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RESUMO 

Este artigo se propõe a debater alguns pontos da teoria socialista, como os conceitos de 
reforma e revolução; postura defensiva e postura ofensiva da classe trabalhadora; 
sistema do capital e capitalismo; crise estrutural do capital; igualdade substantiva, entre 
outros. Para tanto, partimos das contribuições de grandes autores do marxismo 
contemporâneo, sobretudo, da contribuição que nos foi dada pelos debates acerca da 
ideia de “pós-neoliberalismo”. Debruçando-se sobre estas e outras análises e tomando 
como principal referencial teórico a obra de István Mészáros, este artigo busca jogar luz 
sobre a necessidade de atualizar e esclarecer determinados conceitos e prerrogativas. A 
intenção é, no limite, contribuir com os debates sobre a teoria e sobre os movimentos 
revolucionários que emergem e se fortalecem pelo mundo. 
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1. Introdução: A década de 1990, o 
neoliberalismo e o “pós-
neoliberalismo” 

 

A noção de “pós-

neoliberalismo” 1  surgiu a partir do 

esforço de reflexão sobre o panorama 

político e social do período de vigência 

das políticas neoliberais e de proposição 

de formas para o seu enfrentamento. 

Marxistas renomados como Emir Sader, 

Atílio Borón, Perry Anderson, entre 

outros, se dedicaram a pensar este novo 

momento histórico e a ponderar os 

imperativos dos movimentos socialistas 

neste contexto. Contribuíram, sem 

dúvida, para o arejamento da teoria 

marxista clássica e para a emersão de 

novas ideias. 

Todavia, a concepção-mestra 

destes debates – a ideia de “pós-

neoliberalismo” – aparece sem uma 

                                                
1 Os debates acerca da ideia de “pós-
neoliberalismo” estão compilados em 
dois livros: “Pós-neoliberalismo: as 
políticas sociais e o Estado 
democrático” (1995) e “Pós-
neoliberalismo II: que Estado para que 
democracia?” (1999), ambos frutos de 
debates realizados pelo Departamento 
de Política Social da Faculdade de 
Serviço Social da Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. 

definição precisa. Seu maior 

direcionamento vai no sentido de saber 

aquilo que não deveria ser entendido 

como tal, ou no sentido de contrapô-la 

ao próprio sistema neoliberal. Assim, 

segundo Göran Therborn, o “pós-

neoliberalismo” não seria 

“necessariamente o socialismo, nem 

outra nova etapa do capitalismo”. 

(THERBORN, et. al. 1995. p.182). O 

“pós-neoliberalismo” deveria ser 

entendido como uma “outra” situação 

política e ideológica, onde “desafios e 

as tarefas da justiça social, os direitos 

sociais e econômicos de todos os seres 

humanos, os problemas planetários do 

meio ambiente e a questão da 

arquitetura do ambiente social estarão 

no centro do discurso político”. (Idem). 

O papel da esquerda dentro desta 

perspectiva de construção de uma 

sociedade “mais justa e igualitária”, 

seria o de entender os mecanismos de 

acumulação, os processos de mudança 

cultural e de destruição social; aprender 

a manejar a administração e a direção 

macroeconômica e macropolítica; e 

principalmente, ampliar a capacidade de 

comunicação de massas. 

Dentro desta ideia de ampliar a 

repercussão dos ideais “pós-

neoliberais”, Therborn afirma que o 
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discurso da esquerda deve ser um 

discurso classista, que leve em conta as 

tradições, interesses e experiências dos 

trabalhadores, considere os novos 

atores, novos movimentos sociais e seja 

nacionalista. O autor ainda coloca que o 

discurso da esquerda deve também 

reverberar nas classes médias e em 

setores da burguesia, através do que ele 

chama de “solidariedade individualista” 

e “egoísmo racional”.2 Para o autor, “o 

individualismo solidário e o egoísmo 

racional poderão, em alguns países, 

acrescentar novas forças ao projeto de 

                                                
2 Therborn conceitua a primeira como 
“um compromisso solidário sem a 
inserção coletivista, em um ambiente 
social coletivo a longo prazo”, e cita 
como exemplo a defesa dos direitos 
humanos, que “em muitos casos, é e foi 
individual, mas, ao mesmo tempo, 
supõe um tipo de individualismo que 
reflete certo grau de solidariedade, um 
individualismo solidário”. Sobre o 
“egoísmo racional”, o autor afirma que 
é um egoísmo que “reconhece a 
irracionalidade dos custos sociais e dos 
efeitos negativos, não apenas para os 
pobres, mas também para os próprios 
ricos, da miséria, falta de esperança, da 
violência, da criminalidade, do medo”. 
(THERBORN, et. al. 1995. p. 184). 
Ainda que os conceitos se assemelhem 
muito à ideia smithiana do “self 
interest”, não entraremos neste mérito. 

uma esquerda do futuro”. (Ibidem. p. 

184 – grifos do autor).  

Perry Anderson também se 

dedicou a refletir sobre o “pós-

neoliberalismo”. Para Anderson, um 

“pós-neoliberalismo” possível deveria 

ressaltar o princípio da igualdade, no 

sentido clássico de “a cada um, segundo 

suas necessidades; de cada um, segundo 

suas possibilidades”, com chances 

iguais a todos os cidadãos de saúde, 

educação, moradia e de trabalho. 

Deveria prezar também pela criação de 

novas formas de propriedade popular 

que “desagregam as funções da rígida 

concentração de poderes na clássica 

empresa capitalista de hoje” 

(ANDERSON, et. al. 1995. p. 201), 

pela democracia com um sistema 

parlamentar e partidarista forte e com 

financiamento público e pela 

democratização dos meios de 

comunicação, com a extinção dos 

monopólios de comunicação que são 

incompatíveis com “qualquer justiça 

eleitoral ou soberania democrática real”. 

(Ibidem. p. 202). 

Sobre esta suposta “democracia 

real”, Emir Sader aponta o papel do 

Estado e do mercado. Para ele, os 

principais objetivos de um Estado 

democrático são: estender e garantir a 
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cidadania ou a inclusão social, 

regulamentar o mercado e articular, em 

esfera mundial, o processo de 

“socialização do poder”. (SADER, 

1999. p. 130). E prossegue: 

 

Um Estado radicalmente 
democrático tem que fazer dois 
movimentos simultâneos 
básicos: um movimento para 
baixo, de integração social, 
que supõe um 
redirecionamento econômico 
em função do mercado interno, 
um processo de redistribuição 
de renda que implica em 
elevações substanciais de 
salários – a partir do salário 
mínimo -, entre outras coisas. 
E, em segundo lugar, um 
movimento para fora, não de 
simples negação do Estado 
nacional, mas de afirmação da 
aliança dos setores 
majoritários da população com 
forças similares de outros 
países, a partir de projetos 
nacionais convergentes e de 
processos sucessivos de 
integração regional, 
continental, hemisférica e 
mundial. (...) Em resumo, um 
Estado democrático é aquele 
que trabalha por estes últimos 
objetivos como seu alvo 
central – a socialização da 
política e do poder, como 
formas gerais da emancipação 
humana. (Idem). 

 

É possível perceber, também, 

que o tema da regulação do mercado é, 

desde os debates iniciais acerca do 

“pós-neoliberalismo”, uma constante. 

De uma maneira geral, entende-se que a 

existência do mercado em uma 

“sociedade socialista” é impossível de 

evitar. Para Michel Löwy, “a transição 

ao socialismo é necessariamente uma 

problemática de articulação entre 

planejamento democrático e mercado”, 

pois, tendo em vista que a construção de 

uma sociedade socialista com vistas ao 

comunismo é um processo de longa 

duração, “trata-se efetivamente de 

controlar o mercado, de socializá-lo 

num processo de transição histórica 

entre o capitalismo e o socialismo”. 

(LÖWY, et. al. 1999, p. 172). Emir 

Sader concorda e salienta que o 

socialismo não é a “sociedade sem 

classes, sem Estado, sem alienação. É 

uma transição e dentro desta margem eu 

[o autor] aceitaria pensar formas 

mercantis sobreviventes, mas com uma 

dinâmica tendencialmente superadora 

da lógica do mercado”. (SADER, et. al. 

1999. p. 175). 

Atílio Borón, complementando, 

afirma que o socialismo e o mercado 

são “estruturas, lógicas de 

funcionamento e invenções sociais 
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incompatíveis entre si”, mas pode haver 

“uma ‘coabitação’, enquanto se 

materializa – num processo histórico de 

longa duração – a superação dos 

mercados”. Para o autor, “o socialismo 

e os mercados não se amam, mas talvez 

por um tempo sejam forçados a 

conviver”. (BORÓN, et. al. 1999. p. 

173-174). 

Borón afirma, em obra posterior, 

que o “pós-neoliberalismo” baseia-se 

em valores como “a justiça, a 

democracia, o bem-estar público e o 

crescimento econômico” e é a partir daí 

que deve-se elaborar um programa de 

políticas públicas. (BORÓN, 2010. p. 

72). Enumera, também, o que ele chama 

de alternativas “pós-neoliberais”, que 

seriam: 1) Reconstruir o Estado e seu 

aparato institucional bem como criar 

uma burocracia estatal profissional, a 

fim de garantir a presença dos interesses 

populares, viabilizar o fortalecimento da 

cidadania e possibilitar um efetivo 

controle dos mercados e dos agentes do 

imperialismo e da reação. 2) Anular a 

dívida externa que, segundo o autor, 

para além de ser uma forma de sugar os 

excedentes econômicos é um 

mecanismo de sujeição política dos 

países subdesenvolvidos. 3) Instituir 

políticas de combate à pobreza e não 

aos pobres. 4) Realizar a reforma 

tributária. 5) Realizar a revitalização de 

uma política de investimentos públicos 

em saúde, educação, infraestrutura, 

moradia, lazer, segurança social, etc. Ou 

seja, o aumento do gasto público e o 

crescente e diversificado papel do 

Estado na vida econômica e social. 6) 

Realizar a reforma agrária. 7) 

Reconstruir os marcos regulatórios dos 

mercados. 8) Instituir uma nova 

estratégia de desenvolvimento, baseada 

na reconstrução do mercado interno. 

(Ibidem. p. 54-70). 

 

2. Confrontando ideias: o “pós-

neoliberalismo” e a concepção de 

ofensiva socialista de István Mészáros 

 

As ideias lançadas sobre a noção 

de “pós-neoliberalismo” foram pouco 

precisas, ora tendendo para as 

características de um “Estado de bem-

estar social”, ora para indicações de 

como deveriam se concretizar as bases 

de uma sociedade socialista. O que de 

mais preciso podemos retirar destas 

indicações é que, de maneira geral, os 

autores citados delegam ao Estado um 

papel fundamental para a superação das 

políticas neoliberais e de seu padrão de 
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sociabilidade. Ao Estado, nesta 

perspectiva, ficaria atribuída a função 

de construir mecanismos para um maior 

desenvolvimento da nação e para uma 

melhor distribuição de renda, algo que, 

da perspectiva da qual parte este 

trabalho, não conduz necessariamente à 

construção das bases de uma sociedade 

socialista, proposição mais do que 

comprovada pela história.  

Se partirmos do pressuposto de 

que desde meados dos anos de 1980 o 

sistema do capital entrou em uma crise 

estrutural – recrudescida nos tempos 

atuais -, então os mecanismos de um 

Estado interventor aos moldes do 

welfare, não são suficientes para 

vislumbrarmos uma necessária 

transformação radical da ordem 

estabelecida. É necessário 

reconhecermos os limites humanos e de 

humanização com os quais o sistema 

sociometabólico do capital se defronta 

atualmente a fim de entendermos e 

superarmos os limites das políticas 

públicas capitalistas e estabelecermos 

novos parâmetros para as análises.3 

                                                
3 Se o neoliberalismo pode ser compreendido 
como um contraponto direto às políticas 
keynesianas, ele também deve ser 
compreendido a partir de uma análise mais 
abrangente do próprio sistema do capital. Dentre 
as muitas crises cíclicas do capitalismo, a crise 

                                                                
surgida entre os anos de 1970 e 1980, se 
diferencia das demais por se tratar do início do 
que István Mészáros (2009) denominou como 
crise estrutural do capital. A crise estrutural 
do capital demonstrou seus primeiros sinais 
através da crise do sistema keynesiano, e por 
isso, o neoliberalismo deve ser entendido não 
apenas como uma resposta à crise deste último, 
senão como a primeira e mais sistemática 
resposta das classes burguesas à crise estrutural 
do capital. 

De maneira absolutamente geral, podemos 
entender que o momento configurado por 
Mészáros como crise estrutural do capital diz 
respeito ao estágio no qual a incontrolabilidade 
do capital se tornou mais visível. Trata-se do 
momento histórico de ativação dos limites 
absolutos do capital, onde as possibilidades de 
deslocamento das contradições intrínsecas do 
capital se encontram bastante limitadas, 
colocando em cheque as possibilidades de 
renovação do sistema. 

Neste estágio do desenvolvimento das forças 
produtivas a não-equivalência entre a produção 
material para suprir as necessidades sociais e a 
produção de mercadorias para autorreprodução 
do capital não pode ser minimizada por políticas 
de Estado, tal como ocorreu em determinados 
momentos históricos, como o período 
keynesiano. Esta disjunção, baseada no padrão 
de produção material destrutivo próprio do 
capital, gera uma superprodução de mercadorias 
cujas consequências são a destruição crescente 
da natureza e a degradação do trabalho humano.  

Desta maneira, Mészáros entende que o 
conjunto do sistema do capital esteja se 
aproximado de certos limites estruturais. Para 
ele, neste momento de crise estrutural todos os 
esforços para o deslocamento ou superação das 
contradições do capital serão insuficientes ou 
simplesmente fracassarão, e, se este fato por si 
só não erradica o sistema do capital, pode criar 
condições sociais para a construção de bases 
para seu enfrentamento, podendo atuar como 
“catalisador para o desenvolvimento de 
alternativas socialistas”. (MÉSZÁROS, 2002. p. 
58). 
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As linhas gerais acerca da noção 

de “pós-neoliberalismo” afirmam um 

processo de reformas conjunturais – 

como ampliação da saúde, 

investimentos em educação, aumento de 

salários, etc -, uma conciliação de 

interesses de classes, um fortalecimento 

do sistema parlamentar e partidário com 

a exacerbação da “democracia real”, da 

inclusão social e da cidadania. Estes 

avanços conjunturais que contribuem 

para a melhoria pontual das condições 

de vida das classes trabalhadoras, mas 

que, no limite, advogam a favor da 

manutenção do capitalismo, podem ser 

considerados como o que István 

Mészáros chamou de postura defensiva 

das classes trabalhadoras. 

Esta postura defensiva, que 

advoga pelos direitos trabalhistas e 

sociais sempre dentro dos marcos 

regulatórios burgueses e numa 

perspectiva de superação absolutamente 

limitada, possuiu importante papel no 

desenvolvimento da organização das 

classes trabalhadoras, mas não foi e não 

é suficiente para a efetivação de 

genuínas modificações socialistas. Esta 

forma de agir diz respeito à luta da 

classe trabalhadora organizada em prol 

de melhorias de suas condições de 

trabalho, de moradia, de saúde, de 

educação: importantes conquistas, mas 

que, ao fim e ao cabo, não conferem ao 

processo de lutas um caráter 

efetivamente revolucionário, dado que 

são modificações apenas dentro do 

âmbito do capital e que não alteram 

definitivamente sua estrutura de 

produção e de dominação. 

Nas palavras de Meszáros: 

 

Considerando a grave crise 
estrutural do sistema do 
capital, hoje a inflexível 
alternativa é o socialismo ou a 
barbárie, senão a completa 
aniquilação do gênero humano. 
Esse oneroso fato histórico 
clama pela busca de um 
conjunto de estratégias 
coerentes que não possam ser 
revertidas no primeiro 
momento oportuno, ao 
contrário dos fracassos 
passados devidos à aceitação 
da linha de menor resistência 
e à concomitante defensiva do 
movimento socialista. Ao 
mesmo tempo, o alvo da 
transformação socialista 
sustentável deve ser 
firmemente reorientado a partir 
da deposição do capitalismo – 
administrável apenas de modo 
estritamente temporário – à 
completa erradicação do 
processo sociometabólico do 
capital. Do contrário, as 
antigas estruturas do sistema 
herdado tendem a se 
revitalizar, tal como 
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testemunhamos nas sociedades 
de tipo soviético no século 
XX. (MÉSZÁROS, 2007. p. 
227-228 – grifos do autor). 

 

Desta maneira, para além de 

uma postura defensiva, faz-se 

necessário que as organizações 

socialistas assumam uma postura 

ofensiva, ou seja, que edifiquem 

modificações sólidas dentro do sistema 

do capital, que não possam ser anuladas 

e que deem bases objetivas e subjetivas 

para a contínua consolidação do 

processo de mudanças, superando a 

postura defensiva e indo além da 

clássica “negação da negação”. 

Assim, já exauridas as 

conquistas defensivas da classe 

trabalhadora – sem perder de vista a 

questão fundamental do contexto de 

crise estrutural do capital -, esta deverá 

assumir uma “ofensividade”, onde 

encare, mesmo quando estiver lutando 

por objetivos pontuais, como seu 

objetivo norteador a negação absoluta 

do modo de reprodução social 

capitalista e a sua transformação 

positiva, qual seja: a proposição de uma 

ordem social alternativa. Ainda que 

parciais, as lutas das classes 

trabalhadoras devem estar imbricadas 

sempre ao objetivo último da superação 

do capital e da emancipação humana, 

pois somente assim, adotando “uma 

estratégia global viável”, será possível 

que os passos parciais “se tornem 

cumulativos, em nítido contraste com 

todas as formas conhecidas do 

trabalhismo reformista que 

desapareceram sem deixar traços, como 

gotas de água nas areias do deserto”. 

(MÉSZÁROS, 2002. p. 844).  

Em absoluta dissonância em 

relação às ideias “pós-neoliberais” que 

insistem em consolidar a democracia 

parlamentar, fortalecer os partidos e a 

cidadania, Mészáros propõe a 

instituição da democracia substantiva, 

entendida como passo fundamental para 

o fortalecimento da postura ofensiva das 

classes trabalhadoras. Esta democracia 

substantiva é “definida como atividade 

autodeterminada dos produtores 

associados tanto na política como na 

produção material e cultural”. 

(Ibidem. p. 849 – grifos meus). Assim, a 

democracia substantiva exigiria a 

transferência progressiva dos processos 

decisórios para os produtores 

associados, tal qual o controle do 

processo de produção e reprodução em 

todas as esferas e em todos os níveis, 

pois, segundo o autor, em nada 
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contribui para a construção socialista 

tomar decisões localmente se as 

principais e estruturantes decisões 

continuam sob os ditames da burguesia 

e do capital, contrapondo-se, na 

absoluta maioria das vezes, às 

orientações e determinações 

sancionadas localmente. Desta maneira, 

o processo de construção da democracia 

substantiva é parte fundamental da 

ofensiva socialista, tal qual sua 

consolidação o é para a própria 

sociedade socialista. Sabendo que a 

construção de uma sociedade socialista 

“é inimaginável sem que ocorra a 

superação da disjunção e da alienação 

existentes” (Ibidem. p. 849-850), 

Mészáros afirma que: 

 

a condição necessária para 
realizar as funções da 
reprodução diretamente 
material de um sistema 
socialista é a restituição do 
poder de tomar decisões aos 
produtores associados – em 
todas as esferas de atividade e 
em todos os níveis de 
coordenação, desde os 
empreendimentos locais até o 
mais amplo intercâmbio 
internacional. O “fenecimento 
do Estado” não se refere a algo 
misterioso ou remoto, mas a 
um processo perfeitamente 
tangível que precisa ser 
iniciado ainda no presente, e 

na transição para a genuína 
sociedade socialista é 
necessária a progressiva 
reaquisição dos poderes (...) 
Conservar a dimensão política 
sob uma autoridade separada, 
divorciada das funções 
reprodutivas materiais da força 
de trabalho significa manter a 
dependência e a subordinação 
estrutural do trabalho, e 
conseqüentemente 
impossibilitar a tomada de 
medidas subseqüentes em 
direção a uma transformação 
socialista sustentável. (Idem – 
grifos meus). 

 

Desta maneira, a democracia 

substantiva trata fundamentalmente de 

exercer uma “coordenação não-

hierárquica, como oposta a todas as 

formas conhecidas e praticáveis de 

subordinação e dominação 

estruturalmente impostas” 

(MÉSZÁROS, 2007. p. 231 – grifos do 

autor), assegurando aos produtores 

associados o papel de sujeitos do poder. 

Para tanto, enquanto condição absoluta 

de efetivação do sistema político-social 

alternativo, encontra-se a questão da 

igualdade substantiva, em 

contraposição à igualdade formal 

existente. 

A igualdade substantiva é o 

ponto nevrálgico da construção do 
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socialismo. Baseada na implementação 

do amplo poder decisório e, sobretudo, 

da desalienação entre produtor e 

produto, onde as consciências 

individual e social buscam satisfazer-se 

mutuamente, numa relação de 

reciprocidade dialética, e os indivíduos 

se realizam superando o fetichismo da 

mercadoria, enriquecendo suas vidas em 

termos humanos – ou nas palavras de 

Mészáros citando Marx, constituindo-se 

em “seres humanos ricos”, em contraste 

com a concepção fetichista da riqueza e 

da pobreza da ordem burguesa 

(MÉSZÁROS, 2009) -, a igualdade 

substantiva transcende as fronteiras da 

política burguesa. A igualdade 

substantiva, como uma categoria de 

longa gestação histórica, está, assim, 

intimamente ligada à “questão da 

atividade produtiva genuinamente 

autorrealizadora na vida dos indivíduos” 

(Ibidem. p. 121) e somente através dela 

é possível vislumbrar formas não-

antagônicas de relação entre os seres 

humanos. 

Evidente que a 

construção das formas de 

relações não-antagônicas não 

pode ser outorgada. Elas 

devem emergir de valores 

nascidos da “prática social 

efetiva em progresso” em um 

movimento consensual, onde 

cada indivíduo particular 

participe ativamente de todas 

as instâncias da vida social – 

da polít ica, da produção, da 

distribuição, da cultura – e se 

sinta contemplado dentro 

deste sistema. Então, “em 

lugar da sociedade burguesa, 

com suas classes e 

antagonismos de classes, 

surge uma associação onde o 

l ivre desenvolvimento de cada 

um é a condição do l ivre 

desenvolvimento de todos”. 

(MARX; ENGELS. 2006. p. 

107). Para Mészáros, o 

princípio clássico “de cada um 

segundo suas possibil idades, 

e a cada um, segundo suas 

necessidades” não é factível 

“sem a aceitação consciente e 

a promoção ativa da igualdade 

substantiva por parte dos 

indivíduos”. (MÉSZÁROS, 

2009. p. 125). 

A igualdade no âmbito político é 

uma reivindicação burguesa – ainda que 

em muitos casos, fique aquém de seus 

próprios princípios. Por isso, a 

construção de uma sociedade socialista 

deve pautar-se na consolidação da 
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igualdade substantiva e na 

extrapolação da política burguesa. 

 

Visto que a política, como 
constituída e herdada do 
passado capitalista é, de fato, 
um dos maiores obstáculos 
para a emancipação da 
humanidade. Por essa razão, 
Marx era explícito em sua 
defesa inflexível do 
fenecimento do Estado com 
todos seus corolários. Somente 
a condução inexorável à 
realização de uma sociedade 
de igualdade substantiva 
pode fornecer o conteúdo 
social exigido ao conceito de 
democracia socialista. Um 
conceito que não pode definir-
se apenas em temos políticos, 
porque deve ir além da 
própria política tal como 
herdada do passado. 
(MÉSZÁROS, 2007. p. 236-
237 – grifos do autor). 

 

Nota-se, portanto, a discrepância 

entre estas concepções de igualdade e 

de democracia e aquelas apregoadas 

pelos referidos teóricos do “pós-

neoliberalismo”. Se, nestas últimas, o 

Estado deve atuar como o ponto 

fundamental de garantia de direitos 

sociais, de cidadania, de regulação de 

mercado, sem vínculos concretos com a 

superação da ordem social, política e 

produtiva vigente; para os socialistas, o 

Estado deve ser, num primeiro 

momento, constituído por 

representantes advindos 

fundamentalmente de um movimento 

extraparlamentar de massas, cuja 

importância política e social supera a da 

própria instituição, garantindo 

modificações estruturais a fim de 

construir uma forma de sociabilidade 

alternativa ao capital, através de 

iniciativas como a transferência gradual 

do poder administrativo e produtivo das 

empresas aos produtores, bem como a 

criação de instâncias deliberativas 

efetivamente incisivas na esfera 

legislativa, como exemplo de 

transferência gradual da tomada de 

decisão. 

É necessário, portanto, não 

negligenciar as contundentes limitações 

da esfera parlamentar quando se tem por 

objetivo a construção da sociedade 

socialista. Porém, tendo em vista que o 

processo de consolidação da igualdade 

substantiva e, concomitantemente, da 

democracia substantiva, possuem amplo 

fôlego histórico, ou seja, são 

construções a serem realizadas no 

decorrer de um grande espaço de tempo, 

é necessário ao movimento 

transformador a capacidade de manejar 
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as instituições herdadas da ordem 

burguesa. 

Desta maneira, extingue-se a 

ideia de uma ruptura radical com todas 

as construções do passado a fim de 

garantir às novas construções uma 

sustentabilidade histórica. Neste ponto 

voltamos à noção de postura ofensiva, 

a lembrar: aquela que nega a ordem 

vigente e através de um processo 

sustentável institui modificações 

estruturais que não possam ser 

cooptadas e revitalizadas pelo capital a 

fim de restituir-lhe sua posição de 

domínio. Para Mészáros, este é um 

estágio onde se deve reter pelo menos 

algumas “características importantes da 

estrutura parlamentar herdada, enquanto 

o longo processo de reestruturação 

radical” é “realizado na ampla escala 

necessária”. (MÉSZÁROS, 2002. p. 

794). 

O que o autor salienta aqui é a 

necessidade de superar a política 

burguesa não apenas através da extinção 

– absolutamente necessária e parte 

integrante das exigências de uma ordem 

socialista – súbita do Parlamento e sim 

mediante um amplo e irreversível 

processo de modificações estruturais 

que abarquem todas as esferas da vida 

social. 

 

A natureza da estrutura 
institucional global também 
determina o caráter de suas 
partes constituintes e, vice-
versa, os “microcosmos” 
particulares de um sistema 
sempre exibem as 
características essenciais do 
“macrocosmo” a que 
pertencem. Nesse sentido, 
qualquer mudança que ocorra 
em um componente particular 
só pode se tornar algo 
puramente efêmero, a menos 
que possa reverberar 
plenamente por todos os canais 
do complexo institucional 
total, dando assim início às 
mudanças exigidas no sistema 
inteiro de totalizações 
recíprocas e 
interdeterminações. (...) Por 
isso, a atualidade histórica da 
ofensiva socialista tem imenso 
significado. Pois, sob as novas 
condições da crise estrutural 
do capital, torna-se possível 
ganhar muito mais do que 
alguma grande (mas, no final 
das contas terrivelmente 
isolada) batalha, como as 
revoluções russa, chinesa e 
cubana. Ao mesmo tempo, não 
existe meio de minimizar o 
caráter doloroso do processo 
envolvido, que requer 
importantes ajustes e 
correspondentes mudanças 
institucionais e organizacionais 
em todas as áreas e por todo o 
espectro do movimento 
socialista. (Ibidem. p. 795). 
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Desta maneira, a convivência 

com as instituições herdadas do passado 

deve possuir um caráter 

absolutamente ofensivo: realizando 

através delas modificações estruturais 

no sistema do capital e consolidando as 

formas de sua própria superação. Ou 

seja, ainda que as condições sócio-

políticas não permitam a extinção 

imediata das instituições burguesas, a 

ofensiva socialista, por sua própria 

definição, nunca deve perder de vista 

seu objetivo maior, que é a superação 

destas instituições e de todo o sistema 

do capital, sob pena de reviver as 

investidas sistêmicas dos movimentos 

socialistas derrotados no passado. E 

derrotados justamente porque 

entendiam a luta institucional como o 

principal módulo da construção 

socialista, renegando ao completo 

esquecimento as características 

fundamentais desta construção ditadas 

acima: a emancipação do trabalho, a 

consciência socialista, a igualdade 

substantiva. Tendo em vista o sistema 

global de controle social imposto pela 

lógica capitalista, não há qualquer 

esperança de sucessos parciais isolados 

para o movimento socialista, mas 

somente de sucessos globais. As 

medidas parciais devem ter a função e 

devem ser capazes de “operar como 

‘pontos de Arquimedes’, ou seja, 

como alavancas estratégicas para uma 

reestruturação radical do sistema global 

de controle social”. (MÉSZÁROS, 

2009. p. 73-74 - grifos do autor). 

Portanto, ainda que seja 

necessário utilizar as instituições 

herdadas do passado de maneira a 

possibilitar a instauração de marcos 

revolucionários que perdurem, a 

ofensiva socialista nunca deve reter-se 

somente a isto. Deve tomar como seu 

ponto de força as instâncias 

extraparlamentares, em um 

movimento que abarque toda a ordem 

existente e não apenas o Parlamento. As 

investidas puramente institucionais 

entendidas como “o caminho” da luta 

socialista e a aceitação tácita de suas 

regras internas constituídas, que são 

reflexo claro da própria lógica do 

capital, “só podem produzir o 

autoencarnceramento parlamentar da 

esquerda”. (MÉSZÁROS, 2002. p. 824 

– grifos do autor).  

 

Não foi, portanto, sob nenhum 
aspecto acidental que as 
tentativas de introduzir 
grandes mudanças sociais – 
nos últimos quinze anos na 
América Latina, por exemplo, 
notadamente na Venezuela e 
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na Bolívia – foram 
acompanhadas de uma crítica 
substancial do sistema 
parlamentar e pelo 
estabelecimento de 
assembleias constitucionais 
como o primeiro passo em 
direção às transformações de 
longo alcance defendidas. 
(MÉSZÁROS, 2007. p. 279). 

 

Torna-se vital superar a esfera 

da política burguesa com sua 

democracia formal e sua típica 

separação dos poderes, que nas palavras 

de Mészáros não passa da “separação 

institucionalizada e legalmente imposta 

entre o poder e o trabalho e seu 

exercício contra os interesses do 

trabalho”. (MÉSZÁROS, 2002. p. 827). 

Vale a pena sublinhar, portanto, 

a necessidade de uma ofensiva 

socialista que utilizando-se das 

potencialidades reformadoras das 

instituições burguesas a fim de instaurar 

modificações estruturais na ordem 

vigente, seja capaz de extrapolar seus 

limites a partir de um movimento 

extraparlamentar, sob pena de ser 

reintegrada ao sistema do capital, tendo 

em vista que o Parlamento e suas 

instituições “democráticas” conspiram 

para perpetuação deste. 

 

O movimento socialista não 
pode obter êxito diante da 
hostilidade dessas forças a 
menos que seja rearticulado 
como um movimento 
revolucionário de massa, 
conscientemente ativo em 
todas as formas de luta social 
e política: local, nacional 
disponíveis, por mais 
limitadas que possam ser, 
sobretudo sem se esquivar de 
asseverar as demandas 
necessárias da desafiadora 
ação extraparlamentar. 
(MÉSZÁROS, 2007. p. 291 – 
grifos do autor). 

 

A ofensiva socialista deve 

sempre partir e se basear em sua luta 

extraparlamentar, tendo em vista que 

seu opositor estrutural, o capital, possui 

caráter extraparlamentar por excelência. 

E esta luta extraparlamentar deve incidir 

sobre a consciência de classe dos 

trabalhadores, conformando uma 

consciência socialista que consiga 

aglutinar em seu interior as mais amplas 

formas de luta contra o capital de 

maneira não apartada. Ou seja: esta luta 

deve partir de um movimento de massas 

de maneira a conseguir aglutinar as 

diferentes instâncias e formas de luta 

socialista e utilizar-se, isto sim, de todo 

o aparato institucional que ainda lhe 

concerne: os sindicatos, os partidos 

políticos e o próprio Parlamento, 
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instituindo, assim, uma margem de 

diálogo entre os componentes da luta 

socialista de maneira positiva, que 

efetivamente trabalhe numa perspectiva 

ofensiva de coadunação das forças 

políticas. 

O diálogo entre os sujeitos da 

ofensiva socialista conformando uma 

ampla frente de luta é o que Mészáros 

denominou como pluralismo socialista. 

O pluralismo socialista é a possibilidade 

de aglutinar as diferentes instâncias e 

formas de resistência e de luta contra o 

capital sem nunca perder de vista seu 

ponto norteador que é a própria 

superação deste. Esta ofensiva é 

estruturalmente irrealizável “sem uma 

articulação plena com os múltiplos 

projetos autônomos” ou 

“autoadministrados”, e, por isso, 

“irrepreensivelmente pluralistas da 

revolução social em andamento”. 

(Ibidem. p. 816 – grifos do autor). 

E Mészáros prossegue: 

 

A condição elementar para o 
sucesso do projeto socialista 
é o pluralismo inerente a ele, 
e que parte do 
reconhecimento das 
diferenças e desigualdades 
existentes; não para preservá-
las (que é uma necessidade 

de toda “unidade” fictícia e 
arbitrariamente imposta), 
mas para superá-la da única 
forma viável: assegurando o 
envolvimento ativo de todos 
os interessados. 
Desnecessário dizer que este 
envolvimento é impossível 
sem a elaboração de 
estratégias e “mediações” 
específicas, que emergem das 
determinações particulares 
das necessidades e 
circunstâncias mutáveis, o 
que representa o maior 
desafio à teoria marxista 
contemporânea. A única e 
exclusiva perspectiva ampla 
que pode servir de estrutura 
de referência comum para a 
grande variedade de forças 
socialistas politicamente 
mais ou menos organizadas e 
conscientes é a rejeição do 
slogan onipresente de que 
“não há alternativas”. 
(Ibidem. p. 816).  

 

Tendo em vista que a 

pluralidade socialista é a pluralidade das 

instâncias e das formas de luta, impõe-

se como possibilidade e como 

necessidade a realização de reformas e 

avanços em oposição à lógica do 

capital, mesmo que estes não possuam 

um caráter estritamente socialista. A 

construção do socialismo deve “ser 

positivamente articulada com objetivos 

intermediários, cuja realização possa 

promover avanços estratégicos no 
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sistema a ser substituído, mesmo que 

apenas parciais num primeiro 

momento”. (Ibidem. p. 817). 

Isto posto, o maior equívoco dos 

“pós-neoliberais” foi o de justamente 

negligenciar a esfera da luta ideológica 

em prol das reformas conjunturais. 

Como afirma Mészáros, a perspectiva 

do pluralismo socialista é justamente a 

postura ofensiva do movimento em 

relação a estas reformas, entendendo 

suas contribuições para a fomentação da 

ideologia socialista, mas sem nunca 

perder de vista suas limitações 

estruturais, que conferem – caso 

negligencie-se o objetivo último do 

movimento – a própria reestruturação 

do capital. 

 

O significado do pluralismo 
socialista – engajamento 
ativo em ação comum que 
não compromete, mas, ao 
contrário, constantemente 
renova os princípios 
socialistas que inspiram as 
questões globais – emerge 
precisamente da capacidade 
das forças participantes de 
combinar, num todo 
coerente com implicações 
socialistas em última análise 
inevitáveis, uma grande 
variedade de demandas e 
estratégias parciais que, em si 
e por si, não precisam ter 

absolutamente nada de 
especificamente socialista. 
(...) Neste sentido, as 
demandas mais urgentes de 
nossa época, que 
correspondem diretamente às 
necessidades vitais de uma 
grande variedade de grupos 
sociais – emprego, educação, 
assistência médica, serviços 
sociais decentes, assim como 
as demandas inerentes à luta 
pela liberação das mulheres e 
contra a discriminação racial 
-, podem, sem uma única 
exceção, ser abraçadas sem 
restrições por qualquer 
liberal genuíno. Entretanto, é 
absolutamente diferente 
quando não são consideradas 
como questões singulares, 
isoladamente, mas em 
conjunto, como partes do 
complexo global que 
constantemente as reproduz 
como demandas não 
realizadas e sistematicamente 
irrealizáveis. Desse modo, o 
que decide a questão é a sua 
condição de realização 
(quando definidas em sua 
pluralidade como demandas 
socialistas conjuntas), e não 
o seu caráter considerado 
separadamente. (Ibidem. p. 
817-818 – grifos do autor). 

 

O processo de construção da 

nova ordem, realizando a progressiva 

transferência de poderes deliberativos e 

produtivos aos trabalhadores associados 

e a superação da democracia burguesa, 
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será, enfim, capaz de fomentar os 

princípios de uma economia socialista 

“centrada numa significativa economia 

da atividade produtiva, pedra angular 

de uma rica realização humana numa 

sociedade emancipada das instituições 

de controle alienadas e reificadas”. 

(MÉSZÁROS, 2009. p. 73 - grifos do 

autor).  

Outro ponto importante é que o 

processo produtivo passa a estar 

baseado na democracia substantiva e 

nas formas não-hierárquicas de relação. 

Portanto, os produtores associados são 

capazes de atribuir um sentido distinto 

ao processo de produção, onde deixa de 

valer o tempo de trabalho socialmente 

necessário e institui-se o tempo 

disponível “libertador e emancipador 

conscientemente oferecido e 

administrado pelos próprios indivíduos 

sociais”. (MÉSZÁROS, 2007. p. 252). 

O autor em questão não enxerga 

possibilidades concretas de fazer 

coexistir o mercado e a sociedade 

socialista. Para Mészáros, não é 

possível transferir nenhum tipo de 

“corretivo parcial” à “estrutura 

operacional do capital para dentro de 

uma ordem genuinamente socialista, 

como o fracasso desastroso da aventura 

do ‘socialismo de mercado’ de 

Gorbachov demonstrou de maneira 

dolorosa e conclusiva”. (Ibidem. p. 

253). Portanto, a última alternativa 

viável de construção de uma sociedade 

socialista, dentro de um processo de 

mudanças, é inverter a lógica burguesa 

de produção da vida objetiva e subjetiva 

que prima pelo crescimento econômico 

em contraposição ao 

subdesenvolvimento, para uma nova 

forma de lidar com o próprio conceito 

de riqueza. 

Assim, de pouco adianta 

regulamentar o mercado ou distribuir 

melhor a renda se mudanças 

efetivamente estruturais, como a 

reestruturação radical do próprio 

processo de produção, não forem postas 

em prática. Entendendo a ofensiva 

socialista como um processo global, é 

vital não apenas indicar a existência ou 

não do mercado – existência que se 

perpetuará até o momento da 

sublimação da revolução comunista – e 

sim a relação que este mercado passará 

a ter, dentro do período de 

transformação socialista, com as esferas 

de produção e consumo. Pois, “a 

alternativa hegemônica socialista ao 

domínio do capital requer a superação 

fundamental da dialética truncada da 

inter-relação vital de produção, 
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distribuição e consumo”. (Ibidem. p. 

257 – grifos do autor). Esta 

consideração já estava presente na 

“Crítica ao Programa de Gotha” de 

1875. Nesta ocasião Karl Marx 

apontava que: 

 

É equivocado, em geral, tomar 
como essencial a chamada 
distribuição e aferrar-se a ela, 
como se fosse o mais 
importante. A distribuição 
dos meios de consumo é, em 
cada momento, um corolário 
da distribuição das próprias 
condições de produção. E 
esta é uma característica do 
modo mesmo de produção. Por 
exemplo, o modo capitalista de 
produção repousa no fato de 
que as condições materiais de 
produção são entregues aos 
que não trabalham sob a forma 
de propriedade do capital e 
propriedade do solo, enquanto 
a massa é proprietária apenas 
da condição pessoal de 
produção, a força de trabalho. 
Distribuídos deste modo os 
elementos de produção, a atual 
distribuição dos meios de 
consumo é uma conseqüência 
natural. Se as condições 
materiais de produção 
fossem propriedade coletiva 
dos próprios operários, isto 
determinaria, por si só, uma 
distribuição dos meios de 
consumo diferente da atual. 
O socialismo vulgar (e através 
dele uma parte da democracia) 
aprendeu com os economistas 

burgueses a considerar e tratar 
a distribuição como algo 
independente do modo de 
produção, e, portanto, a expor 
o socialismo como uma 
doutrina que gira 
principalmente em torno da 
distribuição. Uma vez que 
desde há muito tempo já está 
elucidada a verdadeira relação 
das coisas, porque voltar a 
marchar para trás? (MARX, 
1977. p. 233 - grifos meus). 

 

Os objetivos de um programa de 

transição ou de construção socialista, 

para Mészáros, seriam: a) produzir uma 

mudança radical e sustentável do 

sociometabolismo capitalista; b) 

reestruturar todas as esferas da vida 

social, já que elas não podem ser 

simplesmente derrubadas com a 

finalidade de uma reconstrução total; c) 

passar da atual fragmentação das forças 

sociais à sua coesão no empreendimento 

criativo dos produtores associados, 

implicando no desenvolvimento da 

consciência de massa socialista; d) 

descentralizar e autonomizar a tomada 

de decisões e de seus poderes 

institucionais, transcendendo a divisão 

entre sociedade civil e Estado; e) abolir 

o segredo de governo, instituindo uma 

forma de governo aberto às pessoas 

interessadas; f) reavaliar o papel dos 

sindicatos e dos partidos políticos na 
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estrutura do pluralismo socialista. 

(MÉSZÁROS, 2002. p. 820-821). 

Estes objetivos poderiam ser 

enquadrados, de maneira geral, dentro 

da categoria dos objetivos realizáveis. 

Insistindo sobre a estratégia de luta 

socialista, e retomando a questão de 

uma postura ofensiva que realize 

reformas estruturais no sistema do 

capital, Mészáros especifica os 

objetivos desta luta: os objetivos 

necessários e os objetivos realizáveis 

no contexto histórico ainda reinante. 

Para o autor, é imprescindível realizar 

uma separação radical entre os objetivos 

históricos essenciais e os objetivos 

imediatamente realizáveis.  

Enquanto os primeiros dizem 

respeito ao estabelecimento estrito da 

sociedade socialista, superando o 

próprio capital, os segundos se referem 

mais especificamente ao ataque e à 

superação das “forças dominantes do 

capitalismo, permanecendo, 

necessariamente, num sentido 

vitalmente importante, no interior dos 

parâmetros estruturais do capital”. 

(MÉSZÁROS, 2009. p. 77). Desta 

forma, para atingir o objetivo 

necessário – a consolidação da forma 

hegemônica alternativa de controle 

social – é necessário realizar uma 

“reestruturação radical do arcabouço 

estrutural do capital, inerente não 

apenas a um dado mecanismo 

econômico, mas ao sociometabolismo 

herdado em geral” que é “realizável 

somente como um processo histórico 

complexo, com todas as suas 

contradições e potenciais retrocessos e 

perturbações”. (Ibidem. p. 77-78). Para 

Mészáros, “as demandas parciais 

podem e devem ser defendidas pelos 

socialistas se forem vinculadas à 

demanda absolutamente fundamental de 

superar a relação de capital, que atinge 

o cerne do problema”. (MÉSZÁROS, 

2007. p. 292 – grifos do autor). 

Reaparece, assim, a diferença 

fundamental entre as reformas 

conjunturais e as reformas 

estruturais. Enquanto as primeiras 

estão ligadas à postura defensiva da 

classe trabalhadora e à possibilidade de 

uma reestruturação do sistema do 

capital; as últimas, estando 

invariavelmente coadunadas ao 

objetivo necessário de superação do 

capital e de construção da sociedade 

socialista, são entendidas como uma 

etapa necessária do processo de 

transformação. Assim estas reformas 

conjunturais, ou estes objetivos 

realizáveis devem reduzir “consciente e 
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persistentemente o poder de regulação 

do capital sobre o próprio 

sociometabolismo em vez de 

proclamarem como realização do 

socialismo algumas limitadas 

conquistas pós-capitalistas”. 

(MÉSZÁROS, 2009. p. 78).  

Portanto, as propostas “pós-

neoliberais” enumeradas acima não são 

entendidas no âmbito deste trabalho 

nem mesmo como o que Mészáros 

chamou de “conquistas pós-

capitalistas”. Devem ser entendidas, 

mais estritamente, como reformas 

conjunturais, que enquanto tais visam a 

amenização do confronto de classes 

com as parcas propostas de 

redistribuição de renda e de 

investimento nas instituições burguesas. 

Desta maneira, os objetivos “pós-

neoliberais” devem estar imbricados em 

um movimento de ofensiva contra o 

próprio capital. Ou seja, estas reformas 

conjunturais devem fazer parte de um 

processo ofensivo, devem conduzir o 

movimento revolucionário ao 

estabelecimento de reformas na 

estrutura do sistema sociometabólico do 

capital, para que assim, seja possível 

construir as bases de uma sociedade 

socialista. 

Isto posto, a luta das classes 

trabalhadoras e de seus teóricos não 

deve transferir seu eixo do socialismo 

para o “pós-neoliberalismo”, sob pena 

de seguir pelo “caminho de menor 

resistência” (nas palavras de Mészáros) 

e postergar ad infinitum a superação da 

ordem burguesa e do capital. 

 

3. O conceito de revolução, sujeitos e 

práxis revolucionária 

 

3.1 Revolução: levante triunfal 

ou processo de superação? 

 

A revolução socialista entendida 

como “uma contínua e profunda 

transformação revolucionária de todas 

as facetas de nossa vida social” 

(MÉSZÁROS, 2007. p. 78) segue sendo 

uma questão de suma importância. 

Isto significa que a 

transformação socialista deve buscar 

uma absoluta modificação em todas as 

esferas da vida social, desde a produção 

material até a cultura e da consciência 

de classe à consciência individual, não 

apenas negando a ordem capitalista, 

mas implementando uma nova ordem. 
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Pois, o significado de radical é 

transformar as coisas em suas raízes. E 

este é um projeto de longo 

desenvolvimento, a ser engendrado 

durante um largo espaço de tempo, pois, 

a construção progressiva e que se 

sustente ao longo do tempo, com raízes 

profundas, de uma ordem social e 

política alternativa ao capital, carece de 

bases sólidas, desenvolvidas através da 

implementação sistemática de 

mudanças estruturais, de uma ofensiva 

socialista. Para Mészáros “muitíssimo 

do que está hoje firmemente enraizado 

tem de ser erradicado no futuro por 

meio do laborioso processo de uma 

transformação contínua – se preferir, 

‘permanente’”. (Idem).  

A urgência da superação do 

capital requer a organização sistemática 

da ofensiva socialista que consiga 

implantar os primeiros passos rumo a 

uma nova forma de sociabilidade 

sustentável: as modificações de cunho 

político.  

Marx já chamava a atenção para 

o fato de que: 

 

a revolução em geral – a 
derrocada do poder existente e 
a dissolução das velhas 
relações – é um ato político. 

Por isso, o socialismo não 
pode efetivar-se sem 
revolução. Ele tem necessidade 
desse ato político na medida 
em que tem necessidade da 
destruição e da dissolução. No 
entanto, logo que tenha início a 
sua atividade organizativa, 
logo que apareça o seu próprio 
objetivo, a sua alma, então o 
socialismo se desembaraça do 
seu revestimento político. 
(MARX, 1995. p. 90-91).   

 

Segundo Atílio Borón, “hoje, 

mais do que nunca, é importante 

desenhar uma estratégia de longa 

duração na luta pelo socialismo”. 

(BORÓN, et. al. 1995. 189). É 

exatamente esta “estratégia de longa 

duração na luta pelo socialismo” que 

Borón indicou ser o “pós-

neoliberalismo” em sua obra de 2010: 

“O Socialismo no Século 21: há vida 

após o neoliberalismo?”. O livro de 

Borón nos traz importantes 

considerações que extrapolam as 

limitações da concepção de “pós-

neoliberalismo”, ainda que o autor não 

tenha rompido em definitivo com as 

discussões realizadas na década de 

1990. Concordamos com o autor 

quando este reitera a importância de se 

traçar estratégias para a consolidação do 

socialismo. Porém, se para Borón esta 
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“estratégia de longa duração na luta 

pelo socialismo” pode ser vinculada ao 

“pós-neoliberalismo”, para nós, em 

contrapartida, ela deve ser entendida 

como a consolidação de uma ofensiva 

socialista. 

Um ponto importante da 

construção do socialismo no século XXI 

é que a luta pela instauração de uma 

ordem alternativa ao capital deve ser 

entendida como um processo que se 

inicia com o emprego sistemático de 

reformas estruturais, tendo em vista a 

indisponibilidade de condições 

objetivas (materiais) e subjetivas 

(construção e solidez ideológica) para a 

realização de uma ruptura imediata com 

a ordem atual. 

Para Atílio Borón, tendo em 

vista a impossibilidade de consolidar a 

revolução socialista faz-se necessário 

um amplo programa de reformas que 

possibilite a elevação dos patamares de 

luta do movimento socialista: 

 

Supor que essas tarefas podem 
ser postergadas até um 
eventual triunfo de uma 
revolução socialista equivale a 
convalidar o gigantesco 
holocausto social e ecológico 
atualmente em curso em 
nossos países. Devemos 

apresentar uma estratégia de 
saída da crise sem mais 
demora. Se for mediante uma 
alternativa revolucionária tanto 
melhor; mas, se tal caminho 
estiver por enquanto 
bloqueado, então deveremos 
fazer isso impulsionando uma 
agenda audazmente reformista, 
que sirva para levar as lutas 
sociais do nosso tempo a um 
novo patamar. (BORÓN, 2010. 
p. 54). 

 

E ainda: 

 

Vivemos, portanto, em tempos 
de refluxo, em tempos em que 
o reformismo é uma ‘segunda 
melhor’ alternativa ante o 
temporário fechamento da rota 
revolucionária. O erro de 
muitos reformistas, contudo, 
foi o de fazer da necessidade 
virtude. Porque, mesmo 
quando no momento atual (...) 
o caminho das reformas 
aparece como o único que se 
encontra em aberto, isso não o 
converte em um instrumento 
adequado para a construção do 
socialismo. Contudo, se as 
reformas se derem de uma 
certa forma – potencializando 
a presença popular no Estado, 
a economia e a vida social; 
fortalecendo a organização e a 
conscientização das classes 
exploradas; atuando 
rapidamente e estabelecendo 
salvaguardas que garantam a 
irreversibilidade das mesmas, 
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desenhando uma lógica 
acumulativa que ponha em 
movimento uma espécie de 
‘reformismo permanente’ -, 
elas poderiam constituir um 
degrau nada desprezível para 
avançar rumo ao socialismo. O 
problema com o reformismo é 
que, em um mundo 
barbarizado como o do 
capitalismo neoliberal, se 
requerem transformações de 
fundo e não apenas ajustes 
marginais. Se, como dizem os 
zapatistas, “do que se trata é de 
criar um mundo novo”, essa 
tarefa excede largamente os 
limites cautelosos do 
reformismo. Mas, no entanto, 
por decepcionante que este 
venha a ser, os movimentos 
populares não podem 
permanecer de braços cruzados 
até que chegue o “dia 
decisivo” da revolução. 
(Ibidem. p. 79-80). 

 

Percebe-se assim, que a noção 

de revolução empregada por Borón é 

distinta da noção de revolução 

empregada por Mészáros. Se para o 

primeiro a revolução socialista acontece 

somente quando se institui um Estado 

estritamente socialista, nos remetendo, 

ainda, às concepções clássicas de 

revolução armada; para o segundo, a 

revolução socialista começa quando da 

implementação sistemática de reformas 

estruturais, ou seja, quando se 

materializa a ofensiva socialista. 

Portanto, para Mészáros, esta “agenda 

audazmente reformista”, se entendida 

como um amplo processo de reformas 

estruturais pode ser considerada como o 

primeiro passo da revolução 

socialista. Ou seja, nesta perspectiva, 

deixamos o campo das reformas para 

adentrarmos ao campo da consolidação 

socialista sobre bases sólidas, entendida 

como revolucionária desde o princípio – 

obviamente se observar as condições de 

uma ofensiva socialista já consideradas 

aqui, ou em outras palavras, numa 

perspectiva distante de entender 

quaisquer reformismos como sendo 

revolucionários. 

O que se entende a partir da 

distinção entre o conceito de revolução 

empregado por estes dois eloquentes 

autores é que esta distinção está baseada 

no entendimento que estes possuem a 

respeito do caráter das reformas 

engendradas durante o processo de 

construção da sociedade socialista. Se 

para Mészáros, as reformas que levam 

efetivamente à construção da ordem 

alternativa ao capital já podem ser 

consideradas como uma fase da 

revolução socialista; para Borón, estas 

reformas são apenas o caminho a ser 

seguido para o triunfo da sociedade 
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socialista, momento entendido, isto sim, 

como revolucionário. 

Nos parece mais coerente 

entender as reformas estruturais como o 

próprio processo revolucionário: o 

processo de construção da sociedade 

socialista, dado o momento sócio-

econômico-político atual. Estas 

reformas não são revolucionárias per si, 

o são somente se fizerem parte de uma 

ofensiva socialista global, que possua 

vínculo orgânico com a classe 

trabalhadora em um movimento 

extraparlamentar de massas e que afete 

todas as instâncias sociais, 

possibilitando, desta forma, a ruptura 

com a ordem vigente. Desta maneira, se 

estas reformas estruturais efetivamente 

promoverem “uma profunda e ativa 

transformação de todas as facetas da 

vida social” – fato impossível de ocorrer 

se as reformas mantiverem-se isoladas 

de um processo global e estrutural de 

modificações, ao qual pode-se atribuir a 

nomenclatura de reformas conjunturais 

– elas compõem, de fato, parte da 

revolução social em andamento. 

Perspectiva distinta nos traz 

Borón ao afirmar que uma revolução 

dificilmente começa exatamente como 

uma revolução: começa na maior parte 

dos casos como um processo de 

reformas que criam as condições 

materiais e ideológicas para um levante 

efetivamente revolucionário. E o 

socialismo, pensado no contexto do 

século XXI, deverá, segundo o autor, 

seguir pelo mesmo caminho. Segue 

desta maneira: 

 

Uma revolução dificilmente 
começa como tal e a luta pelo 
socialismo do século 21 não 
será uma exceção a essa 
regra. Além disso, a 
conquista de certas metas não 
significa se eternizar nas 
mesmas, mas tal conquista 
deve ser concebida como 
uma plataforma para, a partir 
da qual, promover novas e 
mais ambiciosas conquistas. 
A sequência verificada não 
apenas na experiência cubana 
mas também na soviética é 
que os revolucionários quase 
invariavelmente levantam um 
conjunto básico de 
reivindicações que apenas 
poderiam ser chamadas de 
“reformistas”. (Ibidem. p. 
128-129) 

 

O processo de reformas, afirma 

Borón, se desligará de tal maneira do 

sistema neoliberal que chegará a um 

estágio de desenvolvimento que 

possibilitará e exigirá uma efetiva 

revolução, sob pena de colocar em risco 
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tudo o que já foi conquistado. É neste 

momento que encontraremos o ápice do 

processo, ou a efetiva revolução 

socialista, pois, segundo o autor, as 

reformas não conduzem a uma lenta 

evolução que imperceptivelmente cruza 

a linha para o socialismo. (Ibidem. p. 

129). Esta linha somente é cruzada 

através de uma revolução triunfante, 

possibilitada, isto sim, pelo processo de 

reformas. Desta forma, para Borón, “um 

projeto socialista digno deste nome 

tropeçará, mais cedo ou mais tarde, 

nesse dilema. Ou rompe com as 

estruturas do passado ou a revolução em 

andamento estanca e acaba derrotada”. 

(Idem). 

Porém, entendemos que o 

projeto socialista não “tropeçará, mais 

cedo ou mais tarde”, no dilema de 

ruptura com as estruturas do passado. O 

projeto socialista somente pode ser 

entendido como tal se efetivamente 

romper com as estruturas do passado, se 

efetivamente realizar mudanças 

estruturais que comprometam a 

reprodutibilidade do capital e instaurem 

uma ordem sociometabólica alternativa 

a esta. 

Ao afirmar também que “uma 

revolução dificilmente começa como 

tal” e que o processo de transformação 

não é alcançado pelo cruzar “lento e 

imperceptível” da linha que separa o 

capitalismo do socialismo e sim por 

uma revolução triunfante, Borón deixa 

em aberto sua consideração a respeito 

do caráter das reformas que devem ser 

concretizadas. Ou em outras palavras: 

se o autor se refere às reformas 

conjunturais, incorre no grave equívoco 

de achar que através delas, que através 

de reformas sistêmicas e pontuais 

dentro do sistema do capital e sem um 

embasamento extraparlamentar de 

massas, o socialismo será alcançado. 

Por outro lado, considerando estas 

reformas como estruturais e globais e 

que levam o movimento socialista à 

consolidação de uma nova ordem social 

e relacionando este processo ao cruzar 

“lento e imperceptível” de uma linha 

transitória, Borón, cai no erro de indicar 

que a implementação de reformas 

estruturais não seria um processo 

propriamente revolucionário. 

Apesar de afirmar que quaisquer 

reformas nas sociedades neoliberais, e 

principalmente nas sociedades latino-

americanas, não são um processo 

simples 4 , Borón ainda está preso à 

                                                
4 “Na América Latina, o caminho das 
reformas está longe de ser um passeio 
por um campo transbordante de flores. 
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imagem de uma revolução proletária 

armada e necessita de marcos – tal 

como a queda da Bastilha – para afirmar 

que há ali uma efetiva revolução. Ora, 

não foi a queda da Bastilha que 

configurou a revolução; a revolução 

burguesa já estava em curso há muito 

tempo e o episódio da Bastilha 

configurou um marco simbólico de 

consolidação hegemônica do novo 

sistema. 

Contudo, entendemos como 

revolução socialista o processo de 

modificações estruturais no sentido 

atribuído à ofensiva socialista, que no 

auge de sua consolidação, ou quando o 

capital não mais encontrar condições de 

sua reprodução sociometabólica, 

necessitará, isto sim, de um evento 

político-social que atuará basicamente 

como um marco simbólico de 

instauração da ordem hegemônica 

alternativa. 

A Revolução Bolivariana em 

voga na Venezuela possui uma 

similitude muito grande com relação ao 

                                                                
Para nossas direitas, as reformas não 
são um substituto, mas um catalisador 
da revolução e, por isso, não poupam 
sangue para combatê-las”. (BORÓN, 
2010. p. 80-81). 

conceito de revolução elaborado acima.5 

Após a emersão do movimento 

bolivariano como força dirigente da 

sociedade venezuelana, foram 

instituídas mudanças e reformas na 

política, nas instituições, na economia e 

no sistema produtivo do país. Como 

apontou Mészáros, a revolução 

socialista pode possuir como “primeiros 

passos” um processo sistemático de 

reformas estruturais concretizadas por 

um movimento extraparlamentar de 

massas, entendido pelo autor como uma 

ofensiva socialista. No caso em questão, 

houve um primeiro período de reformas 

conjunturais, que foram implementadas 

a fim de construir bases sólidas para a 

consolidação de reformas de estrutura. 

Com o recrudescimento do processo de 

reformas estruturais é possível afirmar 

que se objetivou um processo de lutas e 

transformações em curso desde 1980. 

Assim, no entender deste trabalho, o 

movimento bolivariano ao se fazer 

governo e ao transformar a estrutura 

                                                
5  Cf.: SCARTEZINI, NATALIA. A 
Revolução Bolivariana e a ofensiva 
socialista na Venezuela. Dissertação de 
mestrado apresentada do Programa de 
Pós-Graduação em Sociologia da 
Universidade Estadual Paulista ‘Júlio de 
Mesquita Filho’ Campus de Araraquara, 
2012. 



Natalia Scartezini Rodrigues   

 

 236 

Revista Direito, Política e Sociedade 
Ano 01/no 02 – Set. 2013 

 

236 

social, política e produtiva do país 

comanda efetivamente um processo 

revolucionário. 

 

3.2 O internacionalismo 

socialista 

 

É possível pensar na construção 

do socialismo em um único país? É 

possível falar em um socialismo 

nacionalista ou patriótico? 

Marx já alertava que o 

proletariado “para poder lutar, 

tem que organizar-se como 
classe em seu próprio país, já 

que este é o campo imediato 

de suas lutas. Neste sentido, 

sua luta de classes é nacional, 

não por seu conteúdo, mas, 

(...) ‘por sua forma’”. (MARX, 

1977. p. 235 – grifos do 

autor). Para o autor, “a luta do 

proletariado contra a 

burguesia, embora, na 

essência, não seja uma luta 

nacional, toma, contudo, essa 

forma nos primeiros tempos”. 

(MARX; ENGELS, 2006. p. 

96). 

István Mészáros, partindo desta 

perspectiva, afirma que é possível 

“visualizar a negação e a superação do 

capitalismo numa estrutura 

sociohistórica particular” 

(MÉSZÁROS, 2009. p.78), porém, dada 

a característica fundamental do capital, 

seu caráter global e globalizante, sua 

superação enquanto estrutura de 

dominação extrapola os limites da 

superação de um tipo específico de 

capitalismo. 

Sendo assim, a superação do 

capital – para além da superação do 

capitalismo – exige a instauração de 

uma ordem sociometabólica alternativa 

tão global quanto ele. Desta maneira, 

segundo o autor, as investidas de 

construção do “socialismo em um só 

país” conformam uma esfera de 

superação do capital limitada, sendo 

consideradas como estratégias “pós-

capitalistas” não inerentemente 

socialistas, mas que, tendo em vista o 

pluralismo socialista, contribuem para a 

consolidação de uma forma de 

sociorreprodução global alternativa. O 

“socialismo em um só país” é entendido 

neste sentido como “um passo na 

direção de uma transformação 

sociohistórica global, cujo objetivo não 

pode ser outro senão ir para além do 



Natalia Scartezini Rodrigues    

 237 

Revista Direito, Política e Sociedade 
Ano 01/no 02 – Set. 2013 

 
237 

capital em sua totalidade”. (Idem). 

Assim, em consonância com toda sua 

linha de pensamento, Mészáros afirma 

que as investidas de construção do 

“socialismo em um só país”, caso 

mantenham-se apartadas de uma 

ofensiva socialista global, tenderão a ser 

suprimidas pela força de reação do 

capital. 

O sistema capitalista, baseado na 

hierarquia do sistema de produção e das 

instâncias decisórias e na tirania do 

mercado, não poderia mesmo possuir 

uma lógica distinta no plano 

internacional. A fim de suprimir 

efetivamente a forma de relação entre 

países herdada do sistema capitalista é 

necessário realizar uma “negação 

absolutamente radical” desta herança, 

ressaltando a necessidade de instituir 

uma forma de relação interestatal 

qualitativamente diferente “com base na 

suplantação dos antagonismos 

predominantes no interior da estrutura 

de uma ordem internacional 

cooperativa”. (MÉSZÁROS, 2007. p. 

262-263).  

Há, portanto, a transferência da 

ideia de ofensiva socialista para o 

âmbito interestatal. Ou seja, por mais 

que a consolidação de um Estado 

socialista independente não possa ser 

considerada efetivamente como a 

instauração de uma ordem 

sociometabólica socialista, ainda assim, 

é de vital importância para o processo 

de construção desta nova ordem. 

Desta maneira, a questão do 

nacionalismo, numa relação dialética 

com o internacionalismo socialista, 

toma preponderância dentro dos marcos 

sociohistóricos atuais. Ou seja, ainda 

que não haja suprimido definitivamente 

o capital, o “socialismo em um só país” 

ou o nacionalismo socialista é parte 

constitutiva da ofensiva socialista 

global, que visa à difusão das esferas de 

luta e a consolidação de uma ordem 

alternativa, baseada na relação 

cooperativa interestatal ou no 

internacionalismo socialista. Pois é 

inconcebível colocar em prática “o 

verdadeiro internacionalismo sem a 

emancipação radical das muitas nações 

oprimidas, também na América Latina, 

de sua contínua dominação pelas nações 

opressoras”. (Ibidem. p. 266). Esta 

negação radical do sistema de relações 

sumamente injustas entre os Estados é o 

que o autor chama de nacionalismo 

defensivo: “Um nacionalismo defensivo 

cujo êxito depende de sua 

complementação pela dimensão 
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positiva do internacionalismo”. (Idem – 

grifos do autor).  

Assim, o internacionalismo 

socialista, é entendido a partir de uma 

mudança no foco das relações 

interestatais; ou seja, deixa a órbita da 

disputa externa, da dominação 

estrangeira e das lutas imperialistas das 

relações interestatais burguesas e 

instaura um novo tipo de relação 

baseada na cooperação, na autonomia e 

na solidariedade para com as classes 

oprimidas das diversas nações. Para 

Mészáros, este internacionalismo 

socialista “é a única ordem 

internacional viável, na mais profunda 

acepção do termo”.  (Ibidem. p. 273 – 

grifos do autor). Dentro desta 

perspectiva, a solidariedade 

internacional assume um potencial 

positivo e encontra-se em harmonia 

com o patriotismo.  

Este patriotismo, muito 

diferentemente do patriotismo burguês, 

não deve identificar-se apenas com os 

interesses nacionais legítimos do nosso 

próprio país ou de um país específico 

que se vê ameaçado pelos intentos 

imperialistas; mas deve, isto sim, 

conformar uma posição de 

“solidariedade plena pelo patriotismo 

genuíno dos povos oprimidos”, pois, o 

“internacionalismo socialista é 

inconcebível sem o total respeito pelas 

aspirações do povo trabalhador de 

outras nações”. (Ibidem. p. 267 – grifos 

do autor). 

Desta maneira, o foco da luta 

socialista continua sendo a exploração 

do trabalho e a submissão ao capital: 

“Suprimi a exploração do homem pelo 

homem e tereis suprimido a exploração 

de uma nação por outra. Quando os 

antagonismos de classe no interior das 

nações tiverem desaparecido, 

desaparecerá a hostilidade entre as 

próprias nações”. (MARX; ENGELS, 

2006. p. 104).  

A construção do “socialismo em 

um só país” – apesar de não compor 

estritamente um sistema 

sociometabólico socialista, tendo em 

vista que este necessariamente deve 

abarcar um amplo território a fim de 

suprimir o domínio global imposto pelo 

capital – é de fundamental importância 

na lógica da ofensiva socialista. Pois, a 

emancipação da classe trabalhadora 

passa pelo processo de autonomização, 

tanto em relação às classes dominantes 

locais quanto em relação às nações 

hegemônicas e às suas classes 

dominantes transnacionais. 
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Desta maneira, tal qual a luta 

parlamentar ou a luta por reformas 

ainda no âmbito do sistema do capital – 

que não constituem per si movimentos 

revolucionários, mas que, se 

conformadas no seio de uma luta 

extraparlamentar de massas são de 

fundamental importância para o avanço 

da ofensiva socialista -, a construção de 

uma nação com uma forma de 

sóciorreprodução socialista, ou que se 

aproxime desta, é uma possibilidade de 

luta que não pode ser renegada pelos 

socialistas.  

A ideia de uma luta contra as 

classes dominantes, contra o sistema 

capitalista e, ainda que de maneira 

inicial, contra a ordem sociometabólica 

do capital, em um país específico, 

constituindo um patriotismo sob a égide 

do trabalho, não se dissocia, em 

absoluto, do pressuposto socialista do 

internacionalismo. Pois, as sementes 

germinadas em um determinado 

território podem e devem ser levadas 

pelos ventos de um novo tempo 

histórico para outros campos frutíferos.  

Ou seja, longe de pensar em 

uma perspectiva “etapista” ou em um 

isolamento fronteiriço destas novas 

possibilidades sociorreprodutivas, é 

necessário entendê-las como 

possibilidades concretas de 

autorregulação das classes trabalhadoras 

locais e de disseminação destes ideais 

em territórios que antes encontravam-se 

sob o domínio da ideologia burguesa e 

sob o niilismo de algumas frentes de 

esquerda reproduzidos através máxima 

de que “não há alternativas”. 

 

3.3 Os sujeitos históricos do 

processo revolucionário 

 

Segundo Atílio Borón, as 

massas pauperizadas e superexploradas 

constituem uma nova configuração do 

próprio proletariado e é sob esta nova 

configuração que, para o autor, o 

proletariado ainda se constitui como o 

agente revolucionário. Borón afirma 

que, se por um lado, nesta nova 

configuração do proletariado há 

quantitativamente menos proletários, 

em seu sentido clássico, há, em 

contrapartida, mais proletariados de um 

novo tipo, 

 

constituído por operários 
industriais; por ex-operários 
submersos no desemprego 
crônico e irreversível; pelo 
enorme universo dos 
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informais urbanos e rurais; 
pelos setores médios 
empobrecidos e 
proletarizados; pelas massas 
camponesas e indígenas 
submetidas à lógica 
mercantil; pelos jovens sem 
futuro no capitalismo. Enfim, 
pelos homens e mulheres 
para os quais esse sistema 
não oferece qualquer 
esperança. (BORÓN, 2010. 
p. 119). 

 

O que Borón chama de “novo 

proletariado”, definimos aqui como as 

classes trabalhadoras – empregada e\ou 

desempregada, formal e\ou informal, 

rural e\ou urbana – e, por isso, 

tendemos a concordar com o autor que 

esta nova configuração da classe 

trabalhadora é efetivamente o sujeito 

histórico na luta contra o capitalismo. 

Seu movimento de expansão, que parte 

dos operários clássicos e abarca setores 

desempregados, rurais, criminalizados, 

expropriados, empobrecidos, nos remete 

ao fato de que “nunca houve tantas 

classes e grupos subordinados ao 

despotismo do capital e, sob algumas 

circunstâncias, mobilizáveis para 

combatê-lo” (Ibidem. p. 117) e por isso 

possuidores da necessidade de 

organizar-se e unificar-se. Desta forma, 

condizente com a conceituação feita por 

Marx, os sujeitos da revolução socialista 

continuam sendo a classe 

trabalhadora, ainda que sua 

configuração seja distinta das do tempo 

do clássico pensador. 

Uma questão que advém destas 

considerações é: sendo assim, qual é o 

sujeito organizador e unificador das 

classes trabalhadoras com vistas à 

construção da sociedade socialista: o 

partido político ou os movimentos 

sociais? 

Antônio Gramsci já havia 

chamado a atenção para a necessidade 

das formas de organização dos 

trabalhadores. Para o autor, a 

organização operária é uma “fonte de 

ligações capazes de dar às massas uma 

forma e uma fisionomia”. (GRAMSCI, 

2004. p. 280). E ainda: 

 

A forma e a capacidade de 
luta dos trabalhadores 
derivam, em sua maior parte, 
da existência de tais ligações, 
ainda que elas não sejam 
aparentes em si mesmas. 
Trata-se de capacidade de 
reunir-se, de discutir, de dar 
às reuniões e às discussões 
uma regularidade, de utilizá-
las para escolher os próprios 
líderes, para criar as bases de 
uma formação orgânica 
elementar, de uma liga, de 
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uma cooperativa, de uma 
seção de partido. Trata-se da 
possibilidade de dar a estas 
formações orgânicas uma 
funcionalidade contínua, de 
fazê-las tornar-se a trama de 
um movimento organizado. 
(Idem). 

 

Para Borón, apesar dos 

movimentos sociais demonstrarem 

possuir uma potencial capacidade em 

construir uma ligação mais estreita com 

suas bases e representar de maneira 

mais imediata seus interesses, eles 

sofrem uma enorme dificuldade em 

sintetizar a gama de particularismos e 

transformá-los em uma agenda política 

e em uma estratégia unificadora. Por 

isso o autor confere o protagonismo 

revolucionário aos partidos políticos, 

que segundo ele, demonstram maior 

capacidade em sintetizar e integrar esta 

nova configuração da classe 

trabalhadora e continuam sendo “um 

componente insubstituível de todo 

processo emancipatório”. (BORÓN, 

2010. p. 123). 

Já, para Maria Orlanda Pinassi 

(2009), o “elemento aglutinador do 

descontentamento e das necessidades 

mais imediatas da classe trabalhadora” 

(PINASSI, 2009. p. 65) é, no caso 

brasileiro, a centralidade da luta pela 

terra. Desta maneira, os movimentos 

sociais de massa com centralidade no 

trabalho e, no caso brasileiro, na luta 

pela reforma agrária, assumem o papel 

histórico de abarcar mais 

satisfatoriamente os interesses das 

classes trabalhadoras e intervir 

propositivamente em prol da construção 

da sociedade socialista. 

A luta pela reforma agrária, 

antiga reivindicação da ordem burguesa, 

pode fazer “aflorar a consciência para as 

mais atuais formas assumidas pela 

exploração de classe e pela dominação 

imperialista”. (Ibidem. p. 71). Desta 

maneira, a luta pela terra deve ser um 

meio para atingir o objetivo maior: a 

superação do capital, sob pena de 

sucumbir à institucionalização advinda 

das benfeitorias do Estado democrático 

burguês.  

Maria Orlanda Pinassi se 

debruça especificamente sobre um 

movimento social brasileiro, mas 

transcende a especificidade do 

Movimento dos Trabalhadores Sem 

Terra e dos movimentos sociais 

brasileiros para uma reflexão 

abarcadora do processo de construção 

da sociedade socialista global. A 

potencialidade revolucionária é 

encontrada nos movimentos sociais, 
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segundo a autora, devido a sua 

capacidade de diluir as parcialidades e 

setorialidades características das 

organizações operárias.  

Vê-se, portanto, que, para Maria 

Orlanda, a ofensiva socialista possui, no 

caso em questão, um ponto de 

emergência certo; ou seja, numa 

situação de crise estrutural do capital e 

tendo em vista “o caráter limitante e 

defensivo dos mecanismos tradicionais 

de luta do proletariado – os sindicatos e 

partidos operários vanguardistas” 

(Ibidem. p. 77), o movimento socialista 

tenderá a manifestar-se a partir dos 

movimentos sociais de massas, 

entendidos pela autora como 

possuidores de uma maior capacidade 

de mobilização e luta. Para ela, “os 

movimentos sociais de massa 

pautados na centralidade do trabalho 

constituem-se como fundamento 

ontológico necessário às contingências 

atuais da classe trabalhadora”. (Ibidem. 

p. 75 – grifos da autora). 

Este trabalho, por sua vez, 

compreende que não é possível falar em 

um único instrumento de organização 

das classes trabalhadoras neste século 

ou na preponderância de uma forma de 

organização em detrimento de outras, 

sejam os partidos ou os movimentos 

sociais. Por isso, há de se valer do 

contexto político e social concreto de 

cada sociedade, tendo em vista que 

tanto os partidos políticos quanto os 

movimentos sociais possuem condições 

de exercer este papel e tendo em vista 

ainda, que se a luta da classe 

trabalhadora é global, não há nenhum 

impedimento teórico e\ou prático para 

que estas duas instâncias se coadunem a 

fim de garantirem uma força de luta 

ampliada e constituírem aquilo que 

Mészáros chamou de pluralismo 

socialista.  

Assim, realizando uma leitura 

atenta da sociedade em questão é 

possível apontar os maiores focos de 

resistência ao capital ou de 

consolidação de uma sociabilidade 

alternativa a ele. Porém, esta 

delimitação dos atores específicos não 

pode ser generalizada para uma teoria 

da transição. No caso brasileiro, como 

muito bem aponta Maria Orlanda, o 

MST possui maiores condições 

objetivas e subjetivas para fazer emergir 

dele um processo ofensivo disseminado 

a fim de instaurar uma forma 

sociopolítica alternativa ao capital; no 

caso dos outros países, todavia, as 

condições sociohistóricas podem ser 

favoráveis à emergência e 
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preponderância de outras instâncias de 

luta e de outros sujeitos organizadores e 

mobilizadores. 

Teorizar a respeito da 

preponderância a priori de uma das 

instâncias de organização e luta da 

classe trabalhadora, em detrimento das 

demais, é contrariar a ideia de uma 

ofensiva socialista global e atribuir um 

papel vanguardista a determinados 

setores, bem como a ideia de uma 

liderança revolucionária que se sustenta 

per si. Desta maneira, a única 

generalização que se pode fazer em 

relação aos agentes históricos do 

processo revolucionário é que estes 

continuam sendo o antagonista 

estrutural do capital: o trabalho. É das 

classes trabalhadoras – organizadas 

sob quaisquer formas, desde que 

imbuídas pelo espírito ofensivo e 

respaldadas por um movimento 

extraparlamentar – que poderá surgir e 

germinar a semente do socialismo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho buscou contribuir 

com os debates teóricos sobre o 

socialismo e suas formas de luta. 

Buscamos fazer aqui um confronto de 

ideia a fim de desmembrar e 

desmistificar questões e conceitos que 

muitas vezes nos são apresentados com 

ares de naturalidade. Buscamos aqui 

compreender e elucidar algumas 

incoerências teóricas – sem pretensões 

de exauri-las – e evidenciar quão 

importantes são atualmente os debates 

desta monta. Buscamos contribuir com 

uma nova/velha forma de pensar a 

teoria socialista: agarrando-se aos 

conceitos centrais, renegando conceitos 

falaciosos e buscando atualizar este 

debate às novas práxis revolucionárias 

em vigência pelo mundo. 

Os autores trabalhados neste 

texto, forçados a um debate imaginário, 

possuem muitos pontos teóricos 

discordantes. Porém, o principal ponto 

de concórdia talvez tenha sido a ideia de 

que a construção do socialismo neste 

século não deve seguir modelos e nem 

cartilhas. Deve sim espelhar-se nas 

experiências do século anterior, 

aprender com os erros cometidos, 

superando-os e retendo-se ao que de 

melhor foi realizado, inspirando-se ali e 

criando novas possibilidades. É o que 

Simón Rodríguez, tutor de Simón 

Bolívar, tratava pela máxima: “Ou 

inventamos ou erramos”. Assim, não há 
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modelos para imitar e sim fontes para 

inspirar-se. 

 

Uma China que alimenta 
diariamente a 1,3 milhão de 
pessoas certamente terá algo 
digno de ser aprendido no 
terreno da produção agrária. 
Um Vietnã que renasce das 
cinzas da destruição realizada 
pelos EUA também tem algo 
que nos ensinar. Os 
extraordinários resultados de 
Cuba em matéria de saúde e 
educação contêm valiosas 
lições que os países 
subdesenvolvidos devem 
estudar com grande atenção. 
Porém, a construção do 
socialismo do século 21, 
condição necessária para o 
desenvolvimento de nossas 
sociedades, não pode ser 
produto de atos imitativos. 
Fidel disse reiteradamente que 
“cada vez que copiamos nos 
equivocamos”, sublinhando a 
sabedoria contida na sentença 
de Simón Rodríguez. E um 
grande teórico marxista latino-
americano, José Carlos 
Mariátegui, já tinha advertido 
sobre os alcances desse desafio 
quando disse que “o 
socialismo na América Latina 
não pode ser decalque e cópia 
mas invenção heróica de 
nossos povos”. (BORÓN, 
2010. p. 38).  

Mészáros insiste que a sociedade 

socialista e suas instituições não podem 

ser definidas “em detalhe antes da sua 

articulação prática” (MÉSZÁROS, 

2009. p. 72 – grifos do autor) e chama a 

atenção para a preponderância que a 

prática revolucionária, ou prática social 

transformadora, deve possuir em 

relação às teorias revolucionárias: “É 

verdade, obviamente, que a prática 

revolucionária é inconcebível sem a 

contribuição da teoria revolucionária. 

De qualquer modo, a primazia pertence 

à própria prática emancipatória”. 

(Ibidem. p.128).  

Assim, sem uma fórmula 

mágica, sem um modelo, tal qual uma 

planta de engenharia, fomenta-se a luta 

pelo socialismo no século XXI, como 

uma experiência a ser vivida e 

reformulada durante sua própria 

execução. Os modelos de socialismo 

ficaram para trás junto com o 

“socialismo real” e com o 

recrudescimento das forças do capital. 

Hoje o que se percebe são novas 

alternativas, novas investidas, novas 

possibilidades, que, se não 

correspondem exatamente à cartilha 

clássica, têm, ainda assim, muito 

potencial revolucionário.  

Devemos refutar quaisquer 

construções “apriorísticas” que anseiem 

engessar teoricamente aquilo que ainda 

está sendo objetivado na práxis. 
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Analisando os movimentos concretos 

em voga pelo mundo, percebe-se que o 

que temos para agora, longe de ser um 

modelo, são incipientes indicações de 

como uma construção socialista pode 

caminhar. 
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