passagens
tem, sentido

algum'"

que convenha

Todo autor

contrárias

inclusive

tem um sentido

se coadunam,

-

nao

ou

(LOWY, H., 1979, p. 59).

Em suma, em que pesem as variações
sos textos de Lenin, propomos
seu pensamento

varias

a

que permite

encontradas

que existe

um coerência

que afirmemos

a existência

sentido.
Isto posto, voltemos

.

ao papel

.

'

em diver

das massas .

em
de

um

22
Parece
nismo

ser A doença

(abril/maio

valorizar

questão,

no processo

Adornato,

afirma

busca

revolucionário.

discutindo

com Agnes Heller

esta
"

das massas.

a que se refere

o

membro

do PCI afirma

A passagem

que a revolução

por um lado, as massas

sua condição

se governamental.

só pode ser vitoriosa'

exploradas

de sua situação

por outro lado, quando
manter

comu-

"sua real convicção

do papel

conscientizarem

no

ser ai que se encontra

acerca

quando,

do "esguerdismo"

de 1920) o texto de Lenin que mais

as massas

~erdinando

infantil

e oprimidas

e exigirem

as classes

mudanças

dirigentes

de exploradores,

se

e,

não conseguirem

envolvendo-se

numa cri-

é preciso que haja um "crise naci

Ou seja,

,

onal" que leve a maioria
mais atrasadas

e mesmo

a lutar pela revolução,

no e possibilitando
têntica"

dos operarios

a sua derrubada.

se caracterizava

as

massas

enfraquecendo

Aliás,

pela capacidade

o gove~

a "revolução

au-

de multiplicar

ra,

pidamente

os revolucionários

massa antes apáticos
Neste

sentido,

generalizado

era, então,

nário. A vanguarda

proletária

e das massas,

ção sem este apoio
para ganhar
politica,
1., VoL

nas massas

3,1980,

fracassava.

na valorização

como

orgao
,

há

mescl~

da vanguarda,

ou

revolucio-

sem o apoio da classe

Aliás,

lançá-Ia

na revolu

e um crime.

a sua própria
e a agitação

a ditadura

das massas

do proletariado.
eminentemente

e a Revolução

tipo" de Estado.

oprimidas

uma estupidez

a propaganda

a ditadura

Lenin do Estado

quando

E

experiência
(LENIN,

V.

p , 330).

É legitimado
de ardentemente

sozinha,

é necessária

não bastando

No entanto,

possivel

de guiar o processo

é considerado

as massas

te em O Estado

torna-se

social mais ampla. O papel

seja, do partido,

operária

a

e

(Cf. LENIN, V.I., Vol. 3, 1980, p.325).
a revolução

um descontentamento
do a uma crise

em meio aos trabalhadores

perpassa

do proletariado

Os sovietes

que Lenin

defen-

A concepção

de

coercitivo,

presen-

todos os seus

textos.

inaugurava

iam, então,

exercer

um"

novo

a dominação
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da maioria

sobre a minoria.

Em Conservarão
tembrojoutubro
aparelho

os bolchevigues

de 1917),

de Estado

afirma

que em nada se assemelham

Isto porque

com os operários

e os camponeses.

uma ligação

sas (Cf. LENIN, V.I.,
Em As tarefas

camentos

p.

passa a

de

estar

com isto

e indissolúvel

do proletariado

armados

na nossa

dos sovietes
nascente

com as mas-

revolução

(abril

também está

pre-

é formado

que se confundem

massa. Não se trata mais de um Estado
e composto

novo

Vol. 2, 1980, p. 340).

que o novo Estado

de homens

são um

Os sovietes,

estreita

(se -

ao aparelho

a força armada

de 1917), esta interpretação
sente. Afirma

de Estado?

que os sovietes

Estado anterior.

proporcionam

o poder

de privilegiados

com a própria

colocado

(Cf. LENIN,

por desta

acima do povo

V.I., Vol.

2, 1980

,

o Estado

a

44).
Note-se

aparelho

que Lenin

de coerção,

de Estado,

conforme

identifica,

exemplificando

.
É

bem a sua visao

do materialismo

que a vanguarda

quando não se desliga
vanguarda

das massas.

fazer avançar

toda a massa.

um grave erro querer

apenas

pela

acesso a uma educação
de informações,
bordá-Ias

que permita

(Cf. LENIN,

de educar

marxista.

não somente

da
Le-

as mas

Elas devem

do
ter

uma variedade

na maneira

de

a-

V.I., Vol. 3, pp. 563 e 565).
só se viabilizava

e elas eram o próprio

preocupaçao

texto,

tirar as massas

mas também uma diversidade

Em suma, a revolução
das massas

na maneira

instrução

é papel

Neste mesmo

sas.

(março

suas tarefas

Ao contrário,

uma ampliação

obscurantismo

restrita

militante

só cumpre

nin chega a propor
considerado

textos,

já vimos.

Em Sobre o significado
de 1922)/ considera

nestes

com a participação

Estado

com a

adesão

revolucionário.

das massas

parece,

pois,

A
in-

questionável.
Em Que Fazer?,
com Kautsky,

afirma,

conforme

já vimos,

enfaticamente,

Lenin,

em consonância

a necessidade

de o part!
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do introduzir

na classe

ria. Ela devia
processo

a consciência

saber de seu papel histórico,

educativo

as do partido

das massas

é porque

as massas

só são valorizadas

o próprio

partido.

na medida

das massas"

Esta visão

aparece

"esguerdismo"no

partidos,

sentido
atribuida

sos' adormecidas,

saber dirigir
massas

a nova posição"
referià-se,
te caso,
zer?)

(LENIN, V.I., Vol.

continuava

ção". É neste

partido,

ram ao projeto

revolucionário

social-democracia
dades

não desper-

da sua passagem

em

para
Lenin

internacional.

Nes-

(como em Que Fa
nova posi -

diz que as massas

devem

revolucionária.

Quando

assim

elas se

- haja vista

- Lenin preferiu

ca-

3, 1980, p. 331).

da classe

das massas.

em saber

mas também essas

A nosso ver, Lenin não era tão senslvel
ensão das aspirações

vanguarda

ou melhor,

para sua (ou do partido?)

pelo partido

do

parte dos

da vanguarda

texto mesmo que Lenin

ser arrastadas

a

isto é, dos

inertes,

comunista

como tarefa

"levar as massas

da

(grifo nosso),

da sua aproximação,

aqui, ao movimento

ditadura

consiste

na maior

rotineiras,

não só o seu próprio

no decorrer

(

dar

infantil

imediata

comunistas,

tas) para esta sua nova posição

vaIo

questionar

internacional,

(hoje ainda,

apáticas,

Queremos

a Lenin.

"A tarefa

e tendências
massas

e ao Estado

em A doença

operário

Neste

elas vão

que queremos

até mesmo

no movimento

levar as amplas

com

se está, na verdade,

revolução

comunismo:

grupos

um

em- que estão

do partido.

"Conscientizadas",

à

É neste

do proletariado).

consciente

as massas,

ao partido,

"valorização

de

elas ainda estão adormecidas.

dizer que, ao valorizar

legitimidade

através

não estão coincidindo

- ou vão estar - ganhas para o projeto

rizando

revolucioná-

feito pela vanguarda.

Se as aspirações

sentido,

operária

atribuir

à compre-

contrapuse-

a grande

adesão

à

as responsabili-

a seus lideres.
Para Agnes

comprometido

Heller,

o pensamento

com a valorização

-

.'

leninista

das massas.

não

estava

Ao contrário,

Le-

..
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-

nin

nao tinha a menor confiança

radas, uma semana
não merecedoras
Lenin.de

antes da Revolução,

de confiança.

dadeiras

votaram

representações

A palavra

de seu poder

déias e as organizava
(CL

HELLER,

instáveis

e
por

caiu por terra assim

nos mencheviques.

clui que "ele acreditava

conside

de ordem lançada

dos operários",

foram esvaziados

ricas"

mutáveis,

"todo o poder aos sovietes"

que os operários

Lenin

-

na açao das massas,

Os sovietes,

"ver

tão vaiorizados

por

pelo partido.

exclusivamente

racionalmente

Heller

con

nas suas próprias

como necessidades

i-

histó-

A., 1982, pp. 73 e 69).

A outra questão

a que nos propusemos

à

diz lespeito

re-

lação de Lenin com a democracia.
,

Como sabemos,
vada,

a democracia,

ou seja, existe

para Lenin,

ou a democracia

ria, sendo esta o seu aperfeiçoamento
Assim,
pação

construção

operária,

da democracia

através

tos e para conquistarem
etapa

na evolução

nização
nal,

com o partido.

desvaloriza-se

o Estado

(julho/1919),

e o sufrágio
que uniram
capital

ao nivel mais elevado

da classe

constituiram

uma

de org~

é esta etapa fi
operária.

Em

Sobre

democrática

um enorme progresso,

e deram coesão ao proletariado

do "esguerdismo"

no comunismo

aparece· esta interpretação

importantes
evitar

em sindica

de voto é vista como

Lenin diz que a república

universal

na

na luta contra

pOE
o

(Cf. LENIN, V.I., Vol. 3, 1980, p. 188). Em A doença

infantil
t~~bém

lutas,

de burguesa.

Como o que importa

a história

da partici-

para se organizarem

o direito

que chegava

ou a proletá-

máximo.

de acirradas

adjetivada

A luta dos trabalhadores

burguesa

à importância

Lenin não foi sensivel

da classe

e sempre adjetl

no começo

a dispersão

ção de que é o partido

Os objetivos

do proletariado

V.I.,

foram

do capitalismo

Contudo,

revolucionário

(Cf. LENIN,

de 1920),

de que os sindicatos

do desenvolvimento

dos operários.

niao do proletariado

(abril/maio

reafirma

para

a posi -

a forma superior

de u-

Vol. 3, 1980, p.300).

eram alcançados

apenas

a -
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través

dos

sovietes

ença infantil
cipação

do "esguerdismo"

de socialistas

às massas
ciedade.

-

e nao do parlamento.

operários

no comunismo,

no parlamento

a sua inutilidade
Isto facilitava

servia

Em A do -

diz que a parti
para demonstrar

como meio para ·transformar a so-

a sua dissolução

(Cf. LENIN, V.I.

Vol. 3, p. 307).
Kautsky,
balhadores

por outro

lado, percebe

na construção

da democracia

coincide

a importância

da democracia:

"O desenvolvimento

com os progressos

progressista

num Estado

gora como democracia
va estrutura

industrial

proletária,

social'"

cava, para Kautsky,

o abandono

nha Bernstein,

a sociedade

à violência.

Analisando

ra Kautsky,
volvimento

podia

Aliás,

"o socialismo

a sua plena autonomia

cracia,

ra defender-se

devia recorrer

da reação burguesa.

ela era inútil e prejudicial
Kautsky
mentar
posição

propunha

e a legislação

de recorrer
diz que, pa-

negando

cabia

e ideológ!

No quadro da demo-

Em outras

a complementação

inserçao

Isto posto,

à violência

ao próprio

direta,

é a

organizativa

H., 1982, pp. 314-15).

o proletariado

para

tem que levar em conta o desen

a ele garantir

SALVADORI,

propu -

encontrada

Salvadori

social novo na democracia".

(cr ,

não impli-

conforme

a necessidade

de um conteúdo

ca

e devia ser usa-

a fórmula

esta questão,

da democracia.

a-

1982, p. 319).

fIl.,

da revolução

sem haver

a ação socialista

é possível

A sua utilização

mas pelo contrário,

revolucionar

só

é, em relação a uma no

isto

É neste sentido que o parlamento
a sociedade.

'uma democracia

moderno,

(Apud , SALVADORI,

do para transformar

'

do proletariado

é assim que um sistema democrático,

tanto

dos tra-

apenas pa-

circunstâncias,

proletariado.
entre

o sistema parl~

a existência

de uma o-

entre os dois.

A participação
ser pautada
Bernstein.
das através

no sistema

nas coalizões
Ao contrário,

parlamentar

e alianças,
negava

de entendimentos

estava

como

que as reformas

políticos.

longe

de

propunha
fossem obti-

Elas deviam

ser ar -
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rancadas

aos governos.

O caminho

par~ o poder

do através do uso da propa;anda,
rias eleitorais.

Kautsky

burgueses.

de suas posiçoes,

defendeu

cada na mudança
315-16

da organização

rejeitou

lista em governos

também

a política

garant!

e das

vitó-

a colaboração

socia

Em 1921, porém,

da conjuntura

estava

revendo

algumas

de coalizões,

(Cf. SALVADORI,

justifi-

M., 1982, pp .

e 319).

Engels posicionara-se

de maneira

ele, o sistema parlamentar
revolução.

Entretanto,

proletariado,

parlamentar

era neste

interviria

I

que a

ou seja, o Es

se impõe

da possibilidade

da burguesia

à

minoria,

de transformação

Em 1893, constatava

pode ser um instrumento

ado ou da ditadura

a vitó-

momento

do proletariado,

onde a maioria

da parlamento.

com

revolucionário.

a ditadura

no sistema

pela

ser obtido pelo

a burguesia

Aliás,

Para

na luta

entusiasmado

nas urnas,

seu caráter

já era uma evidência
al através

Kautsky,

interrompendo-o.

Para Kautsky,
tado baseado

devia ser utilizado

como previa

luta confirmaria

otimista.

antes de seu controle

ria da social-democracia
no processo,

menos

que um

da ditadura

(Cf. SALVADORI,

sociregime

do proletar!
M., 1982, p.

315).
Kautsky

defendia

tema representativo,

que a democracia
sufrágio

tidos - fosse incorporada
da maioria

garantir

tas no processo

político.

A polêmica
dissolução

xava de ser, então,
Bolchevique,

ser da minoria.
da ditadura
o partido

a participação

Constituinte

dos sovietes.

isto é, deixava

do Partido

para

e sobre o Estado.

as

de pa~
decisões

minorias,

como

e manifestação

da

pelos

-e

para

bolcheviques
a ditadura

ser a ditadura

de ser da maioria

seguinte
ditadura

des-

se deu no contexto

Para Kautsky,

do proletariado

O desdobramento

Assim,

pelas

e Lenin

como sis-

e pluralidade

ao socialismo.

entre Kautsky

da Assembléia

da desmobilização

Partido

universal

tinham que ser respeitadas

também devia-se

- entendida

do
para

era a transformação

de um indivíduo

(Cf.SALVADORI,

dei

M.,1986).

sobre

Kautsky

28
,

previa que uma ditadura
a meios policiais

de minoria

e burocráticos,

regime de privilégios

politicos

so se manteria
acabando

recorrendo

por produzir

e sociais

(

C~.

um

SALVADORI

,

rl!., 1982).
Como sabemos,
A Revolução

proletária

bro de 1918).
A ditadura

a critica

Este

de Lenin a Kautsky

e o renegado

texto foi escrito

do proletariado,

to da Assembléia
Parece

mos, Kautsky

condena

ao

-

livro

o fechamen-

Constituinte.

Lenin

do Partido,

Lenin não defende

as criticas

contorna

não se opunha

sim a ditadura

em

(outubro/novem

como resposta

onde Kautsky

que, ao enfrentar

aI-democracia,

Kautsky

aparece

o cerne da questão.

à ditadura

Como vi mas

transformara-se.

enfrentando

igualar,

da s~ci

do proletariado,

na qual aquela

suas posições

ção. Ou seja, ele parece

do teórico

esta diferencia-

em seu texto,

os

sovietes

ao Partido.
Para o revolucionário
passagem

da ditadura

para a eliminação

russo,

era natural

do proletariado

e necessaria

(submissão

da

a

minoria)

da minoria.
,

Lenin critica
um sentido

geral,

porque Kautsky

Kautsky,

defendeu

A violência

Kautsky

VoI. 3,

(um regime

duma poderosa
1980,

com direito

às

enrai-

a democracia

"'Cometeria

o sufrágio

autoridade

moral"

.

e não

um verdadeiro

que tem as massas

-

su

com ele) su-

universal,

fonte

(Apud. LENIN, V.I.,

p. 21).

Como já vimos,
a burguesia.

continua

que, sendo um regime

prevê:

a sua base mais segura,

profunda

Isto

ainda que submetidas

ser usada para defender

icidio se quisesse
primir

pura").

de as minorias

do voto,

Argumentava

democracia

não havia por que abrir mão da democracia

devia

para a suprimir.

a garantia

através

da maioria.

zado nas massas,

de dar a

que ela não tem ("democracia

rem se manifestando
decisões

acusando-o

Lenin,

Kautsky

era contrário

no entanto,

de manifestação:

parece

à conciliação

igualar

"Se estes Sovietes

com

conciliação
(das

massas

29

oprimidas)

retiraram

aos exploradores

to guer dizer que os sovietes
pequeno-burguesa
charlatanice

com

ou de morte
1980,

p.

contra

Num processo

o conceito
num momento

de

uma luta de

'

vida

CLENIN, V.I., Vol. 3

to essencial,
democracia

Lenin

então,

Cou uma restrição

VoI. 3,

duas tradições

um lado, Lenin

que acaba afirmando

ao socialismo.

No melhor

tro lado, está Kautsky

- ..•-, e vamos

CApud. LENIN,

V.I., Vol. 3, 1980,

já na ditadura

traditório

quando

inda que apoiado
a democracia

-

nao hesitou

em esmagar

ses propuseram

sociais

renunciar

Este

fomos pe-

"

a ela?

conceito

é con-

Cda maioria),

ao revolucionário

no sentido

diversas

segundo Agnes

russo:

do proletariado

todas as vezes

em que es-

das suas, e resolveu

socialista

a-

Para a filosofa,

de modo autoritário

uma estratégia

nun-

I

dialética".

os sovietes

estratégi~s

dos os conflitos
mais admitiu

se orientou

sempre

está em Lenin,

era, de fato, estranha

que sempre

pr~

um {dolo". De ou-

ser uma democracia

numa "suposta

estranha

p. 42).

do proletariado.

afirma

De

revolucionários,

"'Nós'

de repente

anti-democrático

a qual se e-

ela era a democracia

questionando:

da

pp. 9 elO).

1980,

'pura' Cburgues~)

Ia democracia

° caráter

de supressão)

ser a democracia

dos casos,

da democracia

mui-

na social-democracia.

Diz ele: "'Nós', os marxistas

ca fizemos

e não a convi -

sobre a qual ou contra

CLENIN, V.L,

de rea-

que "a ditadura ..•

o que é também uma das formas

xerce a ditadura"

na lu

está ausente.

constante

da oposição

a supressão

para a classe

Temos,

ante a ameaça

com ela. Conclui

necessariamente

so e tolerável

em que a revolução

cabia a eliminação

democrática

significa

"Lenin,

conciliação

do proletariado

que conduz

de oposiçao

revolucionário,

ção burguesa,

Heller,

de

is-

41).

ta parlamentar,

letária.

orgaos

os exploradores"

de voto,

não são órgãos

,

C•.. ), mas

revolucionário,

Para Lenin,

vência

não são órgãos

os capitalistas,

parlamentar

verdadeiramente

o direito

to-

C••• ). Lenin j~

diferente

da dele

••
30

nem na Rússia nem fora desse pais:
que mostrasse
politica

ter consciência

foi tachado

rio" (HELLER, A.,
Berdiaev

socialista

iminentes

de

sua

ou contra-revolucion~

_.

1982, p. 71).

também acredita

que Lenin

não reconhecia

ria, e sim o de uma minoria

jamais

foi democr~ti

o principio

escolhida.

da

maio-

(Cf. BERDIAEV,

N.

235).

Para Hannah Arendt,
o erro de abdicar
volução,

dos perigos

de revisionista

co, e que, na verdade,

1951, p.

todo movimento

da liberdade

entendida

terpretação,

Lenin herdara

para garantir

como vitória

os sovietes

herdeiro

os pobres

cterizados

como "as novas

de". É ainda dentro desta
Robespierre,

a ditadura

da Revolução

lógica

unificador

dentro

uma inutilidade.

mo uma hostilidade

ao interesse

de liberda

foi herdeiro

da própria

falava em nome de principios

ram da democracia

Este secara

instituições

que Lenin

in-

Fran -

e não aqueles,

que por sua vez o fora de Rousseau,

cou o principio

da R~

Na sua

em favor do Partido.

ria capaz de libertar
por Arendt

Francesa

a vitória

sobre a pobreza.

Lenin foi o último

cesa, sacrificando

da Revolução

porque

nação.

unificados

à

e

bus-

Ou seja,
que fize-

Com isto, criava-se

particular

de

mes-

plural idade

I

de interesses.
Excluida

a democracia,

do na ditadura

de poder pessoal,

rios privilegiados
pelo contrário,

o regime

stalinista

burocratizada

- não foi uma surpresa

a "culminação

necess~ria

- manifestae de funcion~

para Kautsky.

Foi,

do bolchevismo

"

(Cf. SALVADOR I , M., 1986).
Nicolas
concepção

Berdiaev

cent~alizadora

que e a construção
ção do partido
construção

e autorit~ria

do socialismo.

se fez

uma posição

à

a própria

em pequena
imagem

ambigüa.

o papel do Partido

estreita

do partido

Aliás,

já era uma ditadura

do socialismo

tem, entretanto,
pervaloriza

vê também uma ligação

entre a

bolchevi
organiza-

escala

e

a

do partido.Berdiaev

Se por um lado ele su-

na história

russa, por outro,

31
,

ele considera

que isto so ocorreu

mação

de valores

intensa

russa. Aliás,

res religiosos

do sistema

É legitimo

Kautsky,

buscando

pel do individuo
valorizada

estudar

ria, como parecem
çar este poder

dita: a teoria

um grupo

velha

leninista

reduzido,

sociedade
qual o p~

especifica

como conciliá-Ia

Uma certeza,

de partido

de

o

com o paa-

o rumo da histó não é refor-

autores?
contudo,

pode

está profundamente

a necessidade

ser

Até que ponto

citados,

por estes mesmos

afirmando

e a

?

como fez

social deve

do peso de Lenin?

são muitas.

do Partido

questão:

como uma maneira

autores

demo-

de impoE

a Lenin,

Se a História

fazer alguns

da pelQ elitismo,

de tradição

o poder de redirecionar

criticado

As dúvidas

à

o seu objeto,

ao Partido

em dire-

ou principalmen-

entre Stalin

Voltamos

na História?

pel de um lider politico
tribuir

apenas,

para a ditadura

uma coerência

e incentivada

historiador

do fiel da balança

tanta responsabilidade

de Outubro?

em va-

no caso, os vaIo

russa teve para o deslocamento

de conselhos

atribuir

russa depois

estruturado

Qual o peso que a ausência

na sociedade

sociedade

N., 1951).

foi responsabilidade

te, do Partido?

tância

porque

uma aproxi-

e a

na sociedade,

forma, o deslocamento

-

crática

arraigado

(Cf. BERDIAEV,

çao ao Partido

existia

entre o bolchevismo

ele só foi vitorioso

lores profundamente

Desta

porque

ser
marca

da existência

capaz de guiar as massas,

porque

de

detém

a

trata-

se

teoria conscientizadora.
Segundo

Daniel

Aarão Reis Filho,

(o partido

de vanguarda)

de seleção

especial,

textos

e documentos

comunistas.

"sem dúvida,

de um agrupamento

e a isto referem-se
que inspiram

de elite,
explicitamente

e/ou são produzidos

Seja como corpo de profissionais

cados

à

maior

(Gramsci),

revolução

solidariedade
de uma vontade

(Lenin),

combatente
coletiva,

de um saber maior,

porque

de um

de fraternidade

(Lukács),

o Partido

politicamente
científico

ded!

estado-

espiritual

é a

organizada,
e social"

os
pelos

totalmente

seja como oficiais

ou como centro

fruto

e

-

encarnaçao
detentor

(AARÃO

REIS

32
FILHO, D., 1990, pp. 118-9).

° próximo

capitulo

Lenin como teórico

elitista,

tre seu pensamento,
partido,

discutirá

e a chamada

a possibilidade

procurando

ou mais precisamente
teoria das elites.

de

pensar

uma aproximação
entre

sua teoria

ende

33

CAPíTULO

LENIN COMO TEÓRICO

3 -

Para pensarmos
situá-Io

ELITISTA

Lenin como teórico

no contexto

da formação

é

elitista,

preciso

do chamado· pensamento

eli-

tista de fins do século XIX e inicio do XX. Em outras
vras,

tentaremos

relacionar

guarda com o pensamento
te formulador

o principio

"liberal

da chamada

leninista

conservador"

teoria das elites,

pala -

de van

de um import3.!!
Gaetano

Mos-

ca. (*)
Se podemos

estabelecer

esta controvertida

tre Mosca e Lenin,

no que diz respeito

tista de politica,

é necessário

jacobinismo.
siderado

autores

do pensamento

abordar

também

lada por Mosca

tinha, porém,

critico,

o fantasma

pensador

italiano,

A teoria

ser

da Revolução

era preciso

con

formu

interlocutor

Francesa.

estabelecer

do

vertente

das elites

como seu principal

jacobino

eli-

a questão

como uma importante

leninista.

en-

a um pressuposto

Isto se deve ao fato de o jacobinismo

por diversos

formadora

relação

Para

principios

o

e nor-

,

mas capazes

de varrer

cias deixadas
François

pelos

ciais da teoria

pletam:

-

posteriores

tentaremos

leninista

um esquecido
Cochin

também elitista,

compreender

de partido,

pólos opostos

histo-

- vê no jaco-

influenciadora

'

à Revolução.
alguns

pontos

considerando

e contraditórios,

de um lado a teoria das elites,

eia jacobina.

(*)

- Augustin

revolucionários

Sendo assim,

teoria contém

recuperando

Francesa

uma forte presença

de movimentos

influên-

jacobinos.

Furet, porém,

riador da Revolução
binismo

de uma vez por todas as mas

essen

que

tal

mas que se com

e de outro a influên

(*)*

Procuraremos,

então,

levantar

os pontos

de aproximação

e

nao as diferenças.
(*)*

A tradição

normemente

populista

o leninismo.

russa do século XIX influenciou

Ainda

que consideremos

e-

as especific!
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3.1

- A Teoria

das Elites

Os pensadores
ca (1858-1941)
chamou

Vilfredo

Pareto

e Robert Hichels

de "escola

italiana

11os-

formam o que

(1876-1936)

se

das elites".

Em que pesem as diferenças
to em comum os articula

Gaetano

(1848-1923),

nesta

entre

linha:

tência de uma elite governante

estes

autores,

a crença

é inevitável

um

po~

de que a exis-

em qualquer

soei

edade.
A contemporaneidade
a formular

temáticas

ticas dizia respeito

destes

massas

os levou a pensar

em seu tempo.

à

pela qual a "classe polltica"

maneira

O voto universal

pela qual a relação

ia se dar. Outro elemento

como conhecemos
meiras

décadas

nas decisões
prezadas

importante

lação

do século,

eleitorais.

estão Pareto,

politicos
já nas pridas

massas

mais ser

então,

que dessem

Hosca

de si um passado

des-

refletir

conta da re-

trabalharemos

a atmosfera

dades

são autoas massas,
nas elei -

deste quadro.

da Rússia

de contestação

do século pa~

dos populistas

,

com a idéia de Furet de que há uma "fonte úni-

ca" por trás do leninismo
ra o populismo

de decisão

à transformação

(cont. da nota anterior).

sado que criaram

e Hichels.

que relegava

em que elas não tinham poder

ções, mas que assistiam

1982).

do sé-

elas.

res que têm próximo

(*)*

Partidos

não podiam

normas

e

a esta questão

Foi preciso,

e estabelecer

refle-

da virada

o peso da participação
As massas

temá

polltica"

e iam demonstrando,

pura e simplesmente.

Neste contexto

na medida

de massas.

hoje surgiam

sobre o assunto

.
com

da sociedade

impôs a

"classe

culo XIX para o XX, e que está relacionado
foi o surgimento

Uma destas

e

colocadas

devia lidar com as massas.
xão sobre a maneira

autores

e do populismo:

o jacobinismo.

russo do século XIX, ver OLIVEIRA,

Prado

(P~
de ,
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De imediato,
Mosca e Pareto

uma diferença

a formação

taca da grande maioria
vel, mas positiva,

para Michels,

Optamos

com Mosca

lado o pensamento

paretiano,

do para o combate

à

da social-democracia

dos primeiros

e de outro,

mais voltaa acresce~

liberal",

a-

um representante

anos do século XX, volta-

partidárias.

notar

autores

Assim,

a constatação

a uma concepção

na Europa.

por longos

duras ~riticas

da

"con-

politico

Mosca,

no

Michels,

do sistema
no

acaba por aderir

e

par-

entanto,

defensor,

na

desiludido

que se pretendiam

o

momento

do fascismo

fazendo,

seu grande

fascista;

das instituições

liberal,

e da ascensão

que participara

a ele, torna-se

políticas

suas posições

anos como senador,

contra o autoritarismo
oligarquização

que, tendo trajetórias

inverteram

de crise do liberalismo

ao modelo

estava

de

de politica.

nossos

lamentar

pen-

deixando

Outro ponto

da elite nao se resume

É interessante

do nazismo

é aI

ainda que seja de

do "conservadorismo

italiano,

postas,

-

é que temos, de um lado ,

dois autores

tuante no parlamento

servadora"

inevitá

inevitável

e Michels,

jacobina.

com Mosca, um representante

inevitabilidade

sendo

já que Mosca

herança

do para as organizações

que se des-

é uma realidade.

da elite

destes

mesmo

se para

Em todo caso, para os três

por trabalhar

tar na escolha

autores:

é, não somente

incansavelmente,

antemão uma luta inglória.
a existência

estes

de um grupo governante

da população

go que deve ser combatido

sadores,

marca

luta

com

a

criticas

ao fascismo.

Mosca

Segundo

(*)

A sintese

a partir

Ettore Albertoni

do pensamento

de ALBERTONI,

(*),

a obra de Mosca

de Mosca

está loca

que se segue ~oi feita

E., 1990 e MOSCA,

G., 1962.
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lizada no perIodo

à

anterior

assume abertamente

a preocupação

ao poder das organizações
A discussão
segundo

teórica

que Mosca

estar de acordo),

dimento,

verificadas.

Mosca,

para compreender

daquele

e, então, estabelecê-Ias

de descobrir

torna-se

palavras,

que sempre esteve

marxista

deve es
o

parece

do seu enten
repetições

um estudioso

da História

e as suas permanências
eternos

a observação

'

no decorrer

assume

a

função

na História,

Com esta percepção,

contenha

Ele

Ou seja, Marx vol-

com algumas

estará presente

até então.

se dá

aqui que

a partir

como principios

o que sempre

o pensamento

para,

que rompessem

porém,

notar

de Marx.

as suas repetições

do tempo. Em outras

em política

(com o qual Albertoni

da História

criar caminhos

marxista

lugar, o socialismo

É interessante

em Mosca

difere

tou-se para o estudo

e contrária

chama de abstração.

formulação

na observação.

sentido de observação

o socialismo

Em primeiro

que toda e qualquer

tar baseada

anti-socialista

contra

duas argumentações.

defende

Seu conservadorismo

sindicais.

de Mosca

é uma elaboração

1ª Guerra.

já
que

tratando-se

de

a observação,

nega-se

pura abstração.
Da observação,

Mosca

formula

nhou todo o seu pensamento:

um postulado

em todas as sociedades

mente constituídas,

os governantes,

dispõem

públicos

dos poderes

ma minoria.

Os governados,

da participação

então,

e que os exercem,

a grande maioria,

seu segundo

que afirma

em governos

der aparece

que a maioria

são sempre

u-

estão excluídos

para combater

de melhores

Mosca

le-

o pensamen

de "preconceito

conte!!!

pode se fazer representar
a vontade

de as massas

também quando

Em busca

na História,

e expressam

na possibilidade

em Mosca

mas liberais.

argumento

do que chamou

que representam

Esta descrença

que

no governo.

to socialista." Trata-se
porâneo"

regular

ou seja, aqueles

Se isto está dado pela repetição
vanta,

que encami

do

estarem

povo.
no po

ele se refere aos siste
desempenhos

eleitorais

37
estes sistemas
massas

criam um discurso

desta possibilidade.

gimes chamados

liberais

timen.to explícito
mula política"
II

que pretende

Para o pensador

também não estão

da maioria

(conceito

do povo,

definido

a disputa

eleitoral

ocorre

controlam

a maioria

desorganizada

podem

eleger

italiano,

apoiados

mais adiante).

os re-

sua "fór

Na verdade,

organizadas

dos votantes,

número

as

no consen-

como pretende

entre minorias

entre um pequeno

convencer

que

aqueles

de candidatos

que

apresent~

dos por ditas minorias.
"Entretanto,
ta maioria

desorganizada

adaptar-se,
opinioes

a necessidade
obriga

de conseguir

a cada um destes

ainda que seja apenas

prevalentes

a adesão

grupos

na aparênCia,

entre as massas"

(MOSCA,

em 1933 e preocupado

fascismo,

Mosca

eleitoral

leve, muitas

dar a maioria
deiros

lamenta

G., 1962,

a extensão

a classe

da sociedade".

do sufrágio

p.

-

Neste

do

de conseguir

governamte

do povo. Esta, no entanto,

interesses

e

com a ascensao

que a necessidade
vezes,

a

às idéias

352) .
Escrevendo

da vas

êxito

a

agra-

não sabe dos "verda

sentido,

conclui

que

é a maior ameaça· para as instituições

liberais.
Aleksandar

-

sao realista
doutrinas

Sekulovic

do homem,

sociais

da "boa natureza
mais se chegará

afirma

opondo-se

e religiosas"
humana".

da concreta"

(ALBERTONI,

O conceito
tifica-se

eles deixam

grandes

na convicçao

"perfeito",

ja-

é não so

" ..• Mosca

sus

realizável,

A função principal
esgotar

ter uma vi-

de"

A democracia

nunca perfeitamente

conservadora.

um fantasma,

que se baseiam

mas um engodo:

é enganar os homens, distrai-Ios,
guindo

ao que chamou

ideal".

mente um ideal irrealizável,

ma tendência

busca

Não sendo o homem

a um "Estado

tenta que a democracia,

que Mosca

é u-

'do perfeito'

suas forças;

de fazer o necessário

pers~
na vi-

E., 1990, p. 196).

de democracia

com o jacobinismo

com o qual

da Revolução

trabalha
Francesa.

Mosca

iden

Os princi
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estes

sistemas

massas
gimes

criam um discurso

desta possibilidade.
chamados

timento

liberais

explícito

mula política"

que pretende

Para o pensador

da maioria

(conceito

definido

ocorre

controlam

a maioria

desorganizada

mais adiante).

entre minorias

eleger entre um pequeno

os re-

sua "fór

Na verdade,

organizadas

dos votantes,

número

as

no consen-

do povo, como pretende

eleitoral

podem

italiano,

também não estão apoiados

disputa

I~

convencer

que

aqueles

de candidatos

que

apresent~

dos por ditas minorias.
"Entretanto,
ta maioria

desorganizada

adaptar-se,
opinioes

a necessidade
obriga

de conseguir

entre

da vas

a cada um destes grupos

ainda que seja apenas

prevalentes

a adesão

na aparênCia,

as massas"

a

às idéias

e

(MOSCA, G., 1962,

p.

352) .

Escrevendo

em 1933 e preocupado

fascismo,

!<toscalamenta

eleitoral

leve, muitas

dar a maioria
deiros

que a necessidade
vezes,

a classe

da sociedade".

do sufrágio

é a maior

Neste

do

de conseguir

governamte

do povo. Esta, no entanto,

interesses

a extensão

com a ascensão

êxito

a

agra-

não sabe dos "verda

sentido,

conclui

que

ameaça· para as instituições

liberais.
Aleksandar
são realista
doutrinas

do homem,

sociais

da "boa natureza
mais

se chegará

mente

Sekulovic

afirma

opondo-se

e religiosas"
humana".

é enganar
guindo

um fantasma,

da concreta"

O conceito
tifica-se

A função

eles deixam

de"

grandes

na convicçao

A democracia

ja-

é não so

" ... Mosca

sus

realizável,

principal

esgotar

ter uma vi-

"perfeito",

mas um engodo:

distrai-Ios,

(ALBERTONI,

que se baseiam

nunca perfeitamente

conservadora.

os homens,

ao que chamou

ideal".

um ideal irrealizável,

ma tendência

busca

Não sendo o homem

a um "Estado

tenta que a democracia,

que Mosca

é u-

'do perfeito'

suas forças;

de fazer o necessário

pers~
na vi-

E., 1990, p. 196).

de democracia

com o jacobinismo

com o qual trabalha

da Revolução

Francesa.

Mosca

iden

Os princi
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pios de liberdade,

igualdade

ao povo o poder

de governar,

e a legitimidade

necessários

e fraternidade
mas apenas

à

massas,

como "cegas" e "brutais".

conformassem

italiano

considera

'subelevação

das

Ele leva a movimen-

antagônicos

Isto posto, tratava-se

a relação

tão, o conceito
restrita

recusa o incentivo

governar.

e fanáticos.

O pensador
e a democracia.

o consenso

para a elite politica

Mosca

tos desordenados

asseguram

garantem

Neste sentido,
vistas

não

de criar normas

governantes/governados.

de "classe pOlitica":

variaram

que

Formula,

uma classe

que se impoe como governante

rios que a definem

o liberalismo

en

especial

da maioria.

Os crité

ao longo do tempo e de lugar pa-

ra lugar.
A organização
liza esta posição

surge como elemento
de governante

litica age como minoria
maioria

desorganizada,

comum.

Ao contrário,

"paixão natural
dele derivam"

no entanto,

como dirigente

tem, não apenas

aceitos

p~

ante

a

e sem

estão motivados

Pelo contrário,

ação

pela

a aceitação

que

passivos

não

histórico

como tais, mas
í

por ela, em dado periodo.

dade ou de um povo eleito,

na própria

en-

nos

sociedade

e

de fórmula

p~

a idéia de uma nacionali

a lealdade

em um homem

baseando-se

são exemplos

divina ou popular,

a

em todas as socieda

seu poder

ou nas crenças presentes

se

que permi

(da "classe poli t ca" ). Elabora,

legitima

en-

da força. Ela recor

dos governados

de "fórmula pOlitica":

ou a confiança

não são

dá-se uma troca

através

em dado momento

dominante

litica a vontade

nastia

estimulo

os governados

unicamente

legi timação

tão, o conceito

sentimentos

sempre

Aliás, a "classe Dolitica"

presentes

des, a classe

sem

A classe

do homem pelo poder e pelas vantagens

tre estes dois grupos.

su~ própria

vontade,

os governantes

diante dos governantes.

re a valores

e triunfa

que viabl

e, por isso, ocupam esta posição.

Para Hosca,

mantém

diante da massa.

organizada
sem

fundamental

tradicional

de excepcionais

a uma di
qual ida -
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des. Conclui

que " ... quando uma f~rmula

com a mentalidade
predominantes
mente

da época e harmoniza

na nação,

sua utilidade

atua como freio sobre o poder

ce em certa medida
pareça

menos

a submissão

como simples

com os sentimentos

dos governados,

conseqüência

que ~

da força bruta"

(MOS-

destacar

Isto entra, de certa forma,

nicamente

formula

é um principio
politica,

a relação

já que esta

que legitima

jamais diz que

pelos mais aptos para governar.
e massas

Para mediar

não se dá u-

esta relação,

de "defesa juridica"
constituindo-se

os interesses
permitindo,

a despeito

e de grupos

assim, que a sociedade

deles. Este Estado

de ditaduras

'

Mosca

que faz as vezes

de instrumentos

individuais

brio social que detém as paixões
formação

a-

em contradição

abstrato

classe politica

pela primeira.

e do direito,

cificos,

a um bloco

da força bruta, mas de um reconhecimento

o conceito

controlar

xista

da classe

através

das ~ltimas

Estado

politica

por ser constituida

Então,

não a reduzindo

que ele mesmo tem das massas.

A f~rmula

comanda

aqui esta po-

de levar em con s Lde

a necessidade

morfo

a existência

e enobr~

fazendo

da sociedade,

com a visão

freqüente-

dos governantes

ração os valores
e passivo.

coincide'

é inegável:

CA, G., 1962, p. 349). É interessante
siçao de No sca que percebe

politica

do

para

sociais

esp~

se construa

e e-

é o garantidor

individuais,

do equili

impedindo

a

personalistas

e a explosão

das

massas

Como já foi dito, os critérios

que destacam

os indivi -

desorganizadas.

duos das massas

para situá-Ios

na classe

politica

variaram

ao lon~o do tempo e de lugar para lugar. Nas sociedades
dernas,

que r,joscacaracterizou

que atingiram

um considerável

ção se faz através
cidade
seleção

individual

e não a igualdade

esta sele

Leva em conta a cap~

e a

os mais hábeis

que agem com eficácia

mo -

civilizadas

grau de maturidade",

do "mérito pessoal".

se faz considerando

isto é, aqueles

como "sociedades

'.

justiça

social.

A

no jogo do poder,

na luta social,

desta-

•
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cando-se

não somente

das deficiências

por suas qualidades,

dos concorrentes

mas também

diante

ou ainda por causa da apa-

tia da massa.
Mosca acredita
mais hábeis,
contribui

que as massas

sofrendo,

assim, a influência

para a eficácia

Por fim, cumpre
organizadas"

ressaltar

da,

1'. 'l1C'JC~

buir para a reconstrução

temores

religioscs,

morais

social".

ses sociais

que desempenham

ções intelectuais.

de -

moral"

Ih

-ao

ou

nos

desinteressado"

e

Propõe para tal,t.Valiança entre as clastrabalho

Esta aliança

do peso da riqueza,

as gra!!

Mosca

sobrenaturais

e sim no "altruismo

e

Isto devia contri

>ct:,j.~ ".

de crenças

na "justiça

escolhidas

e sociais".

de um "novo sentimento

no que chamou

Isto

politica.

que às "minorias

0cr-

dos

do poder.

o papel de levar adiante

e revoluções

fende a organização

mais baseado

da fórmula

está reservado

des "regenerações

sentem a superioridade

manual

e as que têm fu!!

possibilitava

visto como corruptora

uma limitação

do equilibrio

soci

alo
Nesta

sociedade

tência da classe
"classe média".
dos estudos

idealizada

politica,

representada

rIa verdade,

é

esta

e não das empresas,

" (ALBEItTONI, E., 1990,

por r·10scapermanecia

a exis-

pelo que chamou

cultivada

a "burguesia

da riqueza

de

e dos negócios

p. 94).

f'lichels

Para Albertoni,
dos Partidos
Pareto,

a obra de Michels

Politicos,

no sentido

atualiza

ticos e com os movimentos
Assim,

as teorizações

que lida diretamente

o pressuposto

tência de uma minoria

Sociologia

de 1911,

de Mosca

com os partidos

e
poli

de massa.
formulado

organizada

por Mosca

da eterna exis

que se impoe e se

legitima
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diante da maioria

governada

se coloca

da mesma maneira

unificada

no plano

to); no interior

dos sistemas

Da mesma

forma que Mosca,

e da observação,

necessidade

histórica

sentidc,

maior partido
Democrata
ma

é

que

preciso

Michels

nao

no

de

-

interior
pais

todo

mo-

E., 1990, p. 152).
procura,

da

fundar o que chama de "lei

da

(Cf. HICHELS,

o SPD (Partido

constatar,

por que ocorre

R.,1982).

como militante

de lllosca,no entanto,

apenas

(Par~

através

de sua época,

Difere

çao, mas investigar

protótipo

de sua participação

de massas

alemão).

e finalmente

da oligarquia"

vale-se

moderna,

iiberais-democráti

(ALBERTONI,

experiencia

Neste

da sociedade

políticos

e socialista,

(Hichels)"

política"

pela indultrialização

(Ostrogorskij),

operário

derno organizado

da fórmula

no interior

internacional

cos mais evoluídos
do partido

através

Social-

quando afir-

através

sempre

do

da observa

a formação

de eli-

teso
Para o autor, varios
levam à oligarquização

dos partidos

de de especialização
cos profissionais
as necessidades
profissionais

-

sao os fatores

de funções,

que atuam sobre os militantes;
das massas
zendo-se

diante

apenas

g arn

,

Enfim,

Quem diz organização,

massas;

que tornam

estes

psicológicas

a indiferença

e a passividade

acomodando-se

e

satisfa-

a estabilidade

e perpe-

"a organização

dos eleitos

sobre os mandantes,

políti-

as influências

com a representação;

de nasce a dominatão
datários

cada vez mais das

da participação,

tuação das lideranças.

a necessid~

os chamados

tática e técnica

indispensáveis;

combinados

socialistas:

criando

que se afastam
de ordem

que,

é

2.

fonte de o~

sobre os eleitores,

dos delegados

diz oligarquia"

dos m~

sobre os que dele
(IUCHELS,

R.

1982, p. 238).
Esta constatação
transformações,

faz de Michels

um cético

pois os revolucionários

classe

política.

Assim,

quanto

O próprio

Michels

mais o partido

acabam

em relaçao
se tornando

usa o conceito

socialista

cresce

às
'

de Mosca

.

e se organi

-
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za, o que seria a principio
lucionários,

positivo

mas ele se esvazia

para os objetivos

de sua "energia

revo-

revolucioná-

ria". (*)
Na verdade,
lucionário

Michels

que pretende

um caráter estadista,

observa

que o partido

destruir

o Estado,

pois haveria

patrão por outro"
Michels

(tnCHELS,

incorpora

apenas

R., 1982,

o pressuposto

trapõe

nos grandes

rio, a completa

deixam

a "substituição

arde
so-

de um

p. 235).
de Mosca

ao

marxismo

a oligarquia

agregados

à concepção materialista

segundo

num fim. As revoluções

quando afirma que a lei que estabelece
ma preestabelecida

revo

de governo,

sair. As organizações

ser um meio para se transformarem
ciais fracassariam

forma-se

o que o faz um partido

madilha de onde não consegue

político

sociais

da história,

como for

nao se con-

mas, ao contrá-

e a reforça.

Uma contradição

fundamental

está na impossibilidade

não mencionada

de se chegar

por Hichels,

a uma ordem social

sem

classes.
Das observações
constatação

de Mosca

da fragilidade

recuperadas

das massas.

por Michels

Elas precisam

está a
sempre
j}L- 'l'Y,l

ser guiadas pela classe política,
pós o socialismo.
organizada,

É próprio

a necessidade

lização e de direção.
petência

incurável"

Presente
cráticas,

já que a sua imaturidade~a

da natureza

de divisão

a oligarquização

e padece

mesmo

se

de especi~
de "incom-

seus problemas.

mesmo nas organizaçoe2

de participação

do trabalho,

Ela é em si amorfa

para resolver

da massa,

que se pretendam

acaba por abafar

de todos na direção

a

demo -

possibilidade

da sociedade,

ou seja, a

democraciél.

(*)

Adam Przcworski,

te fen~meno

autor contempor~neo,

élO estudar

diversos

partidos

ao longo do século XX. (Cf. PRZEHORSKI,

também

constata

es

social-democratas

,

1989).

_~~
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Porém,
IEchels.

existe uma diferença

O militante

sões, enfatizando

essencial

entre Mosca

socialista

se angustia

com suas conclu-

a necessidade

de combater

as tendências

lig'árquicas, numa luta

mas permanente

Lrig Lo r-La

a elevação

do nivel

como forma de controle

tendências

pelas massas.

destas

afirma:

que constatamos

na história

desfazem

todas sobre o mesmo

produzem

outras novas.

fortante

e entristecedor"

3.2 - A Herança

correntes

" ... as

assemelham-se
escolho.

às ondas.

ao mesmo

jacobina

e babouvista

da politica,

que acabou por ser uma referência

gualdade

destes

tempo recon-

XIX e XX uma concepção

os limites

burgueses

O lider dos sans-cullotes
ao dominio

econômico

do conceito

estendeu

e social,

para cair na critica

a "emancipação

em que "a igualdade
rei to

.í

ndí.v du a L,

quanto

Os principios
por f m
í

repassando

da propriedade

Ozouf,

comunistas
privada,

que élpenas buscavam

porém,

do babouvismo,

que

ul trapassaram
limitar

destes principios

os "instrumentos

da igualdade:

cida-

privada

"

-

concepçao
na

medida

tan-

pretendiam

até mesmo

as riquezas.

constituir

os
Bona

vai além deste fa

que se pôde

n i.u go s scrrpr-e renascentes
í

do

i-

(OZOUF, Ií., 1979, p. 750).

to. Foi a partir

í

i-

ela não era mais

afirmél que sua originalidade

Lu t a r- corrt.r
a os

de

não se referia mais ao di-

ao todo social:

identid~e"

à propriedade

jacobinos,

nas

lia idéia de

do individualismo",

sans-cullotes

f;WS

í

to igualdade

inédita

constante

(FURET, F., 1989a, p. 771). Dona Ozouf vê, nesta
de igualdade,

Fran

séculos.

superou

dão ao homem,

se
se

da Revolução

para os séculos

gualdade.

Elas

R., 1982, p. 243).

cesa legaram

Babeuf

democráticas

Francesa

As expe~iências

revoluções

das massas

E a todo instante

É um espetáculo
(HICHELS,

0-

pela democra-

cia. Para isto, é fundamental

Concluindo,

e

identificar

uma ditadura

para

da igualdade,

e

44

confiá-los

aos

(Iguais', praticar

litarmente

os cidadãos"

Para fundar
tência, Babeuf
mar o Estado

submeter

t~

efetuado

por

palavras,

sur

os interesses

e pública,

de Estado
e enfim,

do indivi

consistia

em

do corpo ci

que determinava

em levar o cidadão

pela qual se incorporava

ao todo

ti

P., 1989, p. 325).

Para Furet,

jacobinos

crença da onipotência
do partido

Em outras

(de Robespierre)

vico, em impor o jogo de um dogma

a fazer sua operação

sua exis-

Era preciso

de tudo o que o distinguia

privada

mi-

revolucionário.

" ... o projeto

o individuo

(GUENIFFEY,

jacobina.

organizados.

eró fundamental

a consciência

e garantir

de um golpe militarizado,

do putsch

duo ao social:
purificar

idealizada

seguiu a-experiência

um grupo de partidários

Também

recrutar

(OZOUF, H., 1989, p. 751).

a sociedade

através

gia a teoria

a requisiçao,

e babouvistas

se igualaram

do que é politico,

resultando

na

na idéia

revolucionário.

A este grupo eram garantidos

todos os procedimentos

que
,

justificassem

a concretização

da sociedade

que agia em defesa dos interesses
Então,

o grupo revolucionário

voz da vontade
dos. Ai está
Michelet

una e indivisivel,
a legitimação

é o intérprete

de f' .••

e o porta-

ou seja, da vontade

de to-

da ditadura.

esta concepçao

jacobina

zação a uma "seita". Para este historiador
cesa, tratava-se

ja

de todos.

-

identificou

igualitária,

uma oligarquia

de organi-

da Revolução

militante

Frét!!

que se p~s

no lugar do povo e que falava em seu nome, ..." (Cf. FURET.
F., 1989a, p. 774). Furet aponta
riador da Revolução
viu os jacobinos
A concepção

Francesa

que Augustin

do final do século XIX,

histotambém

como um grupo oligárquico.
de politica

inaugurada

pelo babouvisí:lo, ou seja, a "democracia
de critica

Cochin,

de pensadores

do XX. Como vimos,

pelo jacobinismo
direta",

do final do século

autores

deste período

foi

e

objeto

XIX e principios

afirmaraR

que

o
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processo

ce oligarquização

sionais da politica,
Furet, porém,
"

fazia da democracia

o esboço

com seus profi~

uma ilusão.

vê uma especificidade

constituiram

na medida

das organizaçoes,

nos jacobinos

de um tipo particular

em que foram, mais do que o terreno

são, o templo

de uma ortodoxia;

de unanimidade,

a enfermidade

expurgatórios;

partiram

leitos, a usurpaçao

a obrigação

os

escrutinios

dai também a obsessão

vo, e o fato de que se pediram

contas

da soberania

de partido,

de uma discus-

disso partiram

da suspeita,

que

de serem o po-

aos representantes

nacional"

(FURET,

e-

F.

1989a, p. 774).
Esta trajetória

jacobina

res revolucion~rios.
vro

Esprit

colocava

~ona Ozouf cita Roederer,

de Ia Révolution,

os franceses

se apegaran

pios da Revolução,
da liberdade.

publicado

de maneira

supervalorizando

parte, terem abandonado

te

(Cf. FURET,

a igualdade

atenção

babouvistas,

o termo liberdade

na ação transformadora

marcou a Europa,

nos séculos

secretas

revolucion~ria
a importância

aos princiem

prejuizo

para a sign!

em sua

da Europa

russa,

o conceito

histórica

no comba

do homem

social

e do

XIX e y~. Ela influenciou

do populismo

de Viena

ao .olchevismo.

fracassada

de Babeuf:

Ai

(Cf. FURET,

F., 1989a, p. 197 e 191). Ainda buscando

Ilonoré que está a matriz

xx.

Os bolchevistas

apesar das variações

do partido

russos

uma outra

e na sociedade

sofreram

de matizes

revolução
a inter

do convento

revolucionário

Saint

do século

esta influência.

observ~veis

est~

de menor

em seu tempo, ela anunciou

deste historiador,

as so

e a tradição

significado

pretação

i-

francês.

do Tratado

da conspiração

maior

a favor do de

1989a, p. 196). Privilegiar

à forte tradição do Absolutismo

ciedades

diferenciada

foi, talvez, uma necessidade

A crença

autor do li -

em 1831. Para ele

Furet também chamou

ficação do fato de os documentos

de igualdade

os vaIo -

É esta, ali~s, a tese central de Hannah Arendt

(ARENDT, H., 1988).

gualdade

em conflito

Aliás,

nas revoluções

I
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~
Furet ve o precedente

comunizantes,
Ias quanto

concepçao

,

a

Furet aponta,
binismo

e ao papel

entretanto,

imprevisto

rias dos séculos

relevante:

da Revolução

ne-

inverteram

o jaco-

Francesa;

dela. As experiências

seguintes

do revolucionário

atuando

do partido.

um aspecto

não surgiu como vanguarda

foi um produto

jacobinismo

ele

revolucioná-

isto, ou seja, o part~

tendeu a ser visto como condição

para a re

volução.

,,-

*

*
,

Ao pensamento

da Augustin

final do século passado,

Cochin,

François

autor ja citado

do

Furet dedica um estudo

es-

pecifiCO.
Preocupado

não com as causas da Revolução Francesa, mas
~
com suas conseqüências, Cochin ve no estudo do jacobinismo o
caminho

para entender

o legado da Revolução.

resse de Furet por Cochin:

Ai está o inte-

ele foi capaz de antever

traços

do "bolchevismo-Ieninismo".

o jacobinismo
de organização

foi a forma mais bem acabada

comum na França

XVIII: a "sociedade
agrupar pessoas
e que passaV~l

da segunda

de pensamento".

despojadas

metade

do

tipo
século

Ela se caracterizava

de suas existências

a se relacionar

de um

exclusivamente

por

social

e real

através

de i -

déias.
A variante
cia direta"

:~rancesa de democracia,

introduzida

então, em sociedades
t6rico inglês
instância

ou seja, a "democra-

pelo jacobinisf.1o teve suas

literárias

de democracia,

e filos6ficas.

ao contrário,

O modelo

present3.J1

sentido,

,

a "sociedade

(caso inglês).

brica uma opinião"

de pensamento"

Através

his-

baseou-se

politic.:1:o parlamento.

Neste

origens,

numa

-

nao cabia re

de discussões,

ela "fa A

(Furet) que se pretendeu

nirne. EI.:1e (e nno represent.:1)a vontade

consensual

e una

da coletividade.
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•
A novidade,
deu a ganhar

neste momento,

o social. Assim,

çãopolitica",

inovação

dade filosófica
ção coletiva,

uma "nova rela-

Francesa:

" ... a socie-

forma de produção

de uma coer -

na confluência

gico e de uma filosofia

de um mecanismo

do individuo.

do social,

cesa e do século XIX"

(FURET, F., 1989b, p , 186).

mento",

p r-e t er.de
u

direta",

religião

produto

ser a "produção

socioló

A adição das vontades

livres cria a tirania

A "democracia

ten-

opiniao

se estabeleceu

da Revolução

é a primeira

nascida

foi que esta

da Revolução

da "sociedade

social

Fran-

de

pensa-

da verdade":

"lugar

,

da vontade

geral,

a sociedade

po, no mesmo movimento

de pensamento

enunciadora

e ao mesmo

da verdade"

(FURET,

1989b, p. 188). Cochin viu ai, no "culto do social"
da "democracia

direta")

o substituto

na: "

o homem moderno

Cochin),

prisioneiro

da ilusão

limenta o investimento
a critica

torna-se,

filosófica

e teórica,

F.

(próprio

da transcendência

divi(de

na sua opiniao

ideológica

politico.

tem-

do social,

Esse é o primeiro
da

da ficção

que

a-

aspecto,

democracia"

(FURET, F., 1989b, p. 188).
Cochin
na prática,
democracia

não acredita

o seu pressuposto
representativa

linha de análise
ganizações
nipulação

que pretenderam
de opinião

ria. Entretanto,

F.,

representar

por especialistas
A "democracia

[;rupos de militantes
e monopoliza

realizar

dos individuos.

A

mesma

Cochin vê nas or-

a vontade geral,

a m~

que se elitizaram

-.

den

pura", identificada

esta pretensao

nela isto é mais clandestino

que estabelece

(Cf. FURET,

possa

nesta ambição. Na

e Ostrogorski,

.
também não cumprlU

ao jacobinismo,

da em pequenos

de igualdade

fracassou

de Michels

tro destas organizações.

nizaçao

que a democracia

-'
19uallta

porque

e na onipotência

basea
da org~

de antemao o consenso

1989b).

A "sociedade

de pensamento"

co. Este foi o ponto culminante

tornou-se
do processo

'

um partido

politl

de " ... produção

do C()I~SenSOpor um deba t e iguali tário que exclui as si tua

•
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çoes reais para
duos com

mundo

O

constitui

levar em conta somente

dos fins. Uma vez obtido,

uma verdade

'socializada',

seu caráter

democrático.

espalhar-se

pela totalidade

de unificação
interesses.

a relação

é partir

dividida

recobrir

como

em corpos,

as esferas

em função

de

desse momento,

do corpo social,

da sociedade

E então,

esse consenso

legitimada

Sua vocação

dos indivi

principio

ou seja,

do poder,

em

o Estado.

(FURET, F., 1989b, p. 190).
Para Furet,
do Estado

o partido

e da sociedade.

rantido por minorias
Diriamos,
pretendeu

Este processo

que o partido

ser a encarnação

nar a própria

a encarnaçao

é desencadeado

sociedade

politico

do Estado

dos interesses

Para Furet,

-

é, então,

e ga-

militantes.

porém,

dizer executor

politico

caracterizado

e da sociedade.

Por

de todos, ele pretendeu

se

elimi-

civil.

o partido

politico

conseguiu

efetivar

esta
,

substituição-tese
que chamou

com a qual não

de "matriz

concordamos

do totalitarismo"

(Cf.

- vendo
FURET,

ai

o

F.

1989b, p. 191).
Moshe Lewin,

ao estudar

como esta tentativa

o
namento

inevitável

da sociedade

vanguarda.

explicar

edade soviética,

soviética,

mostrou

não se concretizou.

dinamismo

da própria

de é impossivel

a sociedade

Negando

estimulou

o movimento

as transformações

culminadas

nos ~ltimos

o questi~
da socieda

ocorridas

anos

na soci

(Cf. LEWIN,

N.,

1988) .

•

3.3 - O Elitismo

O partido

em Lenin

leninista

Esta elite é formada
mente de suas origens

é, na verdade,

pelos "mais hábeis",

sociais;

"os melhores

para Lenin. !-loscadiria que são aqueles
to pess03l".

-- .,

uma elite politica

.

independente-

filhos

que possuem

do povo"
o "méri-

49

A "consciência",

ou seja,

gio da elite,

que será levada

tar que mesmo

o proletariado

marxista,

o libertador

Ias (funções

do partido).

pela elite.

processo

ambigüo:

estima)

as massas

precisa

ser conscienti

ao mesmo

de esclarecê-Ias

e

ser

haver aI, como já dissemos,

um

tempo valoriza

e que os membros

devem tornar-se

plo), afastando-se

delas.

rio so é revolucionário
a elite,

e desvaloriza

Nicolas

(em seu sentido

pela economia;

Berdiaev

escreveu:

numa

por Mosca,

numa primeira,

segunda,

cuja ação deve libertar

no momento
ele

por

a Histó

o homem

-

foi

ele dela se liberta
é precisamente

a humanidade

uma propriedade

le que são transferidas,

importância

afirma que, no Marxismo,

" ..• o proletariado

Designa-se-lhe

acabam

que vão conduzir.

em duas partes:

dominado

Neste pr~

profissionais,

esta elite assume urna

Berdiaev

am-

o revolucioná-

deixa de ser massa.

do que aquela atribuida

ria está dividida

melhor.

(su~

provenham

que

Em outras palavras,

quando

aliás,

mais significativa

agente

intelectuais

das massas

No marxismo,

exemplo.

da elite

isto é, os politicos

se distanciando

guiá-

deve

,

cesso,

idéia

(e o proletariado).

Desta maneira
das massas

a

e aprender

Ou seja, sua "sabedoria"

Parece

noteoria

na

em contato com as massas

a necessidade

lapidada

que'é,

ainda que esteja presente

de entrar

com elas, há sempre

organizado

privil~

É interessante

às massas.

da humanidade,

zodo de seu papel. Assim,
da necessidade

a teoria é a verdade,

este

e criar uma vida

messiânica,

é sobre ~

atual, as prerrogativas

é o novo Israel. A antiga conscl

do povo eleito

de Deus,

ênica hebraica

é aqui secularizada.

A alavanca

que deve

su-

,

blevar

o mundo

se transforma
1951,

p.

e enfim encontrada.
em um idealismo

E o materialismo

desenfreado"

de

(BERDIAEV,

Marx
N.

190).

Segundo

ele, o marxismo

que nada tem de ciência.
tica. Aliás,

Marx

possui um aspecto
tinha misturado

a força revolucionária

objetivo
economia

do marxismo

estava

e um
com é
mais
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•
no seu lado

.í

dc a Lí a t a

marxismo

Tamb~m

parece

-

a berança

6

E,

haver

francesa,

além dos seus

Rousseau

de ter ficado

-

tamb~m

a

interpretaç~o
a de que

í

os pobres

nada

a

tinham

Esta id~ia n~o ~, pois,

or!

a ele

(Cf.

recuperou

em

associada

afirma

que Robespierre

a idéia de que as pessoas

como virtude,
(moral)

já que

assumia

a força capaz

de unir

por aqueles

Antes,

identificado

porém,

marxistas)
que havia

A compaixão

'

na Revolução

das classes

social

no
é

relevante,

de "marxis-

da luta social"

)

aos princípios

russos

no marxismo,

e

o

a recoí.lpensa

seguiram

tomando

o

a revolução

e filos6fico.

Ilqui que, de acordo com a análise

faz do pensamento

'

Este paraiso

entre o que chamou

- p. 212. Os revolucionários

(*)* Lembremos

se

superiores

Uma diferença

(não admite críticas

reljgioso

sociais

para atingir

a eternidade,

(Llmétodo de compreensão

mais no seu senlido

era

está no jacobinismo

superior".

de mais ortodoxo

porque

H., 1988, p. 63).

está no cristianismo.

(*) O autor faz uma distinção

ortodoxo"

libertador.

como um estágio

aos miseráveis

ou seja, com um "estágiO

e o "marxismo

'

(Cf. ARENDT,

com a felicidade,

mo crítico"

o sofriDento

da compaixão

que sofriam

s~o

exaltaria

fundamental

A idéia do sofrimento

marxismo.

inferior

a nação. As diferenciações

diante

prometido

de condiç~o

francês

~ um elemento

um papel

secundarizariam

I

for-

na associa

religioso

porque

grilhões.

(*)*. O revolucionário

Sekulovic

sua

H., 1988, p. 53).

Hannah Arendt

paraiso

tambem

(* )

pois segundo

surge da necessidade,

boas

baseada

~ da Rev o Luç ao que vem a .í.de

de Narx apesar

e

pobrezA. e força poli tica. Aqui

liberdade

ARENDT,

e uma polltica,

um principio

Arendt,

ginal

,:"

nisso que est~

de Hannah

a perder

que "o

í

1951, p. 19G).

çao que llJarxfaz entre
temos

rnat c r n l Ln t a , Conclui

lJí.la
clcncia

uma f~ e uma rcligi~o.
N. ,

110
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nao e somente

ça" (BERDIAEV,

que

dI)

,

de Mosca,

que

este, ao contrário,

A.
ti
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'

no entanto,

deve

tas vezes,

c

a rusignaâáo

5L\

combater
Brendt,

l

jac1binos

foi um legado

produto

aliÚs,

fosse para a defesa

)ou mais preci.

da "exploraâáo"/

inaugurou

da revoluâáo

assimilado

Ualvez

a noâáo

para

devia

pensar

apar{ce

dos interesses

Qara

J.lannah

de que tudo

Fste

dos sãculos

que o sofrimento

tambãm

que

ser permitido/

p1los revolucionÚrios

pudãssemos

e marxistas

a abdicaâáo

e marxistas

do sofrimen.

l)

l

o Uerror,

jacobinos

0

c

n s eas * 5L g tirnam e g 5a d*5N!5E
arn a violçncia

o sofrimento,

seguintes/

c

Domo forma de superaâáo

to< os revolucionÚrios
samente

RJTO

ser Óest;"/ad;l/P c r r/t an cmo pregou,

como

particulares

para

resignaâáo,

3

os

pois

ã

em nome de uma causa

final/
Setornando
prÚtica

a Menin,

voltam.se

cabe dizer

sempre

que seu pensamento

para a necessidade

de elites

tÚrias e centralizadas/

Jsto tanto no peréodo

nÚrio quanto

da construâáo

Meíncio

no peréodo
Nartins

Sodrigues

vanâo da burocratizaâáo
nos apês a revoluâáo/
prios princépios

tamente,

entendemos

do regime
reinado

de Ttalin,

ou seja, o homem

dentemente
certeza,

grandes

i ,, ;,),

uma idealizaâáo

doutrinas

,

nas prêprias

nha uma visáo

do homem

estava
sociais

sociais/

(

longo

na

"realista"

V.

do

indepen.

Oáo hÚ, em Nosca,

com

ainda do povo

segundo

e religiosas" õ

ex{

concepâóes

imperfeito,

e menos

presente,

ao

ser implantado

ã, em essçncia,

de suas origens

Fsta caracteréstica

,

anterior*/

Nais

(

mais negativos

sáo atribuédos

sobre o tipo de socialismo/a

créti.

autoritÚria

da burocracia/

que atualmente

a

e sobre a sociedade

dos aspectos

tçm suas origens

)cont/ da nota

homem,

o poder

que muitos

soviãtico,

de Menin

')()

para consolidar

concepâáo

fabril

a.

aos prê

ainda que ele se mostrasse

do trabalho

o

nos primeiros

foi atribuédo

" õõõ sua )de Menin*

sobre a organizaâáo

prã.revolucio.

em estudar

soviãtico,

fenímeno

de Menin,

co deste processo;

contribuéram

Fste

autori

do socialismo/

preocupou.se

do Fstado

e sua

Tekulovic,

"nas

m
63

d
niáo Toviãtica/

Oo centro

náo explicitado,

dessas

concepâóes

de uma sociedade

por uma tecnocracia

ilustrada,

estÚ o ideal

dirigida

armada

com máo.de.

de poderes

ferro

ditatoriais

sobre os trabalhadores/
"Oo plano
expressáo

do sistema

desta

dos prêprios

tecnocracia,

dominados,

aos quais deveria

cientistas

e administradores

do socialismo,

e a valorizaâáo

a classe

uma "teoria

Fstes

intelectuais

dade e, por possuir
cia polética

de em uma direâáo

classe

operÚria

classes,

Membremos
aPlPId

)SPESJHVFT,

do Fstado

que conscien
ã,entáo,

Y burgue

.

da socie

especificos,

conscien
a socieda

por ela )elite*/
que o conjunto

da

o partido/

da

)/// * o partido

e

M/N/, 2::1, p/ :6*/
afirma

d -ilALd

que o partido

M A egvegPA
prevaleceu

po.

idIPMLALM,
A

sobre

dos sovietes/

que fortaleceu

náo se deu, entáo,

te autoritÚria

construâáo

deve conduzir

do poder polético

nin, e sim por haver

con

o poder, mas sim a vanguarda

AIAEA edg imEilPlmPg

Fste processo

a burocracia

a despeito

em seu pensamento

do Qartido

das criticas

de

e
Me.

uma base profundamen.

e elitista/

Bs duas formas
sáo,

tãcnico,

aqui de Guret quando

forma de participaâáo

na

P leninismo

"Menin nao imaginava

exerceria

B centralizaâáo

que deviam

,

estabelecida

dizer

dos tãcnicos

sao a elite que se destacou

ou mais precisamente,

ra o Fstado"

quer

que se sobrepóe

um saber e mãritos

Qara Sodrigues,

camponeses

dos intelectuais

do Rue GazerA

e conhecimento

nome

M/N/, 2::1, pp/ 88.9*/

intelectual"

sia e aos operarios/

a

em

e

e da produtividade

operÚria

do poder

de operÚrios

)intelligentsia*

da produâáo

era

seu poder

entre a valorizaâáo

duzir o avanâo

tizavam

ônico

para a civilizaâáo,

)SPESJHVFT,

uma relaâáo

o partido

que exercia

da massa

conduzir

para o socialismo"
Fxistia

politico,

para Iannah

de poder . os conselhos

Brendt,

contraditêrias

e o partido

e náo podiam

coexis
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Sôssia/

Domo

por outro
elitista

ja vimos,

esta interpretaâáo

de Cerdiaev

lado, abrir espaâo para relativizarmos
da vanguarda/

mo se apoiou

Jsto porque,

numa lêgica religiosa

russa e, portanto,

identificada

segundo

guarda

concluir

se aproxima

disseminada

âóes da escola

italiana

na sociedade

com seus valores/

(

que o pensamento

bastante,

carÚter

ele, o bolchevis

(

Qoderiamos

o

pode,

quanto

leninista

ao elitismo,

de fins do sãculo

de

van.

das formul{

YJY e inicio

do

com as semelhanâas,

ape.

YY/
Dabe ressaltar

que trabalhamos

nas/ P que hÚ de especifico
âáo proletÚria/
relaâáo

Eiferenâa

com as massas/

em Menin

essencial

Qara Nosca,

náo era mais desprezivel
ao voto,

tornou.se

P pensamento

leninista

procurou

rqd

Dontudo,

. EAilAclM

tambãm

agente

a revol{

ã a questáo

como jÚ vimos,

apenas porque,

to universal

que formalmente/

ã, obviamente,

a

massa

conquistado
do processo

valorizar

o direi.
polético/

as massas,

como jÚ analisamos,

da

ainda

esta valoriza.

fmMilPdcpnMa,
)

Oeste

sentido,

to no pensamento
Bs massas

o elitismo

liberal

quanto

atravãs

e guiadas,

da forâa bruta/

tanto em Nosca como em Menin busca.se

to da prÚtica

elitismo
critãrios

vindo

neste

dos regimes

combate<

anteriores/

ainda

Qelo cog

o reconhecimen

náo eliminaram

Fles criaram

jÚ mostrava

isto< a soci.

de massas,

o marxismo.leninismo

reeditou

burocratizado

que obteve

como

e autoritÚrio/

o

novos

para as organizaâoes

de tal maneira,

altamente

de esquerda

P jacobinismo

voltada

mo, reforâando.o
um Fstado

e revoluâóes

seletivos/

aJ.democracia

tan.

elitista/

Ps movimentos

cassou

recorrente

no de esquerda/

devem sempre ser controladas

que náo seja exclusivamente
trÚrio,

e um elemento

fra.

o elitis
resultado

44

a enfrentamento
náo era, talvez,
P combate

contra

de Nosca

mos na pretensáo
as e prÚticas

travado

por Iosca contra

o seu carÚter

talvez

fosse melhor

totalitÚria

jacobinas/

elitista

implécita

o

jacobinismo
de

entendido

polética/
se

e explécita

pensar.
nas idãi.

Pu seja, Nosca náo aceita o lJelitis

mo totalitÚrioll, que tenta a eliminaâáo
Fste foi o caso do Uerror

e do fascismo,

da sociedade

civil/

a{bos abominados

por ele/
Qara Nosca,
classe polética
resultados

deve haver um ponto
governa,

com Menin,

e0ou inevitabilidade
te legitima.se
social

mas onde a sociedade

de urna pretensa

Fntáo,

náo sofra

da elite*

)a defesa

da

)Cerdiaev*/

elite assume,
que aquela

ã radicalizado/

de estar de posse

os

Bgora,

a eli.

da lJônica

teoria

Ã neste sentido que afirmamos

entáo, uma importància

atribuéda

a

necessidade

justall )IFMMFS, B/, 2:93, p/ 7:* com ares de

religiosa

onde

uniformizaâáo/

o elitismo

na crenâa

de equilébrio,

por Nosca/

verdade
que

mais significativa

a
do

,m
d
-,.

DPODMVTªP

PV B RVBMJGJDB·ªP

B grande
cialista,

questáo

que se coloca hoje,

ã a definiâáo

do em vista

ra os sãculos

para a esquerda

ou a redefiniâáo

a sociedade

P socialista

EB SFWPMV·ªP

da revoluâáo,

YJY e YY. e aprender
diante

de propor um p{ojeto

ten

que se quer construir/

de hoje tem o privilãgio

Uem, no entanto,

s{

de poder

com a prêpria

olhar p{

Iistêria

de si a Úrdua e escorregadia

socialista

renovado

tarefa

capaz de seduzir

ho

mens e mulheres/
)

Qara termos
aproveitar

sucesso

esta posiâáo

nesta tarefa,
privilegiada,

e importante

sabermos

aprendendo

com o pass{

que defendia

que o estu.

do/
Membremos
do do passado,
justifica

mais uma vez Lautsky

ou seja, do desenvolvimento

na medida

em que serve para definir

litico/ F ã por estar
o marxismo

no marxismo

realidade

o pensamento

mo que tornou.se

que

renovaâáo

ã fundamental

na busca

trÚrio, nos tornaremos
vido/ Bgnes Ieller

o que chegou

"

prisioneiros

,,e!g4!i

3

s!

com ba.

a tentaâáo

deste passado

de

Daso

ne.

mal resol.

esta questáo;"
e

escolhemos

~.

ate nos/ Te negassemos
diriamos

3

B

descontinuidade/
a

a de,sconj<inuidade,sê
&'

m

con

sem levar em consideraâáo

ta-.cde- ~~

seus escr4WPT,

pelo socialis.

e do futuro/

tempo, continuidade

r~2esmoquando

ortodoxia

histêricas/

evitar

do presente

Fla náo pode ser reconstruida

,

B

junto

e atualizaâáo

tratou brilhantemente

ã, ao mesmo

continuidade/

renegado

e transformaâóes

sentido,

gar o passado,

seriamos

da realidade

ao longo do sãculo YY, parece

possivel;

se nas experiencias

"(,,

po.

ao seu mãtodo/

de Lautsky,

hegemínico

um caminho

Iistêria

contraditêria

se

um projeto

que jru{ais e estÚtica/

era, pois,

Bssim,

Oeste

apoiado na observaâáo

sê

náo pode ser um dogma/ Fle desenvolve.se

com a prêpria

nalizar

histêrico,

#d)à$%IX9E,--

completamente

,)-.,

/iE*0;

o passado,

(sim( ou (náo(, dependeria.

/
( *IA'+'1''1

68
)

mos completamente

dele/ Uudo o que quisermos

remos fazç.Jo com falsa consciçncia/
xáo consciente
ganicidade

faz parte

na relaâáo

negar,

so pode.

Nas, a meu ver, a refle

da necessidade

com as geraâóes

de conservar

uma or.

que nos precederam

"

)IFMMFS, B/, 2:93, pp/ 266.7*/
Vma das grandes
71 para os 91

,

a

contribuiâóes

a percepâáo

da possivel

maâoes

que nao se fazem a partir

muitas

vezes náo se sustentam

imposiâoes

e cerc{entos

desta passagem

Fstas
muitas

das liberdades/

Qelo contrÚrio,

mas de garantir

uma transformaâáo

sem catÚstrofes,

das transfoF

a náo ser a custa de

revolucionÚria/

do pela sociedade/

anos

de um corte abrupto/

Jsto náo quer dizer que deva.se

e que seja considerada

riqueza

dos

abandonar

parece.nos
social

como patrimínio

Ieller

a perspectiva

que ã uma das for
sêlida,

com

conquistado

e defendi

fala de uma "transformaâáo

ainda que mais lenta, porãm,

raizes

gradual

náo menos

to .

tal" )IFMMFS, B/, 2:93, p/ 244, grifo nosso*/
Qara a filêsofa
voluâáo

h{ngara,

ã imprescindivel

lenta e total" dç conta das transformaâóes

âoes sociais e humanas

B percepâáo

movimento

histêrico

complexo

da necessidade

seja revolucionÚrio

parece

ã uma construâáo

de ampliar

revolucionÚria
sáo sintomas

porque

a rebeldia

e náo forâas

tem que questionar
privadas

Fm outro ensaio,

)Df/ IPCTCBXN,

o historiador

forâa

culturais

3

Nesmo assim, con{

que se pretenda

o sistema

do

que a "revoluâáo

e a dissidçncia

revolucionÚrias/

do que

contribuiâáo

náo ã, em si, uma

tata que depois de 79 todo movimento

de satisfaâóes

o conceito

ter sido a grande

surgida ntste momento,

ao

e longo/

de Naio de 79/ Iobsbawrn acredita

cultural",

impli.

Ã por causa disto que a revolu.

âáo náo pode ser um corte/ P socialismo
longo de um peréodo

das rela.

do co~tidiano/ B vida cotidiana

ca, em si, uma continuidade/

cionario

que esta "re.

de relaâóes

revolu.

pessoais

e

F/ K/, 2:96*/

inglçs

lembra a

questáo

47

dos direitos

do indivéduo/

mente de relegÚ.Jos

B tendçncia

a segundo

ciedade náo deve significar

plano

verificada

diante

revolucionÚrios,

tos operarios/

Goi esta a interpretaâáo

socialistas

56/ Dabe mais uma vez a recuperaâáo
clusive

por amplos e tradicionais

tendem a depreciar
guiu o caminho

reforma

setores

os movimentos

do Iomem,

tes direitos

foi de enorme

.

social

da esquerda

diz;

WW

in.
que

que náo

se.

do pon.

00 ddd

em favor

da

foram movimentos
individual

para estabelecer

importància

pês

renegado,

operÚrio

tanto no sentido

no social< e sua contribuiâáo

ou dos movimen

associados

social e pela transformaâáo

pelos Eireitos

õ

da literatura

por eles/ Iobsbawm

to de vista histêrico,

e da s{

fundamental

do passado

a luta do movimento

previsto

do Fstado

uma caracteréstica

dos movimentos

historica.

quanto

e expandir

)IPCTCBXN,

es

F/K/

2:98, O- 539*/
Fm todo caso, esta controvãrsia
timaâáo do individuo
movimentos

ante o Fstado

revolucionÚrios

ã essencial

ã bastante

do por eles náo pode ser pensado
Idbd

que discute

ou náo

complexa/

como simples

se a subes.
aos

P rumo toma.

acaso/ Bssim

3

. egMIPid gMImeMgAg A OPilvgPA

Ld bdnPbMcld deMgpgPd
ii ,mm,m,,,,
para i{{r({a literatura conservadora
,,,,,m

como defende

Iobsbawm,

do pês.guerra,

ã importante

tambãm

mos náo foram meros acasos,

explicar

por que estes

para nao se cair nos erros

ru
do

passado/
Qensando

o movimento

cha que este momento
toriosos
)Df/

revelou

da rr.Huerra;

J-LVU*
Bssim,

estudantil

de Naio de 79, Mowy

uma crise dos dois modelos

o stalinismo

e o american

a.
vi.

way of life

N/, 2:8:, p/ 355*/
o socialismo

terÚ que oferecer

opâóes a

estes

dois modelos/
Nais uma vez, podemos
caminhos/

Oeste

sentido,

mos, com a trajetêria
lo autor, discutir

recorrer

Y Iistêria,

na busca

o livro de Mowy ã primoroso/

de MVkÚcs,

a questáo

brilhantemente

Qode .

estudada

da ãtica e da moral/

de

MukÚcs,

pe.
a

.'
~6:

principio,

negou o bolchevismo

ele, porque considerava
o "terror capitalista"
palavras,

pensava

tionava;

e resistiu

que o bolchevismo
pelo

chegar

desprezados

ao bem atravãs

tecnicamente

na antiga

Y adesáo

queria

acabar

"terror proletÚrio"/

"P mundo novo pode nascer

21 náo diferem

muito

com

outras

do mal/ MukÚcs

ques.

se os meios para realizÚ.

dos meios

ordemA

Fm

a

justamente

((()Bpud/ MP\(lZ,)f•f'

detestado
2:8:,

e
p/

254* /
Mowy lembrou

tambãm

negado que com{ateu
fins/ Urotsky
justificam

mãtodos

a justificaâáo

dissera,

os meios,

volucionÚrio

a contribuiâáo

ativa, por entre

indignos

das

adoraâáo

"1cfI

sistema partidÚrio
ses da sociedade/

substituindo.as

pela

) MPXZ, (ào 2:8:, p/ 266*/

a ser enfrentada
Te o partido

pelo socialismo

leninista

diz res.

pretendeu

ser

agora,

de se travar a luta politica

plural,

que dç conta dos diversos

Membrando

ve ser respeitada,

e

fazer a felicidade

e sua organizaâáo

trata.se,

fim ,(.

oper{

massas em si prêprias

partido,

que os fins

uma parte da classe

ou que tentam

peito ao pluralismo/

os

seus meios, procedimentos

ria contra as demais<

Putra questáo

dizemos

para nês que o grande

de que se utiliza

dos chefes("

re.

dos meios para atingir

em 2:49; "(Ruando

significa

de outro teêrico

Lautsky,

mas a minoria

a vontade

o
num

intere{

da maioria

nao deve ser eliminada

de

pol{

ticamente/
:

luta revolucionÚria,

hoje

s"

por um lado mais difi

cil (' +*f outro lado mais fÚcil/ Fxpliquemos/
estudando

o movimento

cimento progressivo

de Iaio de 79, percebeu

da separaâáo

civil imp{e aos movimentos
luta social,
Donclui,
centraâáo

da luta politica

e sociedade

atuais a combinaâáo

e de uma "revoluâáo

entáo, que "i{to torna extremamente
da luta F o desenvolvimento

zes parã(la aâáo como os partidos
)JJPCTCBv;n,F/ ; "

que o desapar{

entre Fstado

sociais

Iobsbawm,

2:96, p/ 355*/

(
da

cultural"/

dificil

de instrumentos

do tipo bolchevista

a

con.
efica.
"

d
5.

Oesta êtica,

a luta complica.se,

de civil ocupa espaâo no Fstado,
destrui.lo,

pois a prêpria

náo se tratando

e sim de ganhar hegemonia,

mesmo de conquistÚ.lo/
tar em qualquer

socieda

mais

de

na sociedade,

B luta revolucionÚria

parte e temos a impressáo

pode,

antes

entáo,

e{

de que ela náo es.

tÚ em parte alguma/
Qor outro

lado, achamos

destes trçs elementos
cultural"

exatamente

. luta social, politica

que a luta revolucionÚria

Fsta concepâáo
sociedade

de Fstado

civil, parece

reivindicativa
Ioje,

que se as massas
ais formuladas

nao se identifiquem/

nao aceitam

pelos

teoria e náo nas massas/
suas necessidades

entre

a

luta

revolucionÚria
diz

e alternativas

soci.

o erro estÚ

na

,

B teoria tem que corresponder

as

uma forâa concreta

F

2:93*/

&f'

diriamos

res e parnmetros/

"revoluâáo

Bgnes Ieller

ã porque

e sê assim tornar.se

)Df/ IFMMFS,

Doncluindo,

as teorias

intelectuais

e

')(

uma proposta

,

combinaâáo

do qual faz parte

romper com a dicotomia

tambãm náo se concebe

na

pode ser sedutora/

ampliado,

e luta revolucionÚria/

com a qual as massas

material

a

que

que vivemos

Bs dôvidas

hoje uma crise de vaJo

sáo muitas

e os caminhos

tortu.

osos/
B descrenâa
vida/ Damus
um sentido

disse;

"Te em nada se acredita,

e se náo podemos

torna possivel
tra deixam

eR tudo e, porem, perigosa

e tudo carece

de existir<

razáo/ Uanto

"('

dos leprosos/

tudo

se

P prê e o

con.

como dedicar.

B maldade

em acaso ou em capricho"

317.8/

ver SJEFfUJ,

.,"

ter
se

e a vir.

)DBl~2VT,B/, sid ,

25*/

Qara esta discussáo,

a

possui

náo tem nem deixa de

se podem atiâar os crematêrios

tude transforma.se

se nada

nenhum valor,

de importància/

o assassino

seja quem for ao tratamento

p/

afirmar

e desestimula

2:9:, pp/ 3:3
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Bgnes Ieller

viu, na grande

"novos filêsofos"
um ceticismo

este sentimento,

em relaâáo

quer ideologia

entáo,

tado" proposta

,
nao/

sistema

uma desilusáo

e

social e a qual .

a dualidade

do "homem revol

"Rue vem a ser um homem

Nas, se ele recusa,

tambãm um homem que diz sim, a partir
mento"

dos chamados

'.) 1&O9~.

recuperar

por Damus;

Vm homem que diz .

revelando

a qualquer

)Df/ IFMMFS,

Ã preciso,

receptividade

revoltadoA
)

nao renuncia;

do seu primeiro

e

movi.

)DN?2VT, NA. s0d, p/ 14(-

Iobsbawm

disse isto com outras

revolucionÚrio

encerra

tambãm de alguma
B busca

esperanâa"

de valores

deles o homem

"Uornar.se

um

náo sê uma dose de desesperanâa,

de caminhos

táo, a busca

palavras;

)IPCTCBXN,

possiveis

p/ 137(-

0874*

para o socialismo

para o mundo

revolta.se,

F/K/,

atual/

ja que a revolta

mas

Tomente

ã,

en.

a partir

acontece

em

nome
)

de valores/
revolta,

Damus afirma;

mas todo o movimento

um valor"

)DBNVT,

Oeste

NA.

sentido,

mo tempo libertar
projeto

"Oem todos os valores
de revolta

dade e seguranâa/
táo, abandonar

tacitamente

s0d, p/ 15(-

os valores

os homens/

moderna

devem dar seguranâa

e ao

Tem eles, ã impossivel

Tegundo

aponta uma contradiâáo
Bgnes Ieller,

mes

criar um

/

Donclui;

nos de tudo o que ã tradicional
)

que e repetitivo,
nossa vida;

perderemos

completamente

e de tal tipo de liberdade

tre seguranâa
iMg

e liberdade

NMPlA

excluindo.se

Mb egMVmuod

de qualquer

tentam,

vidas,

libertar.

de tudo

e a necessidade
LA IdcnPntcIPA

responsabilidade

o

a seguranâa

sê podem resultar

Eefende

e{

que dáo seguranâa

"Te quisermos

em nossas

)IFMMFS, '.) 0871* p/ 054(-

entre liber.

os homens

as formas de vida cotidiana

na busca de sua libertaâáo/

cqd

invoca

a

socialista/

B sociedade

roses"

conduzem

a conciliaâáo

de
neu
en.

de a libertaâáo
LA nPLA

Mb Idbmb

em relaâáo

-

aos ou.

tros/
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