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§ 1- Os fundamentos

o

teóricos

prestígio

das cate8Q!1a~ol!ticas

do marxismo

des quanto as perspectivas

tem so~rido oscilações

como o do flnal dos anos 80

e início dos anos. 90, é especialmente

des fundadores

burguesa, .tal como elaborada por seus gran-

(Adam Smith e Ricardo, notadamente,nunca

didos pelo autor do Capital
alugavam

útil lembrar que o ponto

teórica de Marx é a superação crítica

da revolução

da Economia política

tão Gran-

que abriu e as esperanças que susci-

tou. Num momento de baixo horizonte
de partida

marxistas.

confun-

com os vulgares apologistas

sua força de trabalho

intelectual

que

aos patrões

da in-

dústria) •
Superação

crítica significa aprofundarnento objetivo

dos

fundamentos de uma teoria, no caso a do valor-trabalho. Marx,com
efeito, desmanchou a concepção burguesa da mercadoria (isto é
a concepção

da mercadoria

sua natureza

lusão objetiva,

a "co s rí caçào " do mercado constituia uma ií

í

j~ ~ue corre~ondia

do modo de produção

ao funcionamento

em que (a) os produtos

sob a forma de mercadorias

é ela própria uma mercadoria
meios de produção
consumidos

desvendando

social e explicando porque, no horizo.nte da produ-

ção capitalista,

socialmente

como "coisa econômica")

ções capitalistas

circulam

; (b) a força de trabalho

comprada pelo saLàr o ; (c) os
í

determinado

de produção

ção na Economia politica

Deslindou

da objetividade

e consequentemente

das rela-

de sua teoriza-

inglesa.

t; este aprofundamento
mite a transparente

são

na mediaa em que valorizam o Capital.

não ttinventouU uma nova "doutrina".

o caráter historicamente

radical da teoria do valor que per-

dedução das formas do valor a partir

lação simples de troca embutida
mais complexas

do trabalho

assumem a forma de Capital e portanto

produtivamente

Marx,portanto,

efetivo

em toda mercadoria,até

da re-

as formas

do valor e ao Capit.al,dinheiro que engendra di--

nheiro. A revolução

teórica marxista

em seu sentido rigoroso

deve pois ser compreendida

de revolução da ci~ncia. t; sintom~tica,

·neste sentido, a acusação,

repetida

"ad nauseam" pelos

eecr ba s
í

,
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do aparelho

ideológico

do Capital,

de que a teoria marxista

do valor é "met af'Ls ca "; Sem dúvida, a explicação

do lucro

í

pela mais-valia

e desta pela diferença

ça de trabalho

e o valor incorporado

du t o de seu trabalho,

a explicação

p

entre o valor da forelo trabalhador

do lucro médio pela p ere-

quação dos lucros de cada fração individual
o caráter tendencial
capital

da elevação

da contradição

da composição

entre a socialização

e a p r í.vat zaçâe da apropriação
se deixam quantificar

com a mesma simplicidade

cete de uma empresa ou a do pregão
verdade

dos pressupostos

então os astrônomos
precisão
pazes

da

do cà l.cuLo de um fenôrneno

se a precisão
l·

org~nica

aparente

eclipses,

e

porta-vozes

Has

isolado garantisse

a
í

que calculavam

dos corpos siderais

marxistas

de um relatório

bancário

teira de investimentos.
Seu horizonte

teórico

da sociedade

escapa à percepção
busca a essência
constituído,
marxismo.

Concedamos

não se prestam

que a Terportanto

aos

para a elaboração

ou para a administração

de uma car-

Marx olhava mais alto e mais longe.
era a compreensão

lógico-histórica

da

humana. O ponto de vista de um gigante

de um pigmeu.
entendermos

do fenômeno,

princípio

a Lóg

í

então não há porque

qualquer teoria que

c'a do processo,

da consequ~ncia,

a causa

a constituição

do

recusar este epíteto para o

Ele assumiu uma exigência .intelectual que remonta

~~ origens gregas.do pensamento
ias·causas,

racional:

a busca dos fundamentos,

Nas trata-se

de uma "metafísica"

tação histórica,
metafísica

e eram ca-

teriam razão ao sustentar

'Se por "metafisica"

o

com grande

do Capital que, de fato, as catego-

rias econômicas

do efeito,

que a do balan-

Bolsa de Valores.

.ra estava Lmó veL no centro do' Uni verso.

evolução

não

,

.

escribas

da produção

em que este cálculo se apo a ,

da Antiguidade,

o movimento

de prever

teóricos

do

apro-

dos meios de produção,

í

I

do capital social,

e da baixa da taxa de lucro e do consequente

fundamento

ao p ro-

..

a descoberta

transparente,

de uma descoberta

implícita

o conhecimento

crítica.

(e às vezes explícita)

pe-

das origens.

de uma fundamen-

Ao passo

que

dos pensadores

a
da
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plutocracia

,considera a Bolsa de Nova I'or-qu ejo s bancos

os "paraísos

f í.aca e" e instituições, do mesmo gênero, como ex-

pressão

í

acabada

nomicus"

dest e animal ant edilu viano que é o "homo

e encara como natural o fato de que

cap ital, o dinheiro gere dinheiro.
ploradores,

aventureiros

todos os tráficos,
expressões

ralista britânico

consiste

que estes são espécies

segundo Francis Pukuyama,
isso menos insolente)
no,

o cenário

História)
rocracia

em que aqueles

ideólogo

varie-

do dólar e do Pentábono,

descartável

Tal seria,

(mas não por

de Estado no r-t e+ame r i ca-:

Para ele, e seus congêneres,

árabe: os cães ladram, a caravana

p~ssa. Passou mesmo pelo marxismo

rocracia,convertidos

constítuem

e8 via de extinção.

do "fim da História".

soviética,

todos à ordem dos

pertencem

Departamento

da

vale o antigo provérbiO

e o mono-carvoeiro,

Sem dúvida, como notaria o grande natu-

dades em expansão na ordem planetária
ao passo

o capital gere

do "mer-chan dd sí.ng!' , "Lobby ata s" de

Charles Darw.í n ,

A diferença

eco-

l"Iega-esp
ecu Lado r es ,macro-ex-

seriam, como o mico-leão

da Natureza.

primatas.

suiços,

esclerosado

como passará pelos remanescentes
ao privatismo.

(da

da bu-

desta bu-

Boris Ieltsin certamente

é ap enas o fim de uma certa picada.
A questão de fundo é outra. Ao enfatizar o caráter cien-

não é o fim da História:

tífico da teoria marxista

do valor, estamos descartando

impostura

no melhor dos casos, como miopia tec-

nocrática,

intelectual,ou,
a redução

à manipulação
tabilidade,

"neo-liberal"

de técnicas mercadológicas.
a medida

cias do mercado,etc.
souber e puder

do perfil

a con-

das tendên-

para quem delas
crítica

das rela-

visa a conhecer aq~ilo que os contadores

lismo não é apenas o pensamento

confiança

úteis

tolasa compreensão

tabilizam' e que os administradores
"pós-moderna",do

inteligência.

econômico

A estatística,

da demanda, a análise

trazem informações

se servir.

ções econômicas

expressão

do conhecimento

como

O marxismo

administram.

O neo-libera-

oco do fim da História,mas

assalto à Razão,da
tem como pressuposto

a

castração

da

filosófico

a

nas Luzes da Razão. Por isso mesmo esclerosou-se

..

con-

ali
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onde se tornou

doutrina

ta revolucionária

de Estado.

foi suplantada

A "intelligentzia"

pela

tica. Mas supor que o neo-liberalismo
o socialismo

apto, nas catástrofes
sistemas,

de Boris lel tsin r ef'ut.a
que o vira-latas

de Darwin. A sobrevivência

políticas

não corresponde

da. Sobrevive

lIignorantzia" burocrá-

de r·1arxé o mesmo que sustentar

refuta a seleção natural

marxis-

do mais

como na degradação

a nenhuma

quem se adapta melhor

teleologia

dos eco-

p r ê+eat abeã eca-:

e mais depressa

a uma si-

.tuação perversa.
Quando passamos,
mantendo
,
)

mo-nos

da economia à política,

entretanto,

a mesma exigência

de compreensão

com uma dificuldade

notória,que

científica,

nos remete

à filosofia, a saber, a do caráter "epifenomenal"
tuiç5es polfticas

e culturais.

ções desta, concepção

tica à economia política

na ciêacia
nas insti-

Uma das mais célebres

"epifenomenal"

depara-

está no prefácio

de Marx, datado de janeiro

formulada Críae 1859,

no quál ele assim a resume:
" •••na produção
tram em relações
sua vontade,

social de sua eXistência,os

determinadas,

relações

necessárias,

de produção

minado grau de desenvolvimento
teriais.
estrutura

O conjunto
econômica

destas relações
da sociedade,

dos homens que determina
Insuperável.em

caracterização
mento cie~tífico
peito

jurídica

e intelectual

seu ser social que determina
---

de produção

da evolução

da reverência

litúrgica

a um determaa

sobre a

e política

e à

sociais determinadas.

condiciona

o processo

da

em geral. Não é a cons-

seu ser; é, ao contrário,

sua consciência".

sua densidade

do materialismo

ende

constitui

a base concreta

da vida material

vida social, política
ciênciá

que correspondem

formas de consciência

O modo de produção

independentes

de suas forças produtivas

qual se ergue uma superestrutura
qual correspondem

homens

teórica,

esta lapidar

abre a p ersp ecti va do conheci-o
social da Humanidade,

mas a des-

que suscitou naqueles

que espe-

ravam de Marx aquilo que ele não podia nem pretendia

oferecer

+o dogma de uma religião

é!.eexpli-

Le.i.ga+
, propõe

um princípio
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,
cação e não a explicação
retos

de um princípio.

Para sermos mais di-

Marx não fornece, nesta fórmula, nenhum c6digo de in-

terpretação
político

que faça corresponder

ou cultural

bre ~ conhecimento

univocamente

sua base econômica.

cientifico

.pela revolução
em que aquelas
sequência

das relações

Ele toma posição

da hist6ria

que ela se determina pela evolução

a um tenômeno

humana,

susten~ando

das forças de produção

de produção

entram em contradição

terminado

das relações

com estas, como dirá na

econômicas

das demais relações

temológico,

isto significa

formas e instituições
de sua explicação.
culturais

e portanto

o caráter

o caráter

sociais. Do ponto

de-

de vista epis-

que nem a política,nem

culturais,

e

(nas épocas históricas

do texto que reproduzimos). Afirma portanto

determinante

so-

nenhuma

das

têm em si mesmas o princlPlo

Mais cruamente:

os fenômenos políticos

não se explicam por si próprios,

mas a partir

e
de

suas bases econômicas.
Não houve,en~retanto,
esbarrado

na dificuldade

temo16gico.
trário:

de aplicar

Não que a dificuldade

aeu poder

luterana

e sobretudo

empresarial.

uma revolução

instaurando

í

tado de eE)irito,não
predestinação

para

tiveram

seu melhor

de

esforço

à

no título, a saber que a

calvinista

éticos do comportamento

cu t a na esfera econômica.

AO con-

e o espíri~do~ital~smo

da tese anunciada

cultural,

que at é

mais ilustres advers~rios

no estudo A ética protestante
Reforma

teórico-epis-

esteja no princípio.

em conta. Assim Max Weber consagrou

defesa e ilustração

que nao tivesse

es~e princípio

explicati vo é tão universal

tentar refutar Marx,seus
levá-lo

teórico marxista

instaurou

Mostrou,

os parâmetros

com efeito, como

uma nova moralidade,

reper-

frIascomo o cap italismo não é um es-

se deve atribuir aos dogmas conexos da

e da impenetrabilidade

dos desígnios

de Deus que

à Reforma a capacidaae de substitúir Os moinhos ae vento pela máquina a vapor. O espírito do
servem de fundamento

Capitalismo

é

teológico

mera abstração

lismo. Não-é a ~ociologia
marxista

sociológica

weberiana,

que nos oferece a anatomia

.•

sem o corpo do capita-

mas a Economia política
das relações

capitalistas
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de produção.

A dificuldade,

não está nem no princípio
as formas políticas
cimento

repitâmo-lo

e culturais

da sociedade,

Está na determinação

~ conhecida

mGltiplas

do marxismo

dos eventos histó~ sintese de

sua vez, insistia

em que

enquanto m~todo de conhecimento

-se nos permitem

pre difícil ser concreto,
lise concreta

nem no reconhe-

reagem sobre a ba-

concreta

L~nin,por

co está na "análise concreta
ficuldade

determina

a f5rmula de Marx: "o concreto

determinaç5es".

a ess~ncia

uma vez mais,

de que a base econômica

de que, de seu lado, estas formas

se econômica.
ricos.

portanto,

hist5ri-

de uma situação. concreta".

o pleonasmo-

conS1Ste

em que é sem-

é sempre mais fácil substituir

ne uma situação

di-

A

a aná-

concreta por uma f6rmula gen~ri-

ca.
~s vésperas

de sua morte.

em carta datada de 25 de ja-

neiro de 1894, Engels voltou uma vez mais a esta questão fundamental.

Após reiterar

que "o modo pelo qual os homens de u-

ma determinada· sociedade produzem
e trocam os produtos
da história
econômicas
evo Luçâo

entre si" constitui

das sociedades",ele
condicionam

histórica".

a "base determinante

esclarece

que "as condiç5es

em última instância

AI thusser

mais tarde, apegar-se-iam
tentativa

seus meios de subsistência

(grifos nossos) a

e seus epígonos, sete décadas

a esta "última instânciall

de reinterpretar

o materialismo

histórico

de vista da epistemologia

estruturalista.

em especial,

conferir à teoria política

.sua concepção

ao pretender

estruturalista

em intermináveis

núteis.
permanece

.--

algumas

marxista

embrenhou-se

de "níveis" e "instâncias!! que

não somente não esclareceram
acrescent~ram-Ihes

do ponto

Nicos Poulantzas,

de cientificidade,

distinç5es

em sua

as dificuldades
dificuldades

O estado da questão, passada

conhecidas,

tão in~ditas

mas

quão i-

a moda estruturalista,

o mesmo que anteo. engels, na referida

carta, o ex-

pôs com toda a cl~reza possIvel:
liA evolução política,

jurídica,

filosófica,

artística,-etc, repousa sobre a evolução econômica.

..

literária,
Mas aquelas
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,
reagem todas umas sobre as outras
Não é certo que a situação
(grifado no original)
efeito passivo.

fado .no original)

e,que todo o resto não seja mais do que

econômica
oscilação

evolução, em Ease,em
do o subs~antivo

epistemol6gico

a principal

superestruturais,

(mais profundo

consequência

é

econômicas.

v

ere t o s passivos"

Mas como também

das diferentes
preliminares,

com o título de

ser tem razão ao considerar

que a metáíbra

a uma das

elaborada

Problemas

te6ricos
------------------

(1). Ele ,aí reconhece

importante,

da superes-

recorreremos

11

um problema

ll

em demasia nestas considera-

sobre o estado da questão,

Gerratana

específica

instâncias

do "capi talismo de transição
assinala

exp Lí caçâo . Não

de saber qual a "eficácia

de A1thusser)

instância

das con c i ço es econômicas,

í

sínteses

os fenômenos

a religião,etc,con-

dE? sua própria

por si próprias.

ções tebrico-metodológicas
por Valentino

todo e qual-

em última

Nem a política,nem

trutura. Para não nos alongarmos
mais lúcidas

em úl-

e por isso mesmo

teórica,para

do caráter. determinante

a dificuldade

(a fórmula

da determinação

que Althus-

base-superestrutura

mas não constitui uma solução.

Pe rman ec e a questão de saber qual o "índice específico
Cácia"(outra
instância

fórmula de Althusser)

da superestrutura,já

para

que se deve atribuir

de efia cada

que, como observa Gerratana,

a

de uma não é igual à de outra na ação recí-

força determinante
proca

era

que seus epígonos) o mérito de haver

se explicam comple~amente
coloca-se

econômica,mudan-

reduzir ao econômico

têm em si mesmas o princípio
não são meros

(i·ala em

e não definir uma f6rmula ou ma-

a Althusser

mais sóbrio e prudente

das relações

ae Engels

social ou cultural.

Pertence
apontado

(eri-

a cada frase) mostra que sua preocupação

triz te6rica que permitisse

,

sobre a

que, em última instância

e em necessidade

tima instância pela economia

1

uma ação recíproca

terminol6gica

situação

o significado

quer fenômeno

seja a única causa ativa

semp re se impõe".

A própria

esclarecer

econômica

Há,ao contrário,

base da necessidade

e sobre a base econômica.

que todas exercem sobre todas. Não há solução genérica
esta questão, já que a eficácia de uma instância não se

I

l
I

I

i

..
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mantêm

inalterada

,

de um modo de produção para outro,nem

mo de um determinado

momento para outro da evolução

sociedade.

invoca o próprio

Gerratana

to a relatividade

histórica

quanto o condicionamento

da base e da superestrutura

Vale a pena reproduzir

seu argumento.
~conômico

Aos que

í

licismo"

econôsocial.

pretenderam

materiais",

re-

a admi ti-lo "na Idade r.1édiafondedominava o catoe "em Atenas ou Roma,onde

numa nota do Cap ital t respondeu
podia

tan-

apenas para a sociedade

capi t a.l sta , lina qual dominam os interesses
cusando-se

de uma

Marx para mostrar

mico da ação recíproca

admitir o condicionamento

mes-

vive~ do catolicismo,nem

da politica"

í

que (a) "a Idade fiJédianão
o mundo antigo podia

e que por conseguinte

vida "explica porque

dominava a po Lf t oav v Nar x ,
vive~

(b)o modo de ganhar

a parte principal

a

era representada

num

caso pela p o Lí ta ca ,no out.ro p ela religião" (2) •Assim, o reconhecimento

de que

reLa t va das di vers.as formas

a importância

superestruturais

í.

evolui historicamente,

o condicionamento

econômico

confirma,para

da evolução

Marx,

social. ~f com efei-

to o modo de ganhar a vida (isto é,o modo de produção)
.• 0

det ermina a

11

importância

das di versas instâncias

qual destas instâncias

agora concluir.

ria marxista

do valor permite

das relações

de mercado

dução capitalistas.

(política,

e precipuamente,

-tica calvinista~fisto

sobre um complexo

das relações

de pro(no ca-

à ação recíproca da superestrutuéf da política,do

que da "é-

é, da religião)f o curso concreto do

constitui

.heterogên_eos incidindo

da teo-

a lógica objetiva

r'lascomo est aa ,embora dominantes

estão submetidas

histórico

O rigor demonstrativo

compreender

ra (muito mai~ ~ do Estado,i~to
processo

de seus

será dominante.

Podemos

pitalismo)

índice de eficácia"

e em cada momento histórico

desenvolvimentos

religião,etc.)

11

do todo social. Determina portanto

em cada modo de produção
respectivos

relati va" ou

que

semp

re a resultante

de fatores

sobre uma situação já dada, isto éf

de condições

herdadas

do passado.

A teoria
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I

pol,tica marxista, como as demais teorias marxistas da superestrutura,
exatamente por nao conter em si mesma o princ,pio de suas determinações (já que a pol,tica,como toda a superestrutura social, não repousa

sobre si mesma) não. formula

que ~e deduzem

leis tendenciais como aauelas

da teoria do valor-trabalho. Basta considerar o Es-

tado ,.categoria constitutiva de toda socledade de classe e da DO·
1,tica enquanto expressão da dominação de povos sobre povos e de
classes ~obre classes. Simplesmente não hã encadeamento historicamente necessário na evolução das instituições políticas do Estado capitalista : nem as tendências ditatoriais (bonapartismo, fascismo,
nazismo, regimes burocrãtico-militares e policial terroristas em geral), nem as tendências liberal-democrãticas,são
reversíveis (3). Não hã,portanto,

historicamente ir-

nenhuma possibilidade objetiva

de elaborar previsões cientificas,universalme"te

vãlidas , a res-

peito das condições politicas (isto ê, tanto das circunstâncias históricas quanto das formas de luta)

em que se hã de verificar a su-

peraçao histórica,em escala planetãria, da ordem social baseada na
exploração do trabalho e na subordinaçâo da produção social ã lógica da acumulação capitalista.Todas as vezes que os marxistas (inclusive o próprio Marx) sucumbiram ã tentação de anunciar

tendências

inexorãveis da evolução . politica do Estado capitalista, os fatos se
encarrega~3m, no melhor dos casos,de relativizar suas previsões e
muitas vezes de desmenti-los (4). O exame do pensamento politico dos
,~marxistas brasileiros nos mostrarã que ,em medida bem maior do que geralmente se supõe, foram capazes de avaliar criticamente o
teórico de·Marx, Engels, lênin e epígonos. Mesmo porque

leQado

as circuns-

tâncias virulentamente repressivas em que lhes foi dado pensar e agir
obrigaram-nos a uma constante verificação "experimental" de suas idéias.

-lO~
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§ 2- Astrojildo. Brandão e Jorge Amado: concepçoes bolchevistas da

politica marxista.
Por terem chegado

ao comunismo'atraves do entusiasmo suscita-

do pela Revolução de Outubro. Astrojildo. Brandão

e outros militan-

tes da causa operária saidos do anarquismo aderiram a teoria de Marx
por se identificarem com a politica de Lênin.
nistas

brasileiros pela Rússia sovietica

ta, entretanto, as

condições

A admiração dos comu-

nao os fez perder de vis-

do pais em que viviam e onde lhes era

dado lutar. Não se insistiu bastante,neste sentido

na importância

de Agrarismo e industrialismo de Otavio Brandão. Insistiu-se em demasia e ate com galhofa (houve quem o chamasse de "Lênin que não deu
certo")

no uso ingênuo e extravagante que faz do "metodo dialético".

No que nos concerne,em todo caso. pensamos haver salientado com suficiente ênfase a importância de seu livro enquanto

estudo

pioneiro

das contradições sociais do Brasil (5). Obviamente porem, sua capacidade

teórica.

como a de Astrojildo, e a dos demais intelectuais

comunistas brasileiros da epoca, ressentia-se

da precariedade de

sua cultura marxista e de sua formação teórica em geral. Dai' estar
sempre

oscilando,em suas anãlises, entre lúcidas intuições e observa-

çoes e ingê~uas tentativas de sintese histórica. Se os pioneiros dó
comunismo brasileiro

não dominavam suficientemente o marxismo para

aplicã-lo.com o necessãrio rigor teõrico,ã anãlise da sociedade em
que viviam, obviamente não estavam de modo algum preparados (de resto nem o tentaram) para discutir a teori~ e o metodo de Marx enquanto
tais,isto e,para dele se apropriarem criticamente. O artesanato in-telectual tem seus limites.

r

mero pedantismo culpar nossos marxistas,

artesãos porque pioneiros, de não tê-los transposto.
A estas limitações teóricas e culturais dos fundadores do co-
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munismo brasileiro vieram se sobrepor aquelas oriundas da cristalização dogmática da concepção bo1chevista do'marxismo. O mínimo que se
pode notar,a este respeito,

e

que o ambiente po1itico do Komintern

nao era propício ao exercício da critica, ainda que meramente teôrica.
Não se deve,entretanto, exagerar a importância do fator internacional:
nao impediu que surgisse um Mariátegui no Peru nem que na China MaoTse-tung sempre pensasse por sua prôpria cabeça e seguisse por
prôpria

os caminhos

da

conta

Longa Marcha. Mesmo no Brasil .de.1924 a 1928,

As trojil do e Otávi o Brandão formularam um 1u,ido e concreto programa
anti-oligárquico centrado na aliança da classe operária com a pequenaburguesia revolucionária mobilizada desde 1922 sob a bandeira tenentista. E se é verdade que foram politicamente atropelados pela intervenção
do Secretariado Sul-Americano (SSA) do Komintern,em 1929, também é incontestável que o apoio a esta intervenção por parte de militantes do
prôp~io Partido Comunista do Brasil (PCB),alguns motivados principalmente por sectária hostilidade ã aliança com Prestes e o tenentismo revolucionário, outros por um purismo obreirista igualmente sectãrio,
constituiu

um fator decisivo para sua eficácia (6). De resto, a com-

pulsão de farejar o "dedo de Moscou"
gado obscurantista da "guerra fria",

em todas as deci sões do PCB, 1e-

e

tanto mais descabida, naquele

contexto, que durante quatro anos, de 1930 a 1934, a direção do Partido.barrou o ingresso de Prestes, desde 1931 exilado na União Soviética
e lã acolhido com a devida consideração, criando assim uma situação paradoxal :'enquanto o Komintern o reconhecia como um dos grandes chefes
revolucionários internacionais, o PCB recusava-o como militante ..•
De qualquer modo, como se sabe,quando finalmente foi recebido
no PCB, Prestes não estava preocupado em aprofundar o debate teôrico,
e sim em preparar o levante revolucionãrio contra o governo de Getulio
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Vargas. Evidentemente, nem a tensa exaltação do combate po1itico da
A1iança Naci ona 1 Libertadora, nem o sombri o horizonte dos "ásperos
tempos" que seguiram o fracasso do levante de novembro de 1935, foram
propicios ao trabalho teõrico-critico. Apõs receberem se~eras criticas
no pleno do SSA do Komintern realizado em abril-maio de 1930 em Buenos
Aires, Brandão e Astroji1do foram constrangidos a

abandonar,em nome

da disciplina comunista, a linha politica que haviam lucidamente elaborado ao longo dos anos 20. Brandão

seria preso e deportado pela

,

policia de Getulio Vargas em 1931, exilando-se na União Sovietica. Astroji1do permaneceu no Brasil. Resistiu menos que Brandão ã auto-crítica imposta pelos sectários,mas talvez por isso mesmo, digeriy-a mui-

,

;

.

to ma1,apesar de um esforço inicial para aderir a uma linha po1itica
'que voltava as costas

ã situação politica concreta do Brasil em 1930.

Acabou afastando-se do Partido em 1931,0 que não o impediu de manterSe ativo como intelectual comunista.

t desta epoca que datam os escri-

tos reunidos no livro URSS,Itália, Brasil,

publicado no fatidico mês

de novembro de 1935, em edição restrita e "hors commerce", após um ano
de vas tentativas de encontrar um editor (7). Na ultima parte deste
livro, consagrada ã situação politica brasileira e em especial ã critica da ofensiva ideológica da direita fascistõide, Astrojildo,
tando o Manifesto

refu-

da Legião Revolucionária de são Paulo, se apoia na

teoria marxista do Estado. A argumentação que ai desenvolve nos interessa enquanto um dos raros textos. onde

os comunistas brasileiros da-

quele pertodo expuseram sua própria compreensão dos fundamentos doutrinários da politica marxista. Veremos,sem surpresa, que tal concepção

e

-perfeitamente

conforme ã ortodoxia bolchevista em sua expressão ~ais

dogmãtica,a s~ber, a concepção estreitamente instrumentalista do Estado.
liAforma do Estado",explica Astrojildo, "pode variar sem que
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varie o seu conteudo de classe.que ê tudo"(grifos nossos). Se o conteúdo de classe

e

tudo, a forma não

e

nada. A democracia,notadamente,

en-

quanto forma do Estado burguês, nada ê, já que "o Estado,sem exceção
de tempo e de espaço,sempre foi a força organizada ao serviço de uma
classe. Ele nasceu com as classes e sô desaparecerá quando as classes
tenham desaparecido. Isto e noçao c;entlfica elementar, teoricamente
inexpugnável e praticamente comprovada pelos acontecimentos dos nossos prôprios dias. Por exemplo, o parlamentarismo inglês, o presidencialismo americano e o fascismo italiano diferem entre si como forma
de organização do Estado; porem como

conteúdo de classe, se equivalem

integralmente"(grifado no original) (8). Seria pedante exigir do texto mais rigor do que o razoável num ensaio polêmico. Astrojildo não
escreveu que a democracia nao e nada; embora esta tese decorra logicamente de sua afirmação de que o conteúdo de classe e tudo. Ele atenua
esta afirmação ao admitir que as democracias liberais constituem formas de organização d~ Estado distintas do fascismo. Mas admitir o õbvio
nao basta. Mesmo porque, a rigor, nem e historicamente exato

dizer

que o conteudo de classe do parlamentarismo inglês (produto de um compromisso secular entre a aristocracia e a burguesia) seja idêntico ao
do presidencialismo norte-americano (cujo conteudo de classe e inequivocamente capitalista) ou ao do fascismo italiano (apoiado num amplo
movimento reacionário das massas). O mais grave equlvoco teõrico de
Astrojildo, do qual escaparam raros bolchevistas (entre estes Gramsci,evidentemente), estã em não haver compreendido que a forma nao e fôrma,
envoltôrio

neutro e extrlnseco ao conteudo

valor, nem poder sem forma do poder.

Não há valor sem forma do

A forma e a manifestação concreta,

historicamente determinada, do conteúdo. Claro que há formas inadequadas
ao conteudo,mas esta inadequação se exprime historicamente como contra-
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dição e se resolve -quando se resolve- no curso concreto do processo
histórico.

Se a dia1ética de Brandão é ingenuamente dogmãtica e his-

toriograficamente canhestra (9), a concepção da

forma em Astroji1do.

como quase-nada~e banalmente anti-dialetica (10).
Não é entretanto

nos escritos po1iticos dos primeiros di-

rigentes do comunismo brasileiro,nem,menos

ainda, nos documentos

programãticos e partidãrios do PCB de então e sim na obra literãria
do comunista Jorge Amado que encontramos
completa da concepção bo1chevista da

a expressão mais concreta e

politica marxista tal como a

concebiam os militantes do PCB durante os "ásperos tempos" e mesmo
em

tempos menos ásperos. Referimo-nas obviamente a Vida de Luís Car-

10s Prestes e ã trilogia Os subterrâneos da liberdade.
Vida de luis Carlos Prestes, obra escrita

no inicio dos anos

40,só foi publicada no Brasil em 1945 quando já se desativara a censu, ra do Estado Novo. Mais ainda do ~que ã apologia do dirigente comunista,consagra-se ã biografia do heroi naciona1-popu1ar,em que se sintetiza a trajetória coletiva da esquerda militar de sua geração: do tenentismo ao comunismo •. Apontar ,as hiperboles retóricas da narrativa,
o, culto do homem providencial a que convida o leitor a cada página,
~eria arrombar uma porta aberta. Jorge Amado reconhece que foi sta1inista (poucos comunistas não o foram naqueles tempos). Como tal, retratou o Cavaleiro da Esperança com a granitica consistência do Guia
infa1ive1 e inquebrantável. Vale notar,entretanto, atrás de seu estilo
barroco-staliniano,

a densidade

historiográfica do re1ato,que per-

manece fonte absolutamente indispensãvel para a história da Coluna Prestes, do tenentismo, da Aliança Nacional libertadora, da repressão estadonovista,etc. "O interesse historiogrãfico é tantb

maior que a evo-
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lução política do biografado antecipa a da esquerda militar de sua geração: do tenentismo ao comunismo. Recon~tituindo-a, ele descreve a singular mutação ideológica de uma corrente de jovens militares patrioticamente rebeldes que aderiram a uma
nacional por se recusarem

doutrina

revolucionária inter-

a rebaixar os objetivos da revolução nacio-

nal de 1930 ao programa de modernização conservadora de Getulio Vargas.

r

entretanto nos Subterrâneos da liberdade que a força narrati-

va .do romancista Jorge Amado, aplicada a defesa e ilustração do combate
dos

·eomunistas brasileiros, confere, para parodiarmos conhecido comen-

tãrio de Antonio Gramsci, "forma fantâstica e artistica" ao "elemento
doutrinãrio e racional". Guardadas

,
\

as ~evidas proporções, tambem da

.

I

trilogia se pode dizer que "não ~ um tratado sistemãtico,mas um livro
"vivente', onde a ideologia politica e a ci~ncia politica se fundem na
fonna dramãtica do Imito

l
".

Assim como o "condottiero" representa

"plasticamente e 'antropomorficamente' o simbolo da 'vontade coletiva I",
tamb~m -e mais ainda- os protagonistas do sombriamente

épico combate

clandestino comunista no Brasil dos últimos anos 30 encarnam "o processo de fonnação de uma determinada vontade coletiva para um determinado
fi~ politico", não através de "classificações pedantes de principias e
critérios,

mas como qualidades, traços característicos, deveres,neces-

sidades de uma pessoa concreta, de maneira a ativar a fantasia artistica de quem se queira convencer e a dar uma' forma mais concreta às paixoes politicas" (11).
·Sem invadir o dominio próprio da crítica literária, parece-nos
inegãvel,com efeito, que a trama romanesca da trilogia retrata,no reqistro da epopéia em prosa,

a tensão dramãtica dos eventos e situações, a

férrea consistência da ética proletãrio-bolchevista, a concreta universalidade do Partido, depositãrio infalivel da experi~ncia revolucionãria
da

classe que,libertando-se, libertarã a Humanidade, e portanto confe-

.•
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re dramatica e entranhadamente concreta a concepçao bo1chevista do
partido revolucionãrio.
Tanto quanto Vida de luís Car'los Prestes, Os subterrâneos da
liberdade agridem o liberal bem-pensante por suas certezas monolíticas,
sua enfâtica contraposição entre os vicios burgueses e as virtudes
proletãrias, sua inquebrantãve1 adesão ao principio de que,entre a
Revolução e a Contra-Revolução, IItertius non datur".A critica,desde
sua publicação em 1954, dividiu-se em perfeita conformidade com as
posições radicalmente contrastadas deste tratado de bolchevismo em
estado prãtico.

De um lado, arrombando o óbvio, os críticos hostis

lamentaram seu "sectarismo";de outro, os criticos favorãveis celebraI

)

ram o sucesso do livro relativamente aos objetivos que se propôs. Pedra Mota lima, em especial ,constatou que os personagens da trilogia
"ali estão vivendo como seres reais, pessoas que encontramos a cada
passo ...mesmo quando evidentement~ não encarnam uma só figura,porque
nelas se exprime o típico de uma classe ou camada,de um setor profissiona1,de um grupo ou corrente" (12).
O esforço

por buscar o universal (o "tipico")no singular; pre-

va1ece,entretanto, sobre o de caracterizar o concreto como "síntese
de multiplas determinações",como preconiza o conhecido lema teórico
de Marx. Tal predomínio nos parece decorrer do próprio projeto literãri~'que inspirou a trilogia. Seu tema i o partido em ato, vontade coletiva forjada por prototípicas vontades individuais:

Vitor, Zê Pedro,

Ramiro,Mariana, Carlos, João, o Ruivo, Gonçalo,etc. A maestria de
Jorge Amado consiste em apresentar estes personagens,mais próximos do
paradigma

bolchevista do que das fraquezas demasiado humanas,com

bastante intensidade dramática e colorido emotivo para sugerir aquela
impressão de concretude que prende o leitor e exalta-lhe a paixão politica por um grande objetivo histórico. Sempre guardando as devidas

..
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proporçoes, o efeito literário e análogo ao efeito estetico que provocam
as Madonas da pintura renascentista, exalando corpórea vitalidade por
todos os poros ..•
Compreensivelmente, nao foram os paradigmas,mas o anti-paradigmas
tipificados na trilogia que suscitaram, na esquerda, criticas pertinentes ao· ·_conte~do politico e i própria integridade intelectual dos procedimentos literários de Jorge Amado. O anti-paradigma e o falso revolucionárioque

so se identifica em palavras com a vontade coletiva do

Partido: na primeira oportunidade sobreporá seus interesses mesquinhamente individualistas i causa comum.

Como sabem os muitos que leram

Os subterrâneos da liberdade, a expressão tipica do falso revolucionário e o personagem Saquila, sobrenome que descobre mais do que encobre Herminio Sacchetta, dirigente do PCB ate 1937, quando,colocado
em minoria na luta interna pelo controle do Partido,que se reconstruia
apos o desastre de novembro de 1~35,partiu

:para o confronto com o

novo grupo dirigente,acabando expulso. No ano mesmo da publicação da
trilogia, Sacchetta replicou com uma nota intitulada "Jorge Amado e
os poroes da decência", cujo teor e logo anunciado pelos epiteteos
e'perifrases com que caracteriza

a "Têmis moscovita" como "megera

escrofulosa"e o próprio Jorge Amado,como "semi-analfabeto ilustre",
"traduzido em várias linguas da órbita russa e,por força do aparelho
kominformista,mesmo no ocidente ..." e como uma das "vivandeiras intelectuais do stalinismo",nutrindo

lidesubliteratura fraudulenta as

pobres vitimas do aparelho partidãrio ..."{13). Atribuir o sucesso li··
terãrio de Jorge Amado ao "aparelho kominformista" não chega sequer a
.»:

ser uma injustiça caluniosa: e mera tolice polêmica. Nem por isso a
caricatura de Saqui1a,aliãs Sacchetta,que nos oferece a trilogia,deixa
de constituir um deplorável exemplo do estilo staliniano de "luta in-

..

,
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terna": de divergir a trair a distância e m;nima e como o traidor,por
definição,obedece a motivações subalternas, quem diverge da linha do
Partido só pode ser um canalha, um vendido ao inimiqo,etc. Tal é

q

lógi-

ca de todas as Inquisições: a divergência é tratada como heresia e a
heresia como crime. Ela é tanto mais perversa que suscita no "criminoso"
uma reação igua1,de sentido contrário. Sem dúvida, politica e moralmente, a principal responsabilidade é de Jorge Amado, mas Sacchetta, embora beneficiando-se da grandemente atenuante circunstância de replicar
a uma caricatura solerte e injuriosa,não escapa ã lógica perversa que o
atingira, chegando mesmo a sugerir que seu desafeto to1aborara com o
nazismo (14). Como tampouco o conseguiu Heitor Ferreira lima,embora
dispondo de decadas de recuo histórico
vo1vid~ na polêmica. Defende

Sacchettacom

rem virulentos como os deste, vis~m

a

I.

e não estando pessoalmente enargumentos que"sem

I

se-

contestar não apenas o retra-

to intelectual e eticamente distorcido traçado por Jorge Amado,mas até
sua própria

capacidade

de "ava1iar problemas e confrontos ideo1õgi-

cos e partidãrios",devido a "seu completo desconhecimento do marxismo
e das atividades no PCB" e a sua condição de "simp1es literato,sem
experiência po1;tica"(15).
Coube a Jacob Gorender,em 1987, oferecer uma avaliação lucida
e objetiva sobre a disputa ocorrida meio século antes e reativada pela
trilogia de Jorge Amado. lembrando que Sacchetta não hesitou,em 1968 e
1969,8 apoiar a resistência armada ã ditadura mi1itar,arriscando muito
mais do que o emprego (que perdeu) ,para divulgar um manifesto

de Car~

los(Marigue11a),.0 mesmo que,em 1937-8,havia sido um de seus mais agressivos

acusadores,contrapõe a reconciliação,nas trevas do combate, entre os

dois velhos revolucionãrios, ã mesquinha omissão de Jorge Amado, que mesmo
tendo rompido com o stalinismo e se afastado do PCB, nunca se lembrou
de retificar

a in"juriosa caricatura que traçara de Saquila-Sacchetta (16)(

/1

-19I

f 3- Da análise econômica ao raciocínio estratexico: as duas etapas da
evolução do marxismo-.rasileiro
Â

nos anos 1'60.

evolução política da esquerda ~rasileira nos anos 60, e em

especial a evolução de suas concepções estrategicas, confi~ura dois
"momentos teóricos" característicos.

O primeiro corresponde às posiçoes

da esquerda naciona1-desenvo1vimentista.,G.o& anos 50 e Ã. plataforma
de "reformas de base" de 1963-64.0 secundo ao predomínio da "estplerda
armada", entendido "lato sensu" como predomínio ideolócico,no interior
da esquerda, dos partidários da luta armada. Durante o primeiro,a e1a~oração teórica da esquerda consistiu principalmente na interpretação
crítica da "realidade larasileiralte,no que concerne aos intelectuais
marxistas mais importantes (Nelson Werneck Sodre, Caio 1rado), na anai
i'

lise das con~ções
!rasil.

históricas do desenvolvimento

do capitalismo no

J.. discussão das cate&orias políticas marxistas enquanto tais

ci.ngiu-se ao debate e1lltorno da "ali.ança com a ltUr:uesia nacional" e
dos temas conexos. Constituiram

referência procramatica

fundamental

para estes debates as resoluções do T Coneresso do PCB, realizado em
1'60, flue, notadamente,

consideravam "a ltUrgtGesiaàrasileira,na

sua

arande maioria,em virtude de seus próprios interesses de classe" como
"levada a cAocar-se contra o capital monopo1ista estrangeiro,que

i.

repre-

senta oàstacu10 ã expansão de seus negócios" (Iesoluções, § 3).
Mesmo este tema central do debate político foi principalmente
discutido em seus fundamentos econômicos. ~ratava-se de aplicar (ou,
no caso de críticos do 1C~ como Caio Prado, de criticar a aplicação)
das categorias econômicas de Narx e solaretudo de Lênin (capitalismo monopolista, imperialismo) na fundamentação do programa e da linha polí-

II

tica do PCB durante aquele período.

I

sição automática, no pro:rsma peceàista, da analise de classes elabora-

l

A. crítica de Caio Prado ã. transpo-
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da pela Internacional Comunista a partir da experiência e da situação dos
países asiaticos consistiu fundamentalmente

em mostrar que:

(a) a exploração imperialista no Brasil não pode ser interpretada
como ação de um corpo estranho ã economia nacional;
(li) o latifúndio não constitui um "resto feudal",nem a hase princi-

paI da "reação interna",nem,portanto,

o aliado interno

do imperialismo;

(c) não ha economia camponesa no Brasil (salvo alguns "resíduos"),
nem,portanto, a luta pela terra constitui um o~jetivo

essencial do pro-

trama revolucionario ltrasileiro;
(d) não ha uma nltur:uesia nacional" cujos interesses se chocam com
os do imperialismo anti-nacional e que portanto constitui um aliado ohjetivo da classe operaria e do (se:undo Caio P.rado,inexistente) campesinato na
etapa naciona1-democratica

da revolução arasileira.

Longamente expostas, como se'salte, em A ~evolução ~rasileira, livro
I

·1

puhlicado dois anos após o golpe de 1'64, as críticas de Caiop.rado ao marxismo do P.C5 privile~iam a analise econômica a tal ponto que mesmo o capítulo intitulado "O proDlema político da i.evo1ução" esta quase exclusivamente consagrado ã ilustração da tese de que os aliados da classe operaria
no campo são os assalariados a:ríco1as e de que ,portanto, a sindica1ização
rural, condição de melhoria das condições de empreco e de sa1ario no campo
(e não a luta pela terra) constituiria o único avanço político possível
das massas traBalhadoras •.
Tanto as conclusões teórico-analíticas

de We1son Werneck lodré

(no essencial convergentes Dom as do PC8) quanto as de Caio Prado (no essencial divergentes) caracterizam-se pelo forte predomínio das categorias
econômicas.

Não por acaso continuam constituindo,ao

Universidade Estadual de Campinas
Caixa Postal 1170
13100 Campinas SP Brasil

lado das o_ras de Celso

Telefone: PABX (0192) 39·1301
Telex: (019) 1150

..
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Purtado, as grandes referências bi~lio:ráficas para a compreensão dos proaleDIas e das contradições econômicas da sociedade brasileira •.(Co. a

diferen-

ça, a favor dos dois m~rxistas, de ~ue não perderam a serenidade e a objetividade analíticas com o ~olpe de 1'64, ao passo ~ue o autor da imprescindível Pormação econômica do Brasil .sci10u, de 1964 em diante, entre um
catastrofismo de esquerda,expresso notadamente em artigo publicado em outuaro de 1'67 na revista Les Temps Modernes, onde descreve a "pastorização
do Brasil" como o~jetivo da estratégia econômica da ditadura militar, e um
pragmático conformismo de direita ~ue o levou, na pouco gloriosa condição
de ministro da Cultura do politiqueiro Sarney, a sacramentar a ridiculamente obscurant i s t a proHdção

do filme "Je v~us salue ,Marie").

Escapa a nosso argumento o exame aprofundado do si~ificado

epis-

temolôgico das categorias marxistas investidas na oara de Caio Frado e de
Melson Werneck Sodré.

Por isso mesmo não há de ser inútil ressaltar que

o 'constatado predomínio da análise econômica em suas problemáticas respectivas não implica em nenhuma imputação de "ecOllomicismo" • A .ase científica
do marxismo é a Economia política e a base da evolução social,para Marx,
são as relações eCQnômicas.

O predomínio do debate político-estratégico

sobre o debate econômico que caracterizou, nos anos seguintes ao golpe de
1'64, a ascenção da "esquerda armada"

nao significou uma

auper açao da-

quelas problemáticas, mas um deslocamento do debate para a questâo.eminentemente política, da luta contra a ditadura militar reacionária. A prova
mais evidente de ~ue não nouve superação

está em que, salvo o deBate em

torno da "eurguesia nacional", definitivamente encerrado

pelo golpe,as

demais ~uestões econômicas em disputa durante o período precedente foram
reativadas,ainda que com laemmenor peso decisório, pelos :rupos diri:entes

..
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das or~anizaçoes armadas. Ao menos duas daquelas questoes, a saber,
se havia ou não perspectiva de desenvolvimento

capitalista do país

sob a ditadura militar 'e qual a importância da luta pela posse da
terra para o campesinato

incidiam diretamente sobre as perspectivas

estratégicas do movimento de luta armada. Mas também a questao mais
ahstrata do carater (socialista, nacional-libertador,

popular) da

revolução suscitou polêmicas e até "rachas" (entre a 8e~unda \'11
diri~ida por Carlos Lamarca e a VAI-Palmares;entre

a AL. e o MOLIPO,

para mencionar os episódios mais conhecidos).

f importante ressaltar, neste sentido, que o principal pressuposto econômico invocado pelos partidários da luta armada, o de
I

}.

~ue a ditadura militar era ao mesmo t~mpo a expressão e a consequência
da estagnaçao do capitalismo sub-desenvolvido brasileiro, era partilhado não somente pelos partidos de es~uerda opostos ã luta armada
(o PC~,notadamente),

mas também por boa parte dos economistas,inclusi-

ve, como ja notamos, pelo mais respeitado

dos ex-colaboradores

de

João Goulart no terreno econômico, a saber, Celso Furtado. lm 1'68,
com efeito, após a forte recessão e a brutal compressão salarial imposta pelo general Castelo Branco e seus prepostos (entre os quais
o fossilizado liberal J.oltertoCampos), os fatos pareciam confi-rmar
a hipótese estagnacioni5~a. A decisão de abrir ã bala o caminho da
revolução brasileira apoiou-se portanto na convicção, generalizada e
verossímil,de que prosseguiria a recessão e o descontentamento

ampli-

ar-se-ia.
Obviamente,entretanto,

a opção estratégica pela luta armada

não se fundamentava na recessão e no arrocho salarial enquanto meros
dados econômicos, por mais

graves e persistentes ~ue parecessem. mas

enquanto impostos aos trabalhadores e ã nação

por um regime espúrio

e discricionario. Era este regime o dado intoleravel ~ue cumpria eli-
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minar. !ra o ohstãculo dos ohstâculos, aquele que tinha de ser removido
para que os

demais pudessem ser enfrentados.

lace

a' _ este

fato

político espesso e opaco , as divergências' sobre a caracterização da
ltase econômica da sociedade hrasileira, sem terem

sido e.Btluecidas.

(já que ,como notamos, chegaram até a provocar ou pelo menos a justificar
tlrachas" de organizações armadas), perderam força decisória. Como derruhar a ditadura era a única questão politicamente decisiva para a estluerda .rasileira após o golpe de 1964.

A. discussão sobre "como" gi-

rava em torno de uma opção estraté~ica e de seus desdoBramentos
(formas de luta e de or~anização).

táticos

Uma oção é um ato de vontade,ou,

no léxico filosófico, um ato da ~azão prática. lão pode ser deduzida
de nenhuma análise política,nem,muito

menos, econômica.

A análise po-

de é verificar se determinada opção estratégica apresenta viahilidade.
10 caso da luta armada,

a convicção generalizada de que enquanto duras-

se a ditadura,duraria a estagnação estrutural, e portanto suas manifestações conjunturais (recessão, arrocho,desemprego)

apontava para uma res-

posta afirmativa. Ia Lí.nguagem da época, "as condições objetivas estavam
dadas

f1
•

O debate centrava-se assim na avaliação das "condições subjeti""'

vas", expressão ela própria muito subjetiva,isto é, tendente a confundir
a suhjetividade,enquanto

categoria ética, com a moralidade objetiva, en-

Cluanto expressão da cultura popular.

Mesmo os mais "subjetivos" dentre

-os partidários da luta armada foram entretanto ,obrigados, para

passar--

ã ação, a objetivar planos táticos e perspectivas estratégicas e portanto
a fundamenta~ politicamente sua opção.

Como ocorre com todas as causas

perdidas, não faltam sabichões para demonstrar "ex post" tlue tais fundamentos eram inteiramente falsos

e que portanto a de~rota do movimento de

luta armada era além de previsível (retrospectivamente,com
prevê-Ia em todos

08

seus detalhes),inevitável,isto

efeito,podemos

é fatal.

A esta 8a-
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bedoria de inspetor de seguro de vida, cabe observar que o único
metodo infalível para nunca ser derrotado e não lutar nunca.
Sem dúvida, a derrota do movimento

armado de 1'68-]'73 cons-

tituiu uma tragedia histórica que, como a do levante de 1935, deixou
atrás de si u~ lúgubre cortejo de

trucidados,torturades

recidos". Sem dúvida, retomando a observação
terrorismo "narodniklt,
desorganizar

e "desapa-

de Lênin sobre o

ela contribuiu não para organizar,

mas para

as forças da Ievolução. Mas não se pode dizer o mesmo

da derrota desarmada de 1'641

Se consideramos,como

nos parece razo-

ável, que o grande desastre político para as forças progressistas
ocorreu· nao, em l'6S,mas em 1'64, isto e, que o maior desastre não
foi

a

resistência armada ã ditadura, mas a própria instauração

da

ditadura, teremos de reconhecer que as ilusões desarmadas podem ser
tão ou mais nefastas que as ilusões armadas. Mesmo porque, na dialética da prãxis, a negação de uma tese falida leva ã afirmação da
tese contrária.
que 1'68 foi uma
A via pacífica

Jacob Gorender observou com razão, a este respeito,
'resposta retardada

ã inércia da esquerda em 1'64.

da aliança com a burguesia nacional levara ao desas-

tre e o desastre era interpretado
nizar a resistência
A observação

como incapacidade

do PCI de orga-

ao golpe militar cripto-fascista.(17).
de Gorender só nos parece válida, entretanto,

no que se refere ã esquerda enquanto corrente política,

já que ,como

notamos em estudo sobre o tema, salvo algumas notáveis exceções,como
Marighella, câmara Ferreira, Mário Alves e o próprio Gorender, os
dirigentes da luta armada formaram-se no próprio processo de resistência ã ditadura. Globalmente,

portanto, os que decidiram

lutar a

partir _de 1'68 não foram os que decidiram não lutar em 1'64 (18) •
Era esta convicção. de que o golpe de 1~64 triunfou porque os diri-

..
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gentes do PCI,alem, obviamente, do próprio João Gou1art e
po1íticos,capitularam
histórico-concreto
luta

sem resistir

que constituiu o ponto de partida

da decisão político~estrategica

. revolucionária.

seus amigos

de desencadear a

Insistamos uma vez mais,entretanto,

amplamente predominante,na

esquerda e·adjacências,a

em que era

opinião

segundo

a qual a ditadura militar constituia a forma política de estabilização
do estagnado capitalismo

brasileiro,ou,

lançada por Andrew Gunder-prank,

na fórmula de grande impacto

de desenvolvimento

mento.

Poi a partir destes dois pressupostos

ciocínio

e o debate

político-estratégico

do sub-desenvolvi-

que se desenvolveu o ra-

da esquerda

armada.

~em dúvida,

a eles se acrescentava o exemplo histórico recente da ~evolução cubana.Ma~
este

exemplo estava

influência

disponível desde 195'. Se só começou a exercer

notável na esquerda brasileira depois do golpe de 1'64,

foi obviamente porque a decisão de desencadear a violência revo1ucionâria correspondéu principalmente
lucionâria institucionalizada

a uma resposta ã violência contra-revo-

na forma da ditadura militar. A tão pro-

palada (sobretudo pelas organismos repressivos interessados em demonstrar
o caráter "exótico"- da "subversão") influência cubana, veiculada em boa
medida por ~êgis Debray, só foi importante,como

veremos, para a formula-

ção de uma estratégia revolucionária que nunca chegou a ser aplicada.
Apontar o fator histórico-conxreto
da luta armada não
a caracterizaram,
•
d a sltuaçao

implica em determinar
salvo,obviamente,

.ue explica.

o desencadeamentc

as opções estrategicas que

aquelas que decorrem

diretamente

•
po l~ltlca
em que f oram toma d as, a sab er:

(a) contrariamente ã lspanha de 1'36 -e numa escala mais modesta,
o Chile de 1~73- ela não teria o caráter de resistência armada de massas
ao' l:'P1pereacionário contra um governo progressista;
(b) tampouco estaria. ligada
de massas

a uma mobilização revolucionária

num processo de col~ps~ do poder estatal, como ocorrera na lus-

---- í
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sia de l'l7,nem na China ao longo dos anos 20;
(c) nem ainda a processos insurrecionais da classe operária em
centros industriais importantes, como os ocorridos notadamente na Alemanha, Itália, Hungria e Austria dur.ante 08 anos que - seguiram

o tér-

mino da I Guerra Mundial, numa situação de colapso do poder político,mais
do que

do aparelho estatal, em sociedades onde a reação dispunha de

forte base de massas.
A ausência de qualquer uma destas três condições (deixemos aos
espíritos inclinados a disputas escolastico-bizantinas
ber e~ que medida devem ser consideradas como

a questão de sa-

subjetivas ou objetivas)

circunscrevia a possibilidade histórica da luta armada no Irasil de 1'61

ã ação de pequenas organizações clandestinas. Obviamente, esta açao nao
constituia um fim em si,isto é, um objetivo estratégico.A

determinação

deste objetivo sra tarefa da teoria"~evolucionãria."tabe-lhe,cQm

efeito,

a função de fundamentar politicamente e de conferir perspectiva estratégica às lutas revolucionárias. Sairíamos demais de nosso propósito
empreendêssemos,ainda

que esquematicamente,

fica do pensamento político-estratégico
pósito essencial é

se

a reconstituição historiogrâ-

da esquerda armada. Nosso pro-

examinar o aspecto propriamente teórico

das idéias,

princípios e preceitos que a nortearam de maneira a verificar em que
medida e em que sentido configura~ "mais ainda do que uma aplicação

da

teoria política marxista às circunstâncias brasileiras de então,uma
propriação

original

rea-

dos conceitos elaborados por Marx,lngels, Lênin

e epígonos. Hão levaremos em conta, portanto, salvo quando indispensável
para nosso exame, as diferenças político-programáticas
correntes e organizações envolvidas
I
.

~.

entre as diversas

no processo de luta armada.

Interes-

sar-nos-a pouco, por exemplo, a já mencionada polêmica sobre o "caráterJt
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da revolução. Mão que em si a questao não seja importante. lIa o e,e
muito. Mas na situação histórica de 1'63-73, não apresentava peso decisório. !em dúvida, como tambem já notamos,serviu
chas" na

de pretexto a "ra-

luta armada, mas estes,na veriade, corresponderam

gencias

de ordem principalmente

político-estratégica

a diver-

e não econÔmica.

Vale a pena justificar esta afirmação,jã que nela baseamos a sequência
de nossa argumentaçao.
Apoiar-nos~emos,

para tanto,

no mais conhecido e mais carre-

gado de consequências dramáticas dos "rachas" que fragmentaram a resistência ar~ada clandestina, aquele que ,em setembro de

1'6'

dividiu

a recém-fundada VAl-Palmares, da qual se separou um grupo chefiado
por Carlos Lamarca,quc retomou a sigla VPI. (A VA~-Palmares havia sido
criada, em julho daquele ano, pela fusão da VPI. e
nizações que desde o desencadeamento
estreitos, distinguindo-se

do COLINA,

.or ga-;

da luta armada mantinham vínculos

sobretudo por seu embasamento territorial:

a VP~ originara-se em ~ão Paulo, o COLINA em Minas Gerais e no I.io de
I

Janeiro).

Gorender tem razao ao afirmar que este racha "não teve como

linha divisória" nem as organizações originárias

(COLIlfA e a primeira

VPI.) nem "a perspectiva socialista", mas o "grau

de militarismo". A

maioria dos ex-militares e dos militantes com experiência em ações armadas foi para a VPI reconstituída
VA~-Palmares,

(19).

Mas do ponto de vista da

a afirmação do caráter socialista da revolução brasilei-

ra,lllaisainda do que

uma linha divisória, constituia a "lei básica"

da guerra ::-evclucionária.J..firma-oo Programa aprovado pela maioria
e rejeitado pelos que

seguiram Carlos Lamarca."Luta política armada", ••

~ttvisando ã destruição do sistema capitalista", a 'guerra revolucionária
opunha "interesses sociais,econômicos

e políticos conflitantes,encarnan-

do as classes antagônicas da sociedade". "Dirigida pela classe operária,
,

I\..
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ela está subordinada não ao seu atual nível de consciência,mas a sua
perspectiva estratégica de classe,expressa pela sua vanguarda".
De um lado temos.portanto, a observação justa de Gorender de
que o "racha" dividiu os mais (V1'1.
reconstituída) e os menos (VA~-l'almares) militaristas.De outro. temos o documento programático da VAI.l'almares considerando "lei básica" da guerra revolucionária a necessidade de encará-lã "sob o prisma do socialismo", por se t:ratar de uma
guerra "contra o sistema capitalista". A explicação mais óbvia para
esta discrepância é a de que ao procurar fundamentar sua estratégia
na afirmação. do

conteudo

socialista da revolução brasileira, a VAI..-

l'almares estava erigindo em princípio programático uma divergência
de ordem tática (qual o peso e o alcance das ações armadas no desenvolvimento da luta revolucionária naquele momento). Estaria portanto
se iludindo.

Já a Vl'~ de Lamarca estaria sendo mais objetiva ao centrar

suas preocupações nas questões operacionais,deixando

de lado,por pre-

maturas ou abstratas as questões de ordem programâtica.'Porém,se examinamos mais de perto as opções operacionais que estavam em jogo na disputa que conduziu ao "racha",constatamos que o apelo ao socialismo,longe ,de se reduzir a mera figura de retórica, serviu de argumento ao recuo
tático e a consequente reformulaçãoestratégica

que o Programa claramen-

te anuncia
11)(0

atual momento a correlação de forças

é extremamente desfa-

vorável às forças revolueionárias.(, ••) 1. esta realidade que determina
o caráter prolongado da guerra revolucionária em nosso país,pois é nest~
processo complexo e de longa duração que o proletariado forjará seus instrumentos e construirá um poder alternativa que acabará por substituir o
poder burgu~s destroçado".
Uma revolução socialista tem como sujeito histórico o proletariado.
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Por mais assumidamente vanguardista que fosse a VA~-Palmares, ao invocar, para explicar o "racha",

o caráter socialista da revolução e,

por conseguinte,o caráter proletário de sua principal força motriz,
ela estava

(e

a~ui div.er~imos de

Gorender)não apenas optando por uma

linha "menos militarista" do que a dos que seguiram Lemarca na reconstituição da VP~, mas sobretudo

tentando reassumir o principio funda-

mental da teoria política marxista de que a dinâmica da luta revolucionária se determina pela dinâmica da luta de massas. O recuo tatico
explicitado no reconhecimento de que "a correlação de forças" era "extremamente desfavorável" para as forças revolucionárias envolvia portanto uma revisão estratégica. ~e a essência do vanguardismo militarista consiste em pretender fazer a ~evolução no lugar das massas (como
sustentava Ladislas Bowbor, Jamil nas letras revolucionárias, durante
a "primeira.fase da ~evolução", a vanguarda deve evitar contato com
as massas) (20),
cos,

a VA~-Palmares,ao' menos no plano dos principios teóri-

estava iniciando,em seu Programa, uma ruptura com o militarismo •
•ão pretendendo reconstituir aqui a evolução doutrinária do

movimento de luta armada, mas exclusivamente os fundamentos teóricos
de suas opções político-estratégicas,

não examineremos as circunstân-

cias que impediram a VA~-Palmares de operar sua reconversão tático-estratégica a tempo de evitar

,o aniquilamento do qual só escaparam,

dentre as organizações que travaram a luta armada contra a ditadura,
o pedol e o l{l-!. Q que nos importa salientar, para concluir nosso argumento, é que a reafirmação

-objetivamente tardia- dos princípios po-

líticos marxistas, constituiu o t'esultado teórico da crítica a que os
militantes da VA~-Palmares submeteram sua própria experiência. ~e não
.salvou a muitos deles de uma morte atroz nas mãos dos beleguins do 101COSI,marcou um ponto de inflexão notável na trajetória
luta armada.

do movimento de

.OTA~

,

(1)- Inicialmente publicado em Critica marxista de janeiro-fevereiro

1971

e reproduzido em ~icerche di storia deI Marxismo, ~oma, Editori ~iuniti,
1'72. Utilizamos esta edição, notadamente pp.265-27'.
(2)- ~estmimos
(3)-

Gerratana,ib.,pp.

27)-275.

Na verdade, não há tampouco encadeamento necessário na sucessão dos

modos de produção pre-capitalistas. A principal fraqueza da merecidamente
criticada teoria das cinco etapas (comunismo primitivo,escravidão
lismo, capitalismo e comunismo)

, feuda-

não nos parece residir na ordem de suces-

são (e óbvio que a escravidão colonial moderna foi posterior ao feudalismO,mas na ótica da teoria das cinco etapas esta forma regressiva de expioraçao do trabalho não altera o nexo lógico-histórico de terminante da evolução social, a saber a passagem do feudalismo para o capitalismo) e sim
em tratar como homogêneas categorias heterogêneas. O modo de produção capitalista e um universal concreto: há capitalismo quando e sempre que o
I

1

Capital penetra na esfera da produção e contrapoe o produtor direto,vendedor de sua força de trabalho
pitalista.
nam

Ja

aos meios de produção apropriados pelo ca-

a escravidão e o feudalismo são universais abstratos: desig-

formas historicamente recorrentes de exploração,dominação

e opressão

inseridas nas mais diversas situações históricas, do Egito dos Faraós aos
tempos modernos. Não há o modo de produção escravista nem ~ modo de produção feudal;a nobreza feudal, por exemplo, recolhia tributos tanto das aldeias campcnesas quanto dos burgos de artesãos e de comerciantes.
(4)- Nos escritos de imenso alcance teórico e político que Marx consagrou a
·analise

da Comuna de Paris,mais precisamente na conclusão

da segunda re-

dação do texto conhecido como A guerra civil na França, encontramos um exemplo característico de previsão peremptória desmentida pela evolução histórica: "O Imperio não e somente, como seus predecessores, monarquia legítima,
monarquia constitucional e república par1amentar,uma das formas políticas
da sociedade burguesa;e ao mesmo tempo a sua forma mais prostituída, mais
acabada e a última. f o poder de lstado da dominação de classe na época
moderna,pelo menos no continente europeu". (Citamos a partir da edição
francesa de La guerre civi1e en France,1111, Paris, Editions Sociales, 1963,
p.273. Mesmo entendendo "Imperio" em seu significado

conceptual (isto e,

como designando não apenas o poder imperial de Luis lonaparte,mas, em geral,

a forma ditatorial-policialesca

do ~stado capitalista) a previsão de

Marx evidentemente não se verificou. Não foi totalmente desmentida: Mussolini, Hitler, Franco e consortes exerceram um mando imperial marcado por
atrocidades sem precedente. Marx,portanto,previu

acertamente, sobre a base

da experiência da Comuna, a tendência terrorista do ~stado burguês. Mas ao

apresentar esta virtual idade como ~ "poder de lstado·da dominação de classe
na época moderna". simplesmente confundiu
dade histórica aquela

categorias. erigindo em necessi-

possibilidade objetiva materializada no massacre da

Comuna de Paris.
(5)-

Assim Leandro Konder, em Intelectuais brasileiros e marxismo, inclui

Irandão entre os l1ativistas revolucionários" que, "fortemente impressionados pela vigorosa personalidade" de Lênin, "começaram a dar sinais de que
estavam atacados pela mania de ser Lênin". Só que "foi um Lênin que não
deu certo". (Inicialmente publicado num artigo de jornal, o comentário de
Konder sobre Irandão está reunido na coletânea supra-citada,
1991 pela Oficina de Livros,Jelo Horizonte; cf ••p.l9).
certo é

questao

editada em

Sar ou não dar

ponto de vista,mas o respeito i objetividade histo-

de

riográfica exige,antes de mais nada,que se coloque a questão do ponto de
vista do biografado ,examinando ,segundo os critérios dele próprio,em que medida atingiu ou não atingiu os obj etivos de sua vida. Se tomar o.poder fosse
o único

critério do sucesso.haveria

então, aquém e além-mar, longas ga-

lerias de dirigentes revolucionários que,tanto quanto !randão,poderiam receber o epíteto de "Lênin que não deu certo".

Mas o critério do "dar cer-

to" está mais próximo da "lei de Gerson" do que da ética socialista. Deixemos a Gerson o que é de Gerson e digamos apenas, com lerthold Irecht, que
Irandão foi um daqueles que, por terem lutado a vida inteirn, tornaram-se
indispensáveis ã

causa do socialismo. Nosso

comentário

a Agrarismo e in-

dustrialismo e nossa avaliação do significado da obra de Irandão encontramse em

"A influência do leninismo de Stalin no comunismo brasileiro",in

História do marxismo no Irasil,vol I, são Paulo, Paz e Terra,l99l,pp.74-S0.
(6)- O relato bibliograficamente

mais atualizado sobre a virada sectária

de 1929-1930 é o de Marcos DeI Royo; cf. A classe operária na revolução brasileira, Belo Horizonte, Oficina de Livros,l990, pp.137-l59.
(7)-

O prefácio do livro está datado de outubro de 1934 e

Astrojildo relata suas inúteis .tentativas de encontrar um
data de novembro de 1935.Esta

O

p6sfãcio, :~nde

·editor, traz a

·edição,limitada a ISO exemplares, tornou-se,

como previa com serena ironia o autor, uma "raridade bibliográfica". O livro foi reeditado em 1915,pela Novos ltumos,com apresentação de Heitor Ferreira Lima. Consultamos esta reedição fac-simile.
(8)- Astrojil~~ Pereira, op.cit.,pp.121-l22.
(9)- Sobre a dialética de Irandão cf. nosso já referido Qstudo no lQvolume de
História do marxismo no Brasil, nota 43, pp.195-l96 •
.•.

,
(10)- Mesmo não tomando ao pé da letra a referida caracterização do conteúdo
como "tudo", que implicitamente relega ao nada a forma,não há como fugir ã
constatação de que o marxismo de Astrojildo,como o do Komintern em geral,com
as apontadas exceções, caracteriza-se filosoficamente pela desqualificação
da forma. Astroji1do não estava mais bem preparado do que Irandão para aprofundar criticamente o pensamento marxista.Considere-se

a conclusão epistemo-

lógica de sua digressão crítica sobre forma e conteúdo do Estado: "Quem se
limita a só ver diferenças secundárias de forma,não vendo as diferenças essenciais do ~onteudo,por força chegará a resultados lamentáveis" (loc.cit.,
p.122). Se tivesse lido com atenção nem que fosse o 19 capítulo do Capital,
Astrojildo talvez se tivesse dado conta de que a forma equivalente geral
da mercadoria não pode ser considerada uma determinação meramente "secundária". Nem,menos ainda,a forma-valor dos produtos do trabalho •.• E a diferença entre a forma terrorista do Estado nazista e a forma liberal do
Estado britânico seria mesmo apenas secundária?
(11)- As fórmulas entre aspas são do texto .intitulado"Notere11e
tica deI Machiavelli" {Quaderni deI carcere,XXX) , que abre
Machiavelli,sulla

politica e su110

su11a poli-

as Note sul

Stado moderno (Editori ltiuniti,l97l,

pp.17-18).
(12)-

O comentário de Mota Lima, "Um grande romance", foi publicado

no

Suplemento Literário de Imprensa 'opular, ~io de Janeiro, 4 de julho de
1954. A

passagem que citamos está reproduzida em Jorge Amado: política e

literatura, de Alfredo W.lerno de Almeida, ~io de Janeiro,lditora Campus,1979,
p.222, de onde a tiramos.
(l~)-

Cf. Hermínio Sacchetta, O caldeirão

das bruxas e outros escritos

políticos, Campinas,'ontes, 1992,pp.69-72.
(14)-

Assim se exprimiu Sacchetta a este respeito: "Se o sr.J.A. fosse do-

tado de elementar honestidade,ele que,ãqueles tempos,nenhum contato mantinha
com o 'C,empregando suas atividades intelectuais no Meio Dia,jorna1 da embaixada nazista no }'tiode Janeiro •••"

(op.cit.,p.70).

(15)- O texto de Heitor Ferreira Lima serve de apresentação ao livro

O

caldeirão das bruxas •••, que é uma homenagem póstuma a 5acchetta. Cf. op ,
cit.pp.l2-l3.
(16)- Cf. Gorender, Combate nas trevas,~ão 'au10,Atica,1987,pp.

161-164.

(17)- A expressão utilizada por Gorender é "violência retardada". Cf. loco
cit.,p.249. Sua apreciação global sobre o erro estratégico da esquerda pré-64
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