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5ªa Nota - A Organização Política
Marcelo Badaró Mattos
Organizar a classe trabalhadora, mobilizá-la para as lutas específicas contra a exploração e as
condições degradantes de vida, bem como pela defesa e ampliação dos direitos que conquistou com
lutas anteriores, mas fazê-lo a partir de um programa que vá além do imediato, construindo a
consciência da necessidade de emancipação social global, são elementos indissociáveis da proposta
socialista. Desde o século XIX, diferentes movimentos da classe geraram distintas modalidades de
organização para levar adiante essa proposta. Nesta Nota, vamos nos concentrar na forma política
da organização - o partido - reconhecendo, entretanto, que é impossível pensá-lo fora do movimento
mais amplo da classe, que será abordado em Nota subsequente.

!
De volta aos clássicos
Na tradição da esquerda marxista os sentidos de partido político mudaram com o tempo. No
Manifesto Comunista, Marx e Engels afirmaram: “Esta organização dos proletários em classe, e
deste modo em partido político, é rompida de novo a cada momento pela concorrência entre os
próprios operários. Mas renasce sempre, mais forte, mais sólida, mais poderosa.”1 Partido era
sinônimo, ali, de uma atuação política consciente da classe, na defesa dos seus interesses. E os
interesses da classe são definidos não apenas em termos de reivindicações imediatas, mas no
sentido histórico mais amplo, da abolição da exploração e da dominação. O partido comunista não
era visto como o único, nem pensado como uma organização de regras muito definidas, mas como
parte de um processo mais amplo de formação da consciência de classe dos trabalhadores, com sua
organização em diversas correntes. Por isso eles defendiam, também no Manifesto, que: “A
finalidade imediata dos comunistas é a mesma de todos os demais partidos proletários: formação do
proletariado em classe, derrubamento do domínio da burguesia, conquista do poder político pelo
proletariado.”2
Marx e Engels tiveram, em diferentes momentos, a oportunidade de viver experiências de
organização política, portanto de classe, dos trabalhadores. Do ponto de vista organizativo, dois
momentos podem ser destacados na trajetória dos dois. O primeiro, da construção da Associação
Internacional dos Trabalhadores (entre 1864 e 1874), quando após o refluxo que se seguiu à derrota
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dos movimentos revolucionários da “primavera dos povos” de 1848, o movimento da classe
trabalhadora europeia começava a se reerguer. Naquele contexto, o objetivo explícito daquela que
ficou conhecida como a I Internacional foi reunir organizações proletárias dos países capitalistas
“para proporcionar um meio central de comunicação e cooperação” entre elas, visando “à mesma
finalidade, isto é, a proteção, o avanço e a completa emancipação das classes trabalhadoras”.3
Tal reunião era vista então como um “partido político” de novo tipo. Nos termos das “Normas
gerais” da AIT: “Em sua luta contra o poder reunido das classes possuidoras, o proletariado só pode
se apresentar como classe quando constitui a si mesmo num partido político particular, o qual se
confronta com todos os partidos precedentes formados pelas classes possuidoras.” A unificação da
classe em partido seria essencial para “assegurar o triunfo da revolução social e de seu fim último –
a abolição das classes.”4
A unidade, porém, não era um valor em abstrato. Em diversos registros, Marx e Engels demonstram
como buscaram fazer concessões às diferentes posições presentes na AIT para garantir tal unidade,
mas as concessões não ultrapassavam dois limites principais. O primeiro e mais importante deles é
que a unidade partidária prevalecia até o limite em que se mantinha compatível com o projeto de
emancipação dos trabalhadores. Nenhuma concessão aos que em nome da classe trabalhadora
acabavam por defender os interesses das classes dominantes. O segundo limite, que seria decisivo
para o fim da AIT, era de que as forças participantes da Associação, apesar de livres para
propagandear suas próprias propostas, desde que não incompatíveis com aquele princípio geral do
compromisso com a emancipação dos trabalhadores, não poderiam atuar de forma sectária (no
sentido de espírito de seita), intentando dobrar a linha geral da Associação ao seu programa
específico, mantido e nutrido de forma não pública, pela atuação como partido dentro do partido – o
que, na interpretação de Marx e da maioria do conselho geral da AIT, acabou por ser praticado pelos
anarquistas liderados por Bakunin, levando à crise que dissolveria a Internacional. Afinal, a AIT
fora fundada “para substituir as seitas socialistas ou semi-socialistas por uma organização real da
classe operária com vistas à luta”.5
A segunda experiência organizativa relevante para esta discussão, com a qual conviveram e
dialogaram Marx e Engels, foi a da constituição do Partido Social Democrata dos Trabalhadores
Alemães (SPD). Neste caso, é possível identificar que Marx e Engels alinharam-se claramente em
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defesa da construção da organização da classe em partido no seu país natal. Mas desde o primeiro
momento mostraram grandes diferenças em relação a uma série de elaborações daquela
organização. Particularmente as que diziam respeito ao programa do partido, que não explicitava o
centro da estratégia socialista, qual seja, a “abolição das diferenças de classe”, através da qual
“desaparecem por si mesmas as desigualdades sociais e políticas que delas emanam.”6
Nesse sentido, quero rapidamente resgatar aqui alguns contributos de Lenin, Rosa Luxemburgo,
Trotsky e Gramsci, membros de uma geração posterior de revolucionários, que surgiu para a
militância política já no interior dos quadros da II Internacional (formada pelos partidos socialdemocratas e tendo o SPD à frente). Esses quadros, ao longo das décadas de 1900 a 1920 travaram
debates internos aos partidos social-democratas e, mais tarde, tiveram diante de si a difícil tarefa de
apresentar alternativas revolucionárias, num contexto em que não apenas o programa, mas as
práticas de uma parcela significativa da social-democracia da II Internacional abandonou
completamente a perspectiva marxiana da “abolição das diferenças de classe”, passando a trabalhar
não apenas no, mas pró, sistema capitalista, como o apoio ao processo armamentista que
desembocou na 1ª Grande Guerra demonstrou.
No movimento socialista internacional, a partir de 1914, Lenin e os bolcheviques foram os que mais
radicalmente se posicionaram pela impossibilidade de unidade com esses setores que se
transformaram em aliados e defensores do nacionalismo burguês. Mas, antes, vale recuar um pouco
no tempo. Ao tratarmos de partido e mencionarmos Lenin, talvez a referência mais usual seja a
leitura de uma de suas obras mais conhecidas - Que fazer?7 - e a partir dela a defesa de um suposto
modelo de funcionamento do partido revolucionário (disciplina férrea, centralismo, vanguarda
revolucionária profissional etc.). De fato, tais elementos estão presentes naquela obra. A questão é
pensar em que sentido podem ser tomados de forma a-histórica como modelos a serem seguidos
sempre.
Para tanto, vale retomar Que fazer? em seu contexto. Nos primeiros anos do século XX, a socialdemocracia russa (nos termos da época utilizados, como vimos, para definir as organizações de
inspiração marxista) estava em construção, vivendo sob o jugo tirânico do regime do czar. No
interior desse processo de construção, debatiam-se diferentes perspectivas. Em Que fazer?, Lenin
pensa a atuação dos revolucionários naquele contexto de repressão intensa e, no debate interno,
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investe contra os chamados “economistas”, grupo que defendia que a ação dos social-democratas
deveria partir sempre da experiência imediata de exploração da classe trabalhadora e orientar seus
esforços para lutar pelas demandas de natureza sindical - salariais, de condições de vida e de
trabalho - que emergiam dessas lutas, decorrendo todo o resto diretamente delas.
Em relação aos objetivos da luta socialista, Lenin é coerente com os ensinamentos de Marx e ataca
os “economistas” justamente pelos limites estratégicos de seu programa, que em última análise não
confrontava a ordem do capital. Segundo ele, a social-democracia “subordina a luta pelas reformas,
como a parte ao todo, à luta revolucionária pela liberdade e o socialismo”. Em outras palavras:
“A social-democracia dirige a luta da classe operária, não apenas para obter condições
vantajosas na venda da força de trabalho, mas, também, pela abolição da ordem social, que
obriga os não possuidores a se venderem aos ricos. A social-democracia representa a classe
operária em suas relações não apenas com um determinado grupo de empregadores, mas
com todas as classes da sociedade contemporânea, com o Estado como força política
organizada. Consequentemente, portanto, os sociais-democratas não podem limitar-se à luta
econômica, mas, também não podem admitir que a organização das denúncias econômicas
constitua sua atividade mais definida. Devemos empreender ativamente a educação política
da classe operária, trabalhar para desenvolver sua consciência política.”8
Se este era o centro da estratégia socialista, a organização partidária construída para torná-la efetiva
deveria ser composta por militantes que se dedicassem integral e permanentemente à tarefa
educativa e politizadora da luta pela “abolição da ordem social”, o que não se opunha, muito pelo
contrário, à luta diretamente sindical, porém não se resumia a ela. Ernest Mandel interpreta com
acuidade esse princípio leninista expresso em Que fazer?, propondo que a necessidade identificada
por Lenin de formar uma vanguarda dedicada integralmente à luta socialista advinha das oscilações
típicas dos movimentos das massas trabalhadoras, que por sua própria experiência de exploração
teriam dificuldade em manter uma prática política permanente. Assim, Mandel entende que a defesa
do partido de vanguarda por Lenin deriva da constatação de que:
“o proletariado não pode aceder a uma consciência global da realidade capitalista - da sua
própria existência - senão através duma prática social globalizante, isto é, através duma
prática política. Mais exatamente: que só pode aceder à sua mais alta expressão, aquela
minoria da classe operária disposta a (e capaz de prosseguir) uma atividade política
permanente mesmo nos períodos de recuo do movimento de massa, mesmo nas fases de
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‘reprivatização’ da maioria dos trabalhadores, mesmo nas fases de ascenso da influência da
ideologia burguesa e pequeno-burguesa no seio da classe operária. Eis o fundamento
materialista da necessidade do partido de vanguarda, proclamado por Lenin.”9
Dessa forma, ainda segundo Mandel, por persistir na luta estratégica pelo socialismo, em meio aos
ciclos ou ondas de crescimento e declínio dos movimentos por conquistas imediatas da classe
trabalhadora:
“O partido de vanguarda funciona assim, objetivamente, como a memória coletiva da classe
operária, a qual impede que os conhecimentos acumulados durante as fases de lutas
generalizadas se percam nas inevitáveis fases consecutivas de refluxo dessas lutas, a qual
assegura a continuidade da acumulação de consciência nas condições de descontinuidade da
atividade política das massas.”10
A expressão partido de vanguarda, porém, se tomarmos apenas o texto de Que fazer?, pode ser
diretamente associada a um partido pequeno de militantes profissionais, atuando quase sempre na
clandestinidade e trazendo de fora dos movimentos de massa as orientações políticas socialistas
para dirigi-los. No balanço que fez alguns anos depois, quando o panfleto (assim ele o denomina)
foi republicado em suas obras reunidas de 1907, Lenin indicou claramente que muitas das
elaborações de Que fazer? eram conjunturais e respondiam às condições da luta clandestina e do
enfrentamento com os “economistas”, algo que foi superado nos debates internos da socialdemocracia russa e pela própria Revolução de 1905. Lenin continuou a reivindicar a importância da
defesa feita em Que fazer? da organização de revolucionários profissionais, contestando seus
críticos que apontavam o exagero da formulação, mas situou claramente que o acerto da proposta do
grupo reunido em torno do jornal Iskra naqueles primeiros anos do século XX só poderia ser
compreendido porque foram capazes de criar uma organização mais ampla, o Partido Social
Democrata dos Trabalhadores Russos, tal como ele passa a existir, a partir de 1905, com vida
pública e participação nas eleições, após as alterações no regime político impostas pela revolução. É
interessante notar que, apenas cinco anos após a publicação do livro, Lenin trate de seu contexto
como algo do “passado distante” da história da social-democracia russa. Comentando a crítica dos
mencheviques (a nova “direita” do partido após a derrota dos “economistas”) a Que fazer?, Lenin
afirma:
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“Muitos anos após a publicação do panfleto, escreveram sobre suas idéias incorretas ou
exageradas sobre o tema de uma organização de revolucionários profissionais. Hoje, essas
declarações parecem ridículas, como se seus autores quisessem descartar um período inteiro
no desenvolvimento de nosso Partido, para descartar ganhos que, em seu tempo,
demandaram lutas para serem alcançados, mas que há muito se consolidaram e serviram ao
seu propósito.”11
No contexto das lutas revolucionárias de 1905, Lenin já havia se posicionado, inclusive contra
alguns de seus camaradas bolcheviques aferrados a uma concepção estática do partido de vanguarda
forjada nos anos anteriores, sobre a necessidade da ampliação da organização partidária. No texto
significativamente intitulado “Novas Tarefas e Novas Forças” (1905) irá defender que estas seriam:
“alargamento da agitação a novas camadas dos pobres da cidade e do campo, criação de uma
organização mais ampla, flexível e sólida, preparação da insurreição e armamento do povo, acordo
com a democracia revolucionária com estes objectivos.”12
Citando Que fazer? e explicando o que havia mudado desde então, Lenin explica que a revolução
tornava possível a uma maioria da classe trabalhadora o acesso a elementos de fundamentação
política socialista antes restritos à vanguarda partidária. Assim, com o alargamento do movimento
social, as tarefas anteriores, que concentravam nas mãos dos revolucionários tanto a luta econômica,
quanto o trabalho educativo da classe para as lutas políticas futuras, haviam se concentrado:
“No começo do movimento um social-democrata tinha de realizar uma massa de trabalho
quase cultural, de ocupar as suas forças quase só com a agitação económica. Agora essas
funções passam cada vez mais, uma após outra, para as mãos de novas forças, de camadas
mais vastas que aderem ao movimento. Nas mãos das organizações revolucionárias
concentrou-se cada vez mais a função da verdadeira direcção política, a função de tirar
conclusões sociais-democratas das manifestações de protesto operário e de
descontentamento popular. Primeiro tivemos de ensinar aos operários o abecedário, tanto no
sentido directo como figurado. Agora o nível de alfabetização política subiu tão
gigantescamente que podemos e devemos concentrar todas as nossas forças em objectivos
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mais imediatamente sociais-democratas de direcção organizada da torrente
revolucionária.”13
Do ponto de vista imediatamente organizativo, não caberia manter o partido fechado em torno do
reduzido círculo da vanguarda revolucionária dos primeiros anos. Nas condições abertas em 1905,
Lenin defendeu que era “preciso ampliar fortemente o número de membros de toda a espécie de
organizações do partido ou aderentes ao partido para acompanhar ainda que minimamente a torrente
de energia revolucionária popular, que cresceu cem vezes.”14
Também em face do surgimento dos soviets no processo revolucionário de 1905, Lenin reconhecerá
a possibilidade de formas organizativas avançadas surgirem diretamente da luta imediata dos
trabalhadores e flexibilizará a leitura de Que fazer? sobre a potencialidade das organizações
surgidas “espontaneamente” da luta direta dos trabalhadores. Seu entendimento era de que, em
momentos revolucionários como aquele, surgem “organizações à margem dos partidos”, nas quais
“não há limites nitidamente assinalados semelhantes aos das organizações europeias”, pois os
“sindicatos adquirem caráter político” e a “luta política funde-se com a econômica”. Nessas
situações, Lenin advoga que “seria erro afirmar-se não ser admissível, em nenhum caso e em
nenhuma circunstância, a participação dos socialistas nas organizações situadas à margem dos
partidos”, orientando os bolcheviques a ingressarem nos soviets e buscarem dirigi-los numa linha
revolucionária.15
Embora apresentados de forma muito sintética, tais exemplos podem ajudar a diferenciar as
formulações conjunturais daquelas de maior profundidade na elaboração de Lenin sobre as
organizações políticas da classe trabalhadora. Entre elas, sem dúvida, a definição firme de que um
partido da classe trabalhadora tem que ser um partido para fazer a revolução. Seu horizonte
estratégico é o da transformação social radical. A firmeza do horizonte estratégico é a principal
segurança em relação às variadas táticas de atuação, através das “formas legais e ilegais,
parlamentares e extra-parlamentares de luta”.16 O partido de Lenin, portanto, poderia e deveria
exercitar uma “arte imprescindível na revolução: a flexibilidade, o saber mudar de tática com
rapidez e decisão, partindo das mudanças operadas nas condições objetivas e elegendo outro
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caminho para nossos fins”.17
Ao invés de uma receita formal de partido capaz de levar à revolução, os escritos de Lenin indicam
a importância, para os socialistas, da capacidade de adaptação da forma organizativa ao desafio
revolucionário conforme as “particularidades concretas que esta luta adquire e deve adquirir
inevitavelmente em cada país, conforme os traços originais de sua economia, de sua política, de sua
cultura, de sua composição nacional (...), da diversidade de religiões, etc., etc.”18.
Assim, cabe tomar em conta, mesmo que muito rapidamente, outras formulações da geração de
socialistas do início do século XX, que confrontou-se com a conjuntura revolucionária aberta em
1917 de forma ativa, buscando atuar pela revolução também em outros espaços nacionais.
Para a discussão que nos interessa aqui, cabe resgatar da contribuição de Rosa Luxemburgo seu
firme apego à defesa do papel consciente da classe trabalhadora na construção do socialismo e dos
instrumentos político partidários necessários a essa construção. A máxima de Marx e Engels de que
“a emancipação da classe trabalhadora será obra da própria classe trabalhadora” foi repetida por ela
em diversos textos e acabou inscrita no Programa do Partido Comunista Alemão, quando se
afirmava que a transformação do Estado e a mudança dos fundamentos econômicos e sociais não
poderiam “ser decretadas por nenhuma autoridade, comissão ou parlamento: só a própria massa
popular pode empreendê-las e realizá-las.”19
Após a publicação de Que fazer?, Rosa Luxemburgo será uma das críticas à concepção de Lenin (e
mais ainda de Kautsky) sobre o papel protagonista do partido na formação da consciência de classe
dos trabalhadores, defendendo um desenvolvimento mais direto da consciência política da classe a
partir da própria experiência de exploração e luta. No entanto, a então militante do Partido SocialDemocrata Alemão nunca negou a necessidade da organização partidária para a luta revolucionária
da classe. Depois de 1914, passou mesmo a questionar a possibilidade de superação direta, desde as
lutas imediatas, das disputas ideológicas que atravessavam um proletariado sensível ao apela
chauvinista das burguesias nacionais a caminho da guerra. Após Outubro, sua reflexão caminha
para uma posição ainda mais próxima à de Lenin. No famoso texto O que quer a Liga
Espartaquista? a defesa do protagonismo da ação da classe trabalhadora na revolução socialista,
que não poderia ser feita por decreto ou de cima para baixo, está presente, mas combinada a um
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entendimento do partido como “o arauto, o acicate e a consciência da revolução”.20 O documento
afirmava que a tomada do poder só seria possível por vontade consciente do proletariado alemão,
mas definia um papel pedagógico e dirigente para a organização:
“A Liga Espártaco não é um partido que queira chegar ao poder por cima ou servindo-se
das massas trabalhadoras. A Liga Espártaco é apenas a parte mais consequente do
proletariado que, a cada momento, indica às grandes massas da classe obreira as suas
tarefas históricas e que a cada estágio particular da revolução defende o fim último
socialista, igual que nas questões nacionais defende os interesses da revolução mundial.”21
Rosa Luxemburgo, porém, ainda em 1904, quando questionava as teses de Que fazer? apercebeu-se
de um risco que Lenin demorou muito mais a assumir (só o reconheceria em 1914). Direcionando
seus maiores esforços para a luta parlamentar por reformas, a social-democracia alemã já estava
criando uma casta de dirigentes/intelectuais apartados das lutas concretas da classe trabalhadora,
uma burocracia oportunista que tendia a se transformar em um obstáculo à luta revolucionária. Se
na Rússia de Lenin, àquela altura, a burocratização via reformismo eleitoralista era algo distante,
dadas as próprias condições da luta contra o regime opressivo do czar, a extrema centralização do
partido poderia ser o canal através do qual o núcleo dirigente se afastaria das massas proletárias,
formando assim uma burocracia aferrada a suas posições. Nas palavras de Rosa:
“Seguramente, nada escravizará mais um jovem movimento operário a uma elite intelectual
com fome de poder do que esta camisa de força burocrática, que irá imobilizar o
movimento e transformá-lo num autômato manipulado por um Comitê Central. Por outro
lado, não há garantia mais eficaz contra a intriga oportunista e a ambição pessoal do que a
ação revolucionária independente do proletariado, como resultado da qual os trabalhadores
adquirem o senso de responsabilidade política e auto-suficiência.”22
Seria exagerado enxergar no potencial burocratismo criticado por Rosa a explicação para o fato de
que, um ano depois deste alerta, no processo revolucionário de 1905, o proletariado russo
ultrapassaria a vanguarda bolchevique em radicalidade (e o faria novamente nos primeiros
movimentos da revolução de 1917). As preocupações de Rosa Luxemburgo, entretanto, mostraramse tanto pertinentes na crítica ao oportunismo reformista de boa parte dos dirigentes social20
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democratas do início do século XX, quanto proféticas em relação à nova forma assumida pelo
partido criado por Lenin quando da ascensão de Stalin ao seu comando em meados dos anos 1920.
Registre-se que, logo a seguir, Trotsky - que seria reconhecido como o grande crítico da burocracia
já bem mais tarde - também se apercebeu do risco da burocratização, discutindo o contexto da
revolução de 1905. Segundo ele, colocando a questão em termos de uma “inércia interna” aos
partidos social-democratas, com consequências conservadoras:
“A função dos partidos operários era e é a de revolucionar a consciência da classe operária
(…) Mas o trabalho de agitação e de organização nas fileiras do proletariado tem a sua
inércia interna. Os partidos socialistas europeus — especialmente o maior, a socialdemocracia alemã — desenvolveram o seu conservadorismo na mesma proporção em que
as grandes massas abraçaram o socialismo, e isto tanto mais quanto estas massas se
tornaram mais organizadas e disciplinadas. Por conseguinte, a social-democracia,
organização que abraça a experiência política do proletariado, pode, num certo momento,
tornar-se um obstáculo direto ao desenvolvimento do conflito aberto entre os operários e a
reação burguesa. Por outros termos, o conservadorismo do socialismo propagandista nos
partidos proletários pode, num dado momento, travar o proletariado na luta direta pelo
poder.”23
Gramsci, auto-definindo-se como leninista, e reconhecendo em Rosa Luxemburgo uma das suas
mais importantes influências formativas, realizou uma síntese fundamental dessas concepções no
debate sobre o partido que empreendeu entre o fim da década de 1910 e a primeira metade dos anos
1930. Em Gramsci aparecem de forma condensada a ideia do partido como uma necessária direção
política das lutas em direção à revolução e a elaboração da noção de que o partido nasce na classe e
das lutas da classe.
No debate que empreendeu após a fundação do PCI, com o grupo dirigente liderado por Bordiga,
Gramsci recusou fortemente a idéia do partido como “órgão” da classe, externo a ela, para afirmar
que o partido era “uma parte da classe”. A oposição “partido de vanguarda” X “partido de massas”
era vista por Gramsci como um equívoco, pois o partido comunista, como “parte” da classe
trabalhadora, surgia dos “melhores e mais conscientes” desta. Deveria se tornar, porém, “um grande
partido”, pois seria seu objetivo “tentar atrair para nossas organizações o maior número possível de
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operários e camponeses, a fim de educá-los para a luta, de formar organizadores e dirigentes de
massa”. Os critérios da “educação para a luta” eram claros: “não somos um puro partido
parlamentar”; e, na ação, os comunistas (como antes o havia feito em outra escala o movimento dos
Conselhos de Fábrica) deveriam pautar-se pela “negação completa não só da fábula da colaboração
e da utopia da paz social, mas também da tola lenda da organização que se desenvolve no seio da
sociedade capitalista, com a permissão dos burgueses, até superar os limites desta sociedade e
esvazia-la gradualmente do seu conteúdo.”24
Nos Cadernos do Cárcere desenvolverá melhor suas definições sobre o partido. Ali, o partido
aparece como um resultado do processo de conscientização da classe: “um elemento complexo de
sociedade no qual já tenha tido início a concretização de uma vontade coletiva reconhecida e
afirmada parcialmente na ação. (...) a primeira célula na qual se sintetizam germes de vontade
coletiva que tendem a se tornar universais e totais.”25
As propostas leninistas de combinar a ação parlamentar e extra-parlamentar (incluindo as formas
clandestinas e ilegais, do ponto de vista do Estado burguês), de atuar em várias frentes para inserirse na massa de trabalhadores, de flexibilizar as táticas conforme as mudanças de rumo nas
conjunturas, mas mantendo o horizonte revolucionário de forma intransigente, todas são resgatadas
por Gramsci. Isto porque, em meio às díades que caracterizam seu pensamento, o revolucionário
italiano percebia que ao partido cabia atuar sempre em dupla perspectiva, já que dúplice é a
natureza do Estado (sociedade civil e sociedade política) em seu sentido integral ou ampliado, nas
sociedades do capitalismo contemporâneo.26
Esse pode ser o caminho para a superação de uma rigidez dicotômica entre partido de massaspartido de vanguarda, ou a divisão entre uma postura que credita ao partido a capacidade de trazer
de fora a consciência aos trabalhadores e aquela que credita aos trabalhadores uma consciência
espontânea. Se o partido surgia no processo de formação da consciência de classe e, portanto, não a
precedia, tal processo não estaria concluído pela formação do partido. Afinal, a tarefa do partido
para Gramsci era também a de promover o avanço da consciência de classe em direção a uma
consciência política revolucionária, ou dito nos termos que adota nos Cadernos, “uma reforma
intelectual e moral, isto é, à questão (...) de uma concepção de mundo.” Por isso, segundo ele:
“Esses dois pontos fundamentais – formação de uma vontade coletiva nacional-popular, da qual o
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moderno Príncipe é ao mesmo tempo o organizador e a expressão ativa e atuante, e reforma
intelectual e moral – deveriam constituir a estrutura do trabalho.”27
Mas, Gramsci também nos fornece critérios analíticos para que entendamos porque um partido
surgido com um horizonte de classe e socialista pode dar origem, em sua trajetória posterior, a
posições políticas que contrariam tal origem. Escaldado pela trajetória do PSI, que nos anos 1920
era por ele declarado como braço partidário esquerdo da burguesia, Gramsci avaliava que o
“transformismo” dos socialistas italianos decorria de um distanciamento entre uma direção
partidária dotada de uma leitura determinista da história, e as bases da classe trabalhadora. Tal
distanciamento seria acentuado pela presença de uma burocracia de dirigentes partidários e sindicais
que, mais interessada em preservar suas posições, não se ruborizava em trocar políticas
programáticas por posicionamentos pragmáticos. Resgatando a processualidade de tal situação,
Gramsci afirmava que:
“Os partidos nascem e se constituem como organização para dirigir a situação em
momentos historicamente vitais para suas classes; mas nem sempre eles sabem adaptar-se
às novas tarefas e às novas épocas, nem sempre sabem desenvolver-se de acordo com o
desenvolvimento do conjunto das relações de força (e, portanto, a posição relativa de suas
classes) no país em questão ou no campo internacional. Quando se analisam estes
desenvolvimentos dos partidos, é necessário distinguir: o grupo social, a massa partidária, a
burocracia e o estado-maior do partido.”28
Sobre os riscos do predomínio dos interesses imediatos dessa burocracia em preservar suas
posições, Gramsci foi categórico:
“A burocracia é a força consuetudinária e conservadora mais perigosa; se ela chega a se
constituir como um corpo solidário, voltado para si mesmo e independente da massa, o
partido termina por se tornar anacrônico, e nos momentos de crise aguda, é esvaziado de
seu conteúdo social e resta como que solto no ar”.29

!
Nossos desafios

!
Tomando a sério as reflexões clássicas aqui sumarizadas, não são poucos os desafios que temos pela

27

Ibidem, idem, p. 18.

28

Ibidem, idem, p. 61.

29

Ibidem, idem, p. 62.

frente em termos organizativos. Mantendo o debate centralmente em torno do partido, como
garantir hoje a construção de uma ou mais organizações cujo norte estratégico continue sendo,
como definido no Manifesto, “formação do proletariado em classe, derrubamento do domínio da
burguesia, conquista do poder político pelo proletariado”, tendo em vista as formas atuais do
exercício da dominação burguesa e o perfil contemporâneo do proletariado? Como exercitar a
flexibilidade tática - essa “arte imprescindível na revolução”, segundo Lenin - sem abrir distância
do objetivo estratégico da “abolição das diferenças de classe”? Que tradução poderíamos dar hoje
para o duplo desafio apontado por Gramsci de organizar a “vontade nacional-popular” (a
hegemonia do proletariado em torno a um projeto revolucionário), através do avanço do trabalho
pedagógico e conscientizador do partido na direção de uma “reforma intelectual e moral” da classe
trabalhadora? Como evitar a “força conservadora mais perigosa”, que pode emergir no interior
mesmo da organização, a burocracia?
Uma primeira constatação se faz necessária. Após décadas de experiência negativa com o
burocratismo de matriz estalinista e o oportunismo eleitoral social-democrata, a segunda metade do
século XX e essas primeiras décadas do século XXI assistiram a muitas e diferentes tentativas de
superação dos limites dessas formas organizativas. Podemos aprender bastante com elas, desde que
reconheçamos que até aqui também não foram bem sucedidas do ponto de vista da necessidade
histórica de superação do capitalismo.
Assim, quanto ao funcionamento da organização partidária, muito do debate contemporâneo passa
pela crítica ao excesso de centralização dos partidos inspirados na leitura mais tradicional de Que
fazer? Rejeitar o risco burocratizante de uma direção que por meio de decisões impostas via
disciplina férrea domina a massa partidária, entretanto, nem sempre significa romper com a ideia do
centralismo democrático. As demandas por maior democracia interna, debate aberto de ideias e
maior horizontalidade dos processos decisórios podem ser melhor respondidas justamente por uma
organização estruturada desde a base - em núcleos, coletivos, setores, plenárias, células, etc. Assim,
torna-se mais factível que as definições das instâncias coletivas da organização (congressos,
encontros, etc.), sustentadas por essa democracia de base, centralizem a ação dos dirigentes,
parlamentares e/ou figuras públicas. Para que isso funcione, é necessário que nenhum limite - a não
ser o do acordo geral com os princípios programáticos e organizativos vigentes e, justamente, o do
respeito às decisões coletivas definidas ao fim de cada processo de discussão - seja colocado ao
debate interno de propostas nas instâncias de base e entre elas e os vários níveis da direção
partidária. É preciso avançar ainda muito no debate sobre como superar os desafios práticos para
garantir que o exercício da democracia direta no interior da organização não seja limitado pela

necessária representação das bases nos órgãos de direção coletiva. Ou seja, recoloca-se sempre a
questão de como os representantes podem representar adequadamente os que os escolhem, sem
substituí-los.
Uma organização desse tipo exige um grau de comprometimento com seu funcionamento por parte
de seus integrantes que, embora nunca possa ser absolutamente homogêneo, os qualifica como
militantes. Organizados em instâncias de base, contribuindo para a auto-sustentação partidária e
assumindo tarefas no interior da organização e nas frentes de luta social nas quais essa intervém, os
militantes não devem ser vistos como uma “vanguarda externa” à classe trabalhadora, mas sim
como uma parcela desta, que por sua ação educadora e organizadora busca atrair parcelas cada vez
maiores para a organização e as lutas revolucionárias.
Ao relacionarmos militância com tarefas e frentes de luta, podemos cair no risco do “militantismo”,
definido por Alvaro Bianchi como “o fetichismo da ação, a crença de que a atividade permanente e
direta conduzirá inevitavelmente a uma vitória decisiva.”30 O partido tem que ser o espaço da crítica
permanente da realidade, da elaboração consciente de estratégias de enfrentamento, do programa
capaz de aglutinar forças na luta pela transformação socialista. Qualquer concepção organizativa
que enxergue uma hierarquia de militantes na qual o trabalho intelectual esteja confinado à
vanguarda dirigente, enquanto as tarefas militantes são atribuídas aos militantes/tarefeiros, está
fadada a gerar burocratização. A saída para esse risco, entretanto, não está na simples proclamação
da igualdade formal de todas e todos os militantes/dirigentes, mas sim no trabalho ininterrupto de
formação política do conjunto da militância, garantindo que, independentemente dos diferentes
níveis de escolaridade e das distintas experiências de lutas adquiridas por cada um(a), a participação
real nas análises e definições políticas da organização seja viável através da socialização da teoria
marxista, da história das lutas sociais e das elaborações socialistas de ontem e de hoje. É a formação
política permanente que garantirá progressivamente a possibilidade de renovação dos quadros
dirigentes, evitando o monopólio da direção por um grupo restrito de “iluminados”.
Uma formação política que deve se estender a outros domínios. Como “primeira célula na qual se
sintetizam germes de vontade coletiva que tendem a se tornar universais e totais”, o partido deve ser
também uma primeira célula de sociabilidade libertária, no sentido do esforço incessante para
combater e buscar superar, através da educação militante, os limites impostos pelos preconceitos e
formas de opressão que atravessam a sociedade, aí incluído o proletariado, dos quais sua parcela
mais ativa e consciente está longe de ser imune. Se é essencial romper, no interior do partido, com
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hierarquização estabelecida pela separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, que só faz
sentido do ponto de vista da dominação burguesa, romper com todas as formas de hierarquização
derivadas da opressão de gênero, do racismo, da homofobia, da transfobia, etc é tão importante
quanto. Da mesma forma que a democracia interna se constrói com regras de organização desde a
base e com uma formação política que quebre as hierarquias de saber no interior do partido, sua
materialização no combate às opressões depende de esforços de formação, mas também de regras
acordadas, por exemplo garantindo proporcionalidade e representatividade de gênero, racial, lgbt,
nas instâncias organizativas, da base ao topo da organização.
Em que frentes tal partido atuará através de seus militantes? Tudo, por certo, depende dos limites
quantitativos e qualitativos da organização. Porém, se o Estado burguês contemporâneo possui uma
característica ampliada, envolvendo organizações da sociedade política cuja direção é dada desde a
organização dos interesses e projetos de classe na sociedade civil, os partidos socialistas também
devem buscar uma atuação “integral”.31 Atuação direcionada não apenas para a disputa institucional
da sociedade política - no caso das democracias representativas, para o ciclo eleitoral-parlamentar -,
mas intensamente comprometida com a ação em um, tão amplo quanto possível, conjunto de
espaços, experiências e lutas da classe trabalhadora. Ao partido, assim, reconhecendo que como tal
está inserido (é parte), desse Estado (nos seu sentido ampliado), cabe perceber a amplitude da
construção do poder de classe da burguesia, e trabalhar para superar a dominação burguesa em
todas as frentes nas quais ela é exercida.
Esse esforço para organizar a classe a partir de todos os seus espaços de trabalho e sociabilidade é o
principal antídoto para o oportunismo e o burocratismo que podem decorrer de uma atuação
direcionada apenas à luta parlamentar. Mas, exige organizações amplas e/ou instrumentos mais
gerais - criados por iniciativa delas ou não - em que as organizações políticas possam se inserir
buscando mobilizar as diversas frações da classe trabalhadora de forma a contribuir para uma
direção das lutas na perspectiva socialista.
Há alguns exemplos na história brasileira que podem ser elucidativos do potencial, assim como dos
limites, das organizações socialistas nessa direção. Imediatamente após a anistia política e a volta à
legalidade em 1945, o PCB viveu um período de intenso e rápido crescimento. Eleitoralmente isso
se refletiu em uma votação de cerca de 10% nas eleições presidenciais, com um candidato
desconhecido e poucas semanas de campanha, além da eleição de 14 deputados e um Senador (Luiz
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Carlos Prestes) para a Assembleia Nacional Constituinte. O relativo sucesso eleitoral do PCB
naquele momento era, entretanto, apenas parte do avanço comunista. Organizando a partir de
comitês de fábrica ou comissões de empresa, operários e operárias fabris, assim como
trabalhadores(as) de outros setores, a militância comunista conseguia furar o bloqueio das direções
sindicais pelegas e dirigir greves, assim como orientar a formação de organismos intersindicais
(como o MUT).32 Nos bairros operários, periferias e favelas, organizaram lutas por direitos à
moradia e aos usos da cidade, por exemplo, assim como movimento de mulheres. Utilizaram-se
para isso de instrumentos organizativos que iam além do partido e suas células, reunindo todos e
todas que assumissem uma postura mais mobilizada; na maior parte das vezes esses instrumentos
eram chamados de Comitês Populares/Democráticos.33 Como “parte” da classe, organizando-a, o
partido era bem sucedido não apenas em inserir-se nas lutas sociais, mas também estava presente (e
essa era talvez uma das razões de seu sucesso) nas manifestações mais cotidianas de organização
para fins culturais e sociabilidade lúdica, como as escolas de samba e os times de futebol.34
O rápido avanço do PCB nos anos 1945-47, entretanto, será derrubado ainda mais rapidamente pela
ação repressiva do governo Dutra, após a decretação da ilegalidade do partido. Se a resposta
repressiva da classe dominante ao crescimento da influência comunista foi a principal responsável
pelas dificuldades do partido no período seguinte, não se pode eximi-lo da sua fatia de
responsabilidade. Partindo de uma leitura equivocada da realidade brasileira, apresentou-se como
vanguarda na defesa de uma aliança do proletariado com a burguesia e suas representações
políticas, em nome de uma etapa democrática da revolução, quando a burguesia estava distante de
interessar-se por tal aliança e apresentava uma leitura ainda mais instrumental e limitada,
contrarrevolucionária mesmo, do regime democrático.35
Nos anos 1980, também o Partido dos Trabalhadores foi relativamente bem sucedido em termos de
crescimento de sua participação institucional via processos eleitorais, como também em estar
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presente com destaque em praticamente todas as formas de organização que então surgiram, quer no
espaço sindical (com a CUT), nas lutas pela terra (com o MST), assim como em muitas outras
frentes de luta nas cidades e no campo. Em Nota futura os limites programáticos do projeto petista
dos anos 1980 serão discutidos. Aqui, no entanto, vale registrar que, assim como o PCB no pósguerra, o PT contou com instrumentos organizativos que envolviam muitos(as) mais que suas
fileiras militantes, em organizações de base nos locais de trabalho, moradia, lazer, etc. No entanto,
enquanto os Comitês Populares/Democráticos impulsionados pelo PCB foram em grande medida
criações de base surgidas da iniciativa do partido, o PT partiu quase sempre de uma rede já
construída e bastante capilarizada de Comunidades Eclesiais de Base (CEB) e outras formas
impulsionadas pelos setores progressistas da igreja católica. A virada conservadora do Vaticano, a
partir dos anos 1980, com o combate à Teologia da Libertação e seus frutos, fez recuar muito tal
rede organizativa. Em seu lugar, muito em função da estratégia petista de priorização da via
institucional, não prosperou um conjunto de organizações de fundo laico e objetivos de classe
transformadores. Pelo contrário, especialmente nas favelas e periferias das grandes cidades, as
Igrejas Neopentecostais, em suas variadas denominações, encontraram no vácuo das antigas CEB
um caminho amplo para avançarem seu projeto político e econômico-social, baseado na maior parte
dos casos em uma modalidade ideológica conformada à ordem do capital de “teologia da
prosperidade”, que avança por ser muitas vezes a única alternativa de mobilização de solidariedade
e lógica de comunidade à disposição das parcelas mais precarizadas e pauperizadas da classe.
A capacidade de construir redes de solidariedade e restaurar laços de pertencimento ao coletivo
baseados em critérios de classe deve ser reconhecida, a partir da experiência recente, portanto,
como um dos mais importantes caminhos das organizações de esquerda socialistas para cumprirem
seus objetivos de organizarem uma nova “vontade coletiva”, partindo de uma “reforma intelectual e
moral” lastreada numa alternativa emancipadora.
São muitos aspectos a considerar do ponto de vista da organização partidária, entre eles os desafios
que a ela cabem ao analisar a realidade e propor um programa para a revolução, agrupando forças
através da educação e organização contínua das parcelas as mais amplas da classe trabalhadora. O
desafio, em suma, de mobilizar e por em movimento a força da classe que pretendemos desenvolver
nas próximas Notas.

