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Considerações complementares

Agora, diante do que se passa,  
uma pergunta se impõe: sofridos  

e maduros, estamos nos despojando, e 
com razão, de uma tralha de sonhos 

perversos, ou simplesmente, 
encabulados, perdidos nos desvãos de 

um labirinto inacabado, estamos 
desistindo, nada mais nada menos,  
do que de nós mesmos, despejando,  

com alguma cerimônia, no latão  
dos detritos, a desafiadora e 

incontornável problemática da 
emancipação humana?

Chasin, 2000l, p.92

Em nenhum outro momento da história as contradições geradas 
pelo capital e seu caráter anti -humano estiveram tão expostos quan- 
 to agora, com a inflexão do capital pelas suas vias de mundialização. 
Se pensarmos em alguns dos avanços técnicos e tecnológicos alcan-
çados ainda no século XX, da descoberta dos antibióticos em 1928 
à clonagem de mamíferos menos de setenta anos depois, passando 
pelo desenvolvimento da energia nuclear e a decifração do código 
genético do DNA em 1961, percebemos que o nível atual do desen-
volvimento das forças do trabalho está em nítida contradição com 
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as relações sociais de produção engendradas pela lógica da proprie-
dade privada em sua forma histórica mais evoluída. De maneira 
direta, conforme anunciada por Chasin (2000a), a capacidade hu-
mana alcançada para a produção de seu mundo próprio é potencial-
mente superior à organização social que os homens permanecem 
obrigados a suportar.

No aflitivo início do século XXI nos deparamos com a crise es-
trutural do capital. Apesar disso, em nenhum momento dessa crise 
algum grupo influente no cenário político apresentou um horizonte 
de resolução pela perspectiva do trabalho, a fim de superar a lógica 
globalizada do capital; superação fundamental para a efetividade 
da autoconstrução humana. Nessa reordenação do capital por sua 
própria dinâmica, a esquerda pós -stalinista esteve diluída pela 
crença na eficácia da política, não apresentando nenhuma saída 
para além do capital (da propriedade privada) e da perfectibilização 
do Estado, porque esteve, em parte, arrimada na postura da “de-
mocracia como valor universal”, de talhe eurocomunista.1 Pro-

1 Carlos Nelson Coutinho (1980) é um dos formuladores brasileiros da teoria  
da democracia como valor universal. Para esse autor, o socialismo não suplanta 
a democracia e a política; mas, pelo contrário, o socialismo amplia a democracia. 
É flagrante a discrepância entre esse argumento e a proposição marxiana da  
determinação ontonegativa da política, dilucidada por Chasin. Em Marx, a de-
mocracia e a política são dissolvidas porque se tornarão, no estágio superior do 
desenvolvimento social, obsolescências. A formulação da ontonegatividade  
da política, isto é, de que a política não é o atributo ineliminável e fundante do 
homem, está inscrito no pensamento de Marx – que promove uma ruptura com 
toda a filosofia anterior a ele, de Aristóteles a Hegel – desde suas Glosas críticas 
marginais ao artigo o “Rei da Prússia e a Reforma Social”, – escrito contra  
Arnold Ruge – até em sua obra de maturidade, O capital. Lemos, a fim de  
demonstrar o limite da teoria do estatuto universal da democracia, n’A ideologia 
alemã: “Daí se segue que todas as lutas no interior do Estado, a luta entre demo-
cracia, aristocracia e monarquia, a luta pelo direito de voto, etc. etc., não são 
mais do que formas ilusórias – em geral, a forma ilusória da comunidade – nas 
quais são travadas as lutas reais entre as diferentes classes [...] e, além disso, 
segue -se que toda classe que almeje à dominação, ainda que sua dominação, 
como é o caso do proletariado, exija a superação de toda a antiga forma de socie-
dade e a superação da dominação em geral, deve primeiramente conquistar o 
poder político, para apresentar seu interesse como o interesse geral, o que ela no 
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blemas evidenciados, portanto, desde muito antes da derrocada  
do Estado soviético – observados no arrefecimento do marxismo 
ocidental, na filosofia do “pensamento 68” de talhe pós -estrutu-
ralista2 –, perdurando depois de assentada a poeira de seu entulho. 
Diante disso, o movimento operário não tivera resposta para a glo-
balização transnacional do capital. Sobretudo porque o movimento 
operário sempre se comportara de forma setorial e defensiva. Por 
sua característica defensiva, o movimento operário esteve impossi-
bilitado de romper com as restrições setoriais paralisantes advindas 
da dependência da pluralidade dos capitais. Por esse motivo, en-
trara num círculo vicioso em que sua setorialidade defensiva legi-
timou a ordem sociometabólica do capital; pois, por omissão, essa 
postura representou tacitamente a aceitação da ordem política e 
eco nômica estabelecida – a democracia liberal – como sendo a es-
trutura ineliminável, fazendo o movimento operário lutar dentro 
dos liames políticos, mantendo intacta a forma econômica desse so-
ciometabolismo; como foi o caso do movimento operário no ABC 
paulista, ressurgido após a esquerda ter sido ceifada pela ditadura 
militar. De modo que a esquerda tradicional organizada entrou 
num momento tão peculiar que acabou entendendo as conquistas 

primeiro instante se vê obrigada a fazer. [...] Por outro lado, a luta prática desses 
interesses particulares, que se contrapõem constantemente e de modo real  
aos interesses coletivos ou ilusoriamente coletivos, também torna necessária a 
ingerência e a contenção práticas por meio do ilusório interesse ‘geral’ como 
Estado”. (Marx & Engels, 2007, p.37, nota). Para uma completa percepção  
da posição marxiana, cf. Chasin (2009), Marx: estatuto ontológico e resolução 
metodológica.

2 Entendemos por pensamento 68 o conjunto de formulações expostas, cronolo-
gicamente, de refutação da teoria de Marx à enxurrada de obras vinculadas ao 
movimento de Maio de 1968, no qual se decreta a “morte do homem” pela tra-
jetória foucaultiana inscrita em As palavras e as coisas, pelas obras de Jacques 
Derrida – a filosofia da desconstrução –, bem como pelo pressuposto filosófico 
de talhe nietzsche -heideggeriano, donde se almeja uma ruptura formal com  
o humanismo dialético hegeliano – e, por via de consequência, com a proposi-
tura revolucionária marxiana. Não foi sem razão que Luc Ferry afirmou que 
essa corrente promove a morte do sujeito nas estruturas. Para uma reflexão 
acerca desse tema, cf. Ferry & Renaut (1988).
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da democracia como o mais elevado patamar atingível pela radica-
lidade operária. Isso se reflete de modo semelhante nos âmbitos 
nacional e internacional.

O grande ciclo de ascensão do capital após a Segunda Guerra 
Mundial, por exemplo, trouxe benefícios à classe operária – obvia-
mente em proporção menor do que trouxe à burguesia e às outras 
frações de classe –, fazendo -a lutar por objetivos que não ultrapas-
sariam a lógica da reprodução sociometabólica do capital. Porém, 
como anunciou Mészáros,

[...] sob a pressão da crise estrutural, o capital não teve mais con-
dições de oferecer qualquer ganho significativo ao interlocutor 
racional, mas ao contrário, foi obrigado a retomar as concessões 
passadas, atacando sem piedade as próprias bases do Estado  
de bem -estar, bem como as salvaguardas legais de proteção e de-
fesa do operariado por meio de um conjunto de leis autoritárias 
contrárias ao movimento sindical, todas aprovadas democratica-
mente, e a ordem política estabelecida teve de abrir mão de sua 
legitimidade, expondo, ao mesmo tempo, a inviabilidade da pos-
tura defensiva do movimento operário. (Mészáros, 2002, p.24, 
grifo nosso)

A fase superior do capitalismo mundial hodierno não encontra 
resistência senão no anticapitalismo romântico e nos chamados 
fundamentalismos religiosos do Oriente; movimentos que, antes 
de abrirem a possibilidade para a emancipação humana, caminham 
a passos largos para trás.3 Como a história nos demonstra, esse não 
é um problema exatamente novo: ainda no final dos anos 1930, a 
teoria do “socialismo em um só país”, decretada por Stalin no mo-
mento de declive dos movimentos operários, emasculava qualquer 
possibilidade de realização de uma revolução não orquestrada pela 
União Soviética; se não bastasse, essa teoria desencontrava a tese 

3 Para esse tema, ver a obra O império universal e seus antípodas, de Del Roio 
(1998).
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marxiana exposta na Ideologia alemã, a saber, a de que os povos do-
minantes, todos de uma só vez e simultaneamente teriam de em-
barcar no processo de revolução socialista como forma de assegurar 
a positividade de seu resultado, o que sucederia somente com o  
desenvolvimento universal das forças do trabalho e o intercurso 
mundial a elas articulado. Portanto, o que estava em jogo – e que 
permanece em jogo, a despeito da morte da esquerda – não era a 
questão do subdesenvolvimento ou, no seu limite, a questão na-
cional, mas a viabilidade da estratégia revolucionária.

Simultaneamente à inexistência de uma estratégia revolucio-
nária global que atue de maneira ameaçadora às atuais estruturas 
sociometabólicas, a não resistência formal da esquerda atual ao 
mundo do capital se fortalece pela reprodução do marxismo vulgar 
por toda uma casta da intelectualidade internacional, que por sim-
ples ignorância ou por interesse de classe, propaga o marxismo 
vulgar para criticá -lo como se esse fosse o autêntico pensamento 
marxiano. Assim é o caso das caricaturais análises sobre Marx rea-
lizadas por Hannah Arendt4 e por outros apologistas do capital. 

4 Hannah Arendt (2004), em Origens do totalitarismo, qualifica o movimento sta-
linista do Grande Expurgo como sendo o jus agendi do marxismo. Com isso, a 
autora divide a história do século XX em dois arquétipos: os totalitários e os li-
berais. Arendt é capaz de associar o comunismo – expressão empregada pela 
autora – com o nazismo, por ambos negarem a política liberal. Desvinculando o 
fenômeno nazista do capitalista, isto é, o seu fenômeno político de sua estrutura 
econômica, a autora enseja a separação inexistente entre capitalismo (não totali-
tário) e nazismo (totalitário), ao mesmo tempo que busca reforçar a pretendida 
identidade entre capitalismo e liberalismo, além de estabelecer que “os regimes 
de terror” – outra expressão da autora – são exatamente aqueles que negam o 
liberalismo e a democracia burguesa, não pelos seus atos, mas pela sua categoria 
política não legalista. Ao fazer isso, Arendt se exime de explicar o fato de que o 
nazismo foi a fórmula última da miséria alemã, que se manifestou in articulo 
mortis. Com essa postura, a autora omite o vínculo causal entre capitalismo e 
nazismo, criando o conceito de totalitarismo. O reconhecimento disso é vital; 
do contrário, fica rompido exatamente o fundamento racional da história, pos-
sibilitando pensar a história através de um fim da mesma, postulando o libera-
lismo de meados do século XIX como a forma última e suprema da evolução 
social, num hegelianismo às avessas. Para a crítica do conceito de totalitarismo, 
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Interpretações vantajosas para a execração da esquerda, que pre-
tendem demonstrar que não resta outra opção senão o descarte da 
revolução social. Descarte da revolução que – dito sem eufemismo 
– significa o descarte in limine da emancipação humana. O que sig-
nifica que a esquerda hoje está prostrada, impossibilitada de apre-
sentar alguma estratégia revolucionária unificada e organizada para 
a superação da propriedade privada. Mas é importante reconhecer 
que a superação da propriedade privada não significa um descarte 
total do papel histórico positivo dessa.5 A propriedade privada 
trouxe consigo um avanço das forças produtivas nunca antes pre-
senciado na história. Por esse motivo, não podemos considerá -la 
um retrocesso histórico, mas uma forma de avanço que elevou qua-
litativamente a condição produtiva da humanidade e que, parado-
xalmente, ao mesmo tempo criou o entrave para a emancipação 
humana. Marx (1995b) apresenta a questão da essência da tran-
sição socialista não como um fenômeno que nega simplesmente a 
propriedade privada, mas como um movimento que a transforma em 
um suprassumir de toda a sociabilidade que se baseia na forma  
da propriedade privada, transmutando -a em propriedade social. 
Ainda de acordo com Marx (2007), o momento possível da tran-
sição é quando há uma existência efetiva material e espiritual de  
um mundo com possibilidade produtiva em esfera global. Quando 
então, contraditoriamente, os benefícios desse avanço não atingem 
a todos os homens, a necessidade de uma revolução social urge. A 
possibilidade material para a transformação social está posta hoje 

cf. Chasin (2000h). Para a noção de um fim da história, cf. Mészáros (2002), 
especialmente “A quebra do encanto do ‘capital permanente universal’ ”.

5 Marx, nos Manuscritos de 1844, assim explica: “Que a divisão do trabalho e a 
troca assentam -se sobre a propriedade privada não é outra coisa senão a afir-
mação de que o trabalho é a essência da propriedade privada [...]. Justamente 
nisso, no fato de divisão do trabalho e troca serem figuras da propriedade pri-
vada, justamente nisso repousa a dupla demonstração, tanto que a vida humana 
necessitou da propriedade privada para sua efetivação, como, por outro lado, de 
que ela agora necessita da suprassunção da propriedade privada” (Marx, 2004, 
p.155 -6).
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mais do que na época em que Marx fazia essas reflexões; aliás, mais 
hoje do que em qualquer outro momento da história; pois, a revo-
lução social, a tentativa do homem, como um ser genérico, de re-
cuperar sua condição humana, depende do aparato tecnológico 
desenvolvido pelas forças do trabalho.

A suprassunção dessa contradição do capital não será alcançada 
dentro da lógica do capital, exceto pelo fato de que essa supras-
sunção parte do mundo existente do capital a fim de atingir um  
estágio superior de humanização que ultrapasse o capitalismo. Essa 
condição de suprassunção do capital, embora já materialmente  
viável, jamais se efetivou na história; nem mesmo anunciou ele-
mentos de superação quando da existência da sociedade sovié - 
tica ou pós -capitalista. De acordo com Chasin (1988) e Mészáros 
(2002), no transcurso da fase pós -capitalista, mesmo quando essa 
se compreendia no quadro mais favorável possível para a transição 
socialista, não se operou o desaparecimento completo da lógica do 
capital.6 O que significa dizer que nas sociedades pós -capitalistas o 
trabalho, regido pelo capital coletivo/não-social, manteve -se su-

6 Validando a análise chasiniana e apontando o impasse de a revolução ter ocor-
rido no elo mais fraco da corrente, Mészáros escreve em Para além do capital: 
“A verdadeira tragédia (e não apenas ‘no reino do ético’) foi que, sob as circuns-
tâncias de revoluções derrotadas por toda parte, exceto na Rússia – o que inevi-
tavelmente também significou o isolamento da única revolução sobrevivente –, 
se negaram cruelmente as condições históricas para o desenvolvimento bem-
-sucedido dos termos materiais e institucionais exigidos pelo modo socialista da 
alternativa metabólica ao domínio do capital como empreendimento global. 
Abriram -se totalmente as portas, não somente para a estabilização do sistema 
do capital seriamente abalado no Ocidente, mas também para a emergência, na 
Rússia pós -revolucionária, de uma nova forma de ‘personificação do capital’, 
que poderia operar um ritmo forçado de extração do trabalho excedente em 
nome da revolução e para o propósito declarado da necessária ‘acumulação so-
cialista’, justificada pela promessa de ultrapassar em pouco tempo os principais 
países capitalistas na produção per capita de ferro gusa, aço e carvão como me-
dida do sucesso socialista. Como estrutura de comando desse novo gênero de 
controle sociometabólico, o Partido teria de pairar acima de todos como regu-
lador da extração politicamente compulsória do trabalho excedente, com todos 
os seus corolários culturais/ideológicos. Com isso, o Estado foi reforçado e, 
mais do que nunca, centralizado na forma de Partido -Estado, em vez de dar 
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jeito às determinações da lógica do capital, apesar das formas dife-
renciadas que assumiram o Estado e a propriedade – vide o 
stakhanovismo, por exemplo, que não permite negar as constata-
ções dilucidadas por J. Chasin. Com sua lucidez peculiar, Chasin 
expõe a necessidade da revolução social ao mesmo tempo que apre-
senta uma rejeição de fundo ao chamado “socialismo real”:

Há que se assumir que se trata de fazer tudo pela primeira vez, 
não de tentar, mais uma vez, refazer mostrengos. O que se impõe 
é algo completamente distinto de uma cogitação a propósitos de 
corretivos, nos quais a última metade de século foi infrutífera e 
bisonhamente consumida, mesmo porque não há nada a re-
mendar. As derivações de 17 já realizaram funestamente suas 
inviabilidades originárias, deixando historicamente virgem a 
exercitação do horizonte socialista. Assim, o desastre do leste 
não é uma derrocada do socialismo, pelo simples fato de que não 
há até aqui qualquer vestígio de uma transição socialista efeti-
vada. O desastre, isto sim, antes confirma do que nega a de-
manda pela transição socialista, a necessidade humano -societária 
da ultrapassagem do capital, bem como sua síntese ideal – o pen-
samento de K. Marx. O horizonte socialista ou comunista con-
tinua posto, lá onde o deixaram a crítica marxiana da existência 
capitalista e sua correlata tematização da emancipação humana, 
complexo problemático que mobiliza, do começo ao fim, a ocu-
pação teórica do filósofo do trabalho. (Chasin, 1991, p.10 -1)

Essa urgente revolução social, ipso facto, é ainda historicamente 
inédita.7 Retornando ao seu principal formulador, Marx (1969; 

início ao próprio ‘encolhimento’, conforme previsto no projeto socialista ori-
ginal” (Mészáros, 2002, p.80 -1).

7 A revolução russa se viu num impasse quando a possibilidade da revolução 
mundial se esgotou com a derrota alemã e, por isso, não conseguiu operar com-
pletamente a transição socialista. O impasse então passava a ser: fazer ou não a 
defesa do Estado soviético. Grande parte da esquerda (excetuando os trotskis-
 tas) fez a defesa do socialismo num só país, como, por exemplo, György Lukács. 
Mészáros (2002) tece profundas críticas ao Lukács de História e consciência de 
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2005a), percebemos que ela não é a afirmação de uma classe uni-
versal, mas a afirmação universal do homem. Não é a afirmação do 
proletariado ou de alguma outra classe como classe universal, como 
quer Mészáros (2002, p.568 e p.1051), mas a determinação de uma 
universalidade humana que não reivindica nenhum privilégio ou 
título histórico senão a condição humana. O excerto a seguir carac-
teriza definitivamente a posição de Marx sobre a emancipação hu-
mana e o agente que pode levá -la a seu termo ainda em meados do 
século XIX.

Onde existe então, na Alemanha, a possibilidade positiva de 
emancipação? Eis a nossa resposta: Na formação de uma classe 
que tenha cadeias radicais, de uma classe na sociedade civil que 
não seja uma classe da sociedade civil, de um estamento que seja 
a dissolução de todos os estamentos, de uma esfera que possua 
caráter universal porque seus sofrimentos são universais e que 
não exige uma reparação particular porque o mal que lhe é feito 

classe, de 1923, por essa obra conter os limites – reconhecidos pelo próprio 
autor no prefácio de 1967 – de ser “mais hegeliano do que Hegel”. Para Més-
záros, quando Lukács abraça as categorias hegelianas do movimento inexorável 
da história, acaba por criar um substitucionismo a fim de determinar o Sujeito-
-Objeto idêntico. Enquanto Hegel via a força motriz da história num demiurgo 
fora do homem, isto é, no Sujeito -Objeto como o Espírito do Mundo autorrea-
lizador, Lukács, adaptando as categorias hegelianas com o intuito de fazer a 
defesa da revolução russa, postula o Sujeito -Objeto idêntico como sendo o pro-
letariado organizado no partido soviético. Esse substitucionismo de História e 
consciência de classe faz do Sujeito -Objeto idêntico de Lukács uma entidade su-
praindividual totalmente abstrata encarnada no “Partido”. Isso garantiu a de-
fesa de Lukács à “revolução sitiada no elo mais fraco da corrente”. Ademais, 
Lukács reconhece que levar o entendimento do mundo a uma teoria gnosioló-
gica, como ele próprio fez ao determinar “o ponto de vista do proletariado” 
como o ponto de vista da totalidade – o que vemos na seção “Reificação” –, 
rompe com a ideia marxiana de uma ontologia estatutária, cf. Lukács (2003). 
Lukács jamais chegou a reconhecer que o socialismo soviético havia fracassado. 
Mesmo depois da morte de Stalin, György Lukács continuou a defender a 
URSS e a ideia do socialismo num só país, continuada por Nikita Khrushchev 
– apesar de suas agudas críticas dirigidas ao stalinismo. Cf. Lukács (2008), es-
pecialmente o item IV “Para além de Stalin”.
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não é um mal particular, mas o mal em geral, que já não possa 
exigir um título histórico, mas apenas o título humano; de uma 
esfera que não se oponha a consequências particulares, mas  
que se oponha totalmente aos pressupostos do sistema político 
ale mão; por fim, de uma esfera que não pode emancipar -se a  
si mesma nem se emancipar de todas as outras esferas da so-
ciedade, sem emancipá -las a todas – o que é, em suma, a perda 
total da humanidade, portanto, só pode redimir -se a si mesma 
por uma redenção total do homem. A dissolução da sociedade, 
como classe particular, é o proletariado. (Marx, 2005a, p.155 -6)

Portanto, se a revolução social não é a afirmação de uma ou de 
outra classe, mas a negação das classes na afirmação universal do 
homem, fica evidente que o processo soviético não chegou ao termo 
da emancipação humana, pois o proletariado não conseguiu rea-
lizar o seu processo de dupla negação, dissolvendo todas as classes. 
Esse processo nos remete a pensar a capacidade do proletariado, 
que agora se encontra prostrado e superado como agente tecnológico 
de ponta, de coordenar o processo contemporâneo de emancipação 
humana, isto é, o processo da revolução social que irá suprassumir 
a propriedade privada e a política – porque se tornarão obsolescên-
cias – com base na lógica objetiva do trabalho, ou seja, tomando 
como princípio seu centro nervoso. De sorte que a ilação do prole-
tariado como portador desse papel nos dias atuais depende de uma 
profunda análise acerca do novo patamar técnico -produtivo do  
capital. O que não significa, em hipótese alguma, impugnar o pro-
letariado como agente histórico da verossímil revolução que não 
ocorreu, mas chegar à compreensão de que a

[...] revolução – a desobstrução e o recentramento da atividade 
crítico -prática nos processos de autoconstrução humano -socie-
tária, culminando na reconversão por inteiro do metabolismo so-
cial – é infinitamente mais importante que qualquer categoria 
social, ou seja, dito com todas as letras: a revolução universal  
ou emancipação humana é mais importante que qualquer um de 
seus agentes reais ou imaginários, inclusive mais importante do que 
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aquele que até aqui foi mais reconhecido e valorizado – o prole-
tariado, em especial quando evidências largamente acumuladas 
apontam que sua esperada função histórica não se cumpriu, nem 
mais poderá ser cumprida na forma e sob a encarnação que, no 
passado e com razão, lhe foi conferida. (Chasin, 2000a, p.64)

O proletariado possuía a possibilidade de ser a negação da ne-
gação apenas pela sua situação vital na lógica onímoda do trabalho. 
Essa potência ou propriedade, como explica Chasin (2000a), não  
é uma particularidade exclusiva do proletariado ou de qualquer 
contingente temporário do trabalho alienado. Os contingentes de 
ponta em geral podem ter a possibilidade de encarnar essa po-
tência, mas não a realizam obrigatoriamente. Todavia, o fracasso 
ou a impossibilidade de um desses agentes, em seu momento his-
tórico, de realizar sua tarefa – até onde pudemos determinar, o 
proletariado – não significa o desaparecimento dessa potenciali-
dade revolu cionária. Por esse motivo, observar essa incapacidade 
do proletariado não significa sepultar a perspectiva histórica da es-
querda, tampouco negar a centralidade do trabalho no processo de 
ultrapassagem da forma de sociabilidade do capital, mas, pelo con-
trário, significa dizer que

O proletariado, estritamente como a classe dos trabalhadores 
urbano -industriais, não foi propriamente vencido em seus 150 
anos de lutas, mas simplesmente não foi capaz de se realizar 
como a dupla negação prevista por Marx. Materializou -se apenas 
enquanto primeira negação, enquanto expressão da pobreza e da 
opressão, só como figura da exploração capitalista, lutou apenas 
como vítima da miséria. Jamais se materializou como negação da 
negação, aquele que, ao negar a própria negatividade e se autos-
suprimir, suprime a miséria espiritual e material de modo uni-
versal. Foi simplesmente incapaz de lutar como a negação da 
negação. (Chasin, 2000a, p.66 -7)

Corroborando essa assertiva, István Mészáros expõe com cla-
reza a sua posição a respeito do debate elaborado anteriormente:
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Nos seus primórdios, o movimento operário não conseguiu evi- 
tar ser setorial nem parcial. Não se trata simplesmente de ele ter 
adotado subjetivamente uma estratégia errada, como já se 
afirmou insistentemente, mas uma questão de determinações 
objetivas. Pois a “pluralidade dos capitais” não podia, e ainda 
não pode, ser superada no âmbito da estrutura da ordem me-
tabólica do capital, apesar da tendência avassaladora para a con-
centração e centralização monopolísticas – e também para o 
desenvolvimento transnacional, mas precisamente por seu ca-
ráter transnacional (e não genuinamente multinacional), necessa-
riamente parcial – do capital globalizante. Ao mesmo tempo, a 
“pluralidade do trabalho” não pode também ser superada no es-
paço da reprodução sociometabólica do capital, apesar de todo  
o esforço despendido nas tentativas de transformar o trabalho, 
de adversário estruturalmente irreconciliável, no cúmplice dócil 
do capital; tentativas que vão desde a propaganda mentirosa do 
mercado de ações como o “capitalismo do povo”, até a extração 
política direta do trabalho excedente exercida pelas personi fi-
cações do capital pós -capitalistas que tentaram se legitimar como 
a corporificação dos “verdadeiros interesses” da classe operária. 
(Mészáros, 2002, p.22)

Com a reordenação do capital, após seu processo de mundia-
lização, o âmbito nacional continuou sendo o palco das mazelas  
e das palpitações dos problemas sociais, sem, contudo, continuar a 
ser palco da dinâmica da resolução desses problemas. Diante disso, 
uma pergunta se impõe: o movimento de vanguarda do trabalho 
abandonara sua postura defensiva para começar a agir internacio-
nalmente? Há algum grupo realmente organizado com grande con-
tingente em torno da preocupação da emancipação humana, em 
escala internacional? A resposta é negativa às duas perguntas. Não 
há um grupo com contingente significativo, ou que tenha de fato 
inserção no movimento de vanguarda, organizado com base na pers-
pectiva do trabalho nem em âmbito internacional nem em âmbito 
nacional. Por isso, há uma grande valia na elucidação da história da 
esquerda; mais precisamente na de como se processou a ideia de 
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revolução na última esquerda comunista que manteve em seus pro-
gramas a revolução social como tônica. E como essa esquerda, or-
ganizada e com inserção sindical, pensando a revolução socialista, 
foi vencida pela reação no Brasil.

Como vimos ao longo deste livro, a ofensiva internacional do 
capital e da extrema direita no Brasil se beneficiou do raquitismo 
teórico e prático da esquerda comunista – fraqueza emanada desde 
a tentativa de qualificação da anatomia do capitalismo brasileiro 
até a elaboração de prospectivas de ações mais imediatas após o 
golpe de 1964. Especialmente porque, no Brasil, a burguesia jamais 
engendrou um projeto revolucionário que rompesse com sua con-
dição subordinada, e essa não realização de um processo moderni-
zador com base numa ruptura revolucionária – burguesa – com a 
estrutura colonial lançou o Brasil tardiamente no processo de in-
dustrialização. De acordo com Chasin (2000d), a industrialização 
subordinada ao capital externo, capitaneada pela produção de bens 
de consumo duráveis, conciliada com a estrutura agrária herdada  
da Colônia e assentada na superexploração do trabalho, portanto 
na exclusão econômica dos trabalhadores, marcou a política eco-
nômica da burguesia brasileira. Essa classe se revelou incapaz de  
dominar sob forma efetivamente democrática – porque esteve im-
possibilitada de lutar ou mesmo de perspectivar sua autonomia 
econômica e, assim, de se pôr à frente de um projeto de cunho na-
cional, apto a incluir, embora nos limites do capitalismo, as classes 
a ela subordinadas. Assim, a burguesia tinha duas formas possíveis 
de ação, caso pretendesse a superação de tal condição ainda em sua 
protoformação: ou ocupar a radicalidade do gradiente burguês 
completando o itinerário da burguesia europeia para formar uma 
unidade burguesa nacional, desenvolvendo rapidamente as forças 
produtivas a fim de edificar o capitalismo verdadeiro – o que cha-
mamos de revolução burguesa; ou a radicalidade operária, lutando 
em termos ou princípios gerais do trabalho por uma sociabilidade 
que ultrapassaria o capital numa dupla transição – ou, como reivin-
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dica o apelo trotskista, numa revolução permanente –, perspectiva 
incomum, inclusive, às burguesias revolucionárias europeias. A 
verificação do histórico da burguesia brasileira, seja por sua não  
revolução burguesa resultando no acordo com o historicamente 
velho, seja por sua contrarrevolução bonapartista resultando no 
agrilhoamento das classes subalternas, revela o fato de que em ne-
nhum momento essa burguesia almejou alguma dessas duas alter-
nativas. Decorrente dessa inação, a burguesia brasileira exerceu seu 
poder político sob a forma de uma autocracia.

Portanto, como verificou Chasin (2000d), a via colonial de en-
tificação do capital – o caminho pelo qual o país concebeu o capi-
talismo verdadeiro – se caracterizou pela ausência de processos 
revolucionários para a objetivação do capitalismo industrial, ge-
rando um capitalismo atrófico, de natureza ainda mais perversa 
que a entificação do capital pela via prussiana. Pois a burguesia 
brasileira, caudatária desde o início da via colonial até a sua com-
pletude com a inflexão da mundialização do capital no final dos 
anos 1980, não procurou estabelecer um desenvolvimento autô-
nomo que objetivasse o ingresso do país no panteão dos países cen-
trais; tampouco buscou cortar seus laços de dependência econômica 
que a ligavam ao imperialismo.

A esquerda brasileira, por sua vez, nasceu umbilicalmente li-
gada a essa debilidade burguesa. Ou seja, a esquerda brasileira não 
nasceu do combate a um antigo corpo burguês revolucionário, nas - 
ceu, isto sim, do inacabamento de classe. Atinando com a fina-
lização da revolução burguesa de feto natimorto, a esquerda princi - 
piou sua atuação no Brasil em um ponto muito aquém da esquerda 
europeia; sobretudo por não se deparar com uma enti ficação histó-
rico -social integralizada. Resultantes de uma inter pretação não 
equivalente das vias de objetivação do capital no país, na qual se 
procuravam os resquícios feudais para a efetivação da revolução 
antifeudal, todas as tentativas de uma revolução ordenada pela 
conduta pecebista desembocaram num dilema de Lucien de Ru-
bempré. Todas as possibilidades de resolução pela via do trabalho, 
como o processo de resistência ao golpe de 1964 ou como a reso-
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lução política adotada na Declaração de Março de 1958, foram 
frustradas em detrimento de um paradigma previamente estabele-
cido para guiar o movimento comunista internacional. A esquerda 
brasileira, desse modo, não principia sua atuação de onde parou a 
atuação do horizonte burguês, mas principia a partir da tentativa 
de formar esse próprio horizonte. Todavia, a ausência da empresa 
da revolução burguesa pela burguesia fez com que a esquerda su-
cumbisse à tentativa de realização dessa revolução com base na 
mesma planta.

Enquanto a nova esquerda8 surgida da distensão da ditadura 
militar, já despojada de qualquer intenção de revolução social, al-

8 Utilizamos o conceito “nova esquerda” para determinar a esquerda que nasce 
despojada da ideia da revolução social, ou seja, a esquerda após os anos 1970, 
incluindo aqui a esquerda não comunista nascida do movimento grevista dos 
anos 1978 -1980 – o Partido dos Trabalhadores (PT) e suas dissidências. 
[Atenção! Daniel Aarão Reis Filho (1990) utiliza o conceito de “nova esquerda” 
para descrever os grupos que romperam com o PCB, ou seja, a esquerda ar-
mada]. Diluída no pensamento neocontratual e liberal, essa esquerda não-
-comunista teve seu apoio na analítica paulista. Analítica paulista é a expressão 
com a qual é referida a vertente teórica produzida desde a virada da década de 
1950 por destacados intelectuais acadêmicos de São Paulo, vertente que se di-
fundiu por todo o país como tributária e melhor intérprete do legado científico 
de Marx. Chasin tece pesadas críticas à analítica paulista (ao marxismo adstrin-
gido) e à sua característica gnosiológica. Escreve: “Germinada, segundo seus 
próprios mentores, a partir do agora afamado Seminário sobre O capital, que os 
mesmos levaram a efeito em fins dos anos 50, a analítica paulista se afirmou, 
desde o princípio e daí por diante, como uma modalidade epistêmica de aproxi-
mação e apropriação seletiva da obra marxiana de maturidade. Isso compreen-
 deu, pela mesma via, a exclusão praticamente completa dos textos de Marx dos 
anos quarenta, sob o entendimento de que eram caudatários da antropologia 
feuerbachiana. Por efeito, foram ignoradas as críticas ontológicas, a primeira 
das quais voltada à política, com as quais foi instaurado e teve continuidade a 
elaboração do corpus teórico marxiano. Operações redutoras que perfilaram 
uma versão do marxismo circunscrito à condição de lógica ou método analítico 
e de ciência do capitalismo, para a qual ficou irremediavelmente perdido o 
centro nervoso do pensamento marxiano, – a problemática, real e idealmente 
inalienável, da emancipação humana ou do trabalho, na qual e somente pela qual 
a própria questão radical ou crítico -revolucionária encontra seu télos, identifi-
cando na universalidade da trama das atividades sociais seu território próprio e 
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meja a perfectibilização do capital e da política, o debate entre al-
guns intelectuais livres, atualmente isolados por força da quebra da 
coluna vertebral do movimento operário mundial, aspira deter-
minar quem é o novo proletariado e, por conseguinte, o agente ca- 
paz de levar a cabo a revolução social. Entretanto, essa determinação 
categorial – proletariado – por vezes incorre no impasse de ou  
entender por proletariado (i) todos os trabalhadores, isto é, “a clas - 
se que vive do trabalho”, apresentando um conceito vazio uma  
vez que toda a humanidade vive do trabalho – trabalhando ou se 
apropriando dele; ou (ii) somente aquele trabalhador que trans-
forma diretamente a natureza, como os trabalhadores manuais. En-
quanto na primeira determinação se encaixa todo o contingente da 
humanidade – e, logo, não há determinação concreta por ser muito 
abrangente –, na segunda, por sua vez, restringe -se o conceito de 
proletariado a um momento histórico anterior ao de Marx, pois ig-
nora o desenvolvimento da tecnologia. A advertência de Chasin é 
imperiosa no sentido de expor o fato de que o agente que possui  
a potencialidade nuclear da revolução social será sempre a do con-
tingente que trabalha com a tecnologia de ponta:

Assim, se quiserem chamar de proletariado os novos contin-
gentes de ponta da lógica onímoda do trabalho, paciência, não 
são os nomes que decidem a natureza das coisas, mas não é uma 
ideia propriamente feliz, nem como homenagem a um lutador 
vencido. Se os mais renitentes ou saudosos assim o quiserem, o 
termo pode ser conservado, contanto que retenha a noção funda-
mental de significar trabalhador que opera por meio das forças 
produtivas de ponta. (Chasin, 2000a, p.68)

O agente capaz da efetivação da revolução social é aquele locado 
no centro nervoso do trabalho. Essa constatação impugna a impu-
tação, realizada por alguns grupos da esquerda anã atual, de um 

resolutivo, em distinção à finitude da política, meio circunscrito dos atos nega-
tivos nos processos reais de transformação” (Chasin, 2000a, p.7).
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potencial revolucionário a alguns grupos sociais desvinculados  
do trabalho de ponta, como o Movimento dos Trabalhadores Ru-
rais Sem Terra (MST). Independentemente de se o MST mantém  
em seu programa um estatuto revolucionário, esse movimento  
não pos sui a capacidade de realização e coordenação de uma revo-
lução social, sobretudo pela ausência de uma posição estratégica 
dentro do processo produtivo do capital. A respeito do conceito de 
pro letariado e de agente da revolução, István Mészáros afirma que 
o termo “proletariado” diz respeito à questão do agente social da 
transformação.

Pois é isso que a palavra “proletariado” resumia no tempo de 
Marx, e com esse vocábulo as pessoas frequentemente desig-
navam o proletariado industrial. As classes operárias industriais 
constituem -se, em sua totalidade, de trabalhadores manuais, 
desde a mineração até os diversos ramos da produção industrial. 
Restringir o agente social da mudança aos trabalhadores ma-
nuais não é obviamente a posição do próprio Marx. Ele estava 
muito longe de pensar que o conceito de “trabalhador manual” 
proporcionaria uma estrutura adequada de explicação sobre 
aquilo que uma mudança social radical demanda. Devemos  
recordar que ele está falando de como, pela polarização da socie-
dade, um número cada vez maior de pessoas é proletarizado. 
Assim, é o processo de proletarização – inseparável do desdo-
bramento global do sistema do capital – que define e em última  
instância estabelece o problema. (Mészáros, 2007, p.70)

É importante observar que o século XX tomou de forma direta  
e unilateral seções discursivas do pensamento marxiano e o con-
verteu apenas num autor político, consentindo a defesa do Estado 
pela esquerda vulgar e depois pela esquerda adstringida. Essa der-
relição – a suposição indefectível de uma ontopositividade da polí-
tica nos escritos marxianos – não se deveu simplesmente ao fato de 
que Marx tenha sido mal compreendido, mas, sim, à ocorrência  
de eventos históricos que forçaram a ablação de sua filosofia. Visto 
dessa perspectiva, esse foi o século da derrota do movimento comu-
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nista internacional como tragédia política. Ao se concentrarem na 
luta política, os partidos do movimento operário não puderam ela-
borar uma alternativa viável à ordem sociometabólica do capital, 
pois eram completamente dependentes do objeto que negavam. A 
dimensão que os partidos do movimento operário não puderam su-
prir não era a da negação política do capital, mas a do próprio ca-
pital como regulador sociometabólico do processo de reprodução 
material. Como detém o controle efetivo de todos os aspectos vi-
tais do sociometabolismo, o capitalismo tem condições de definir  
a esfera de legitimação política separadamente, constituída como 
um assunto estritamente formal, excluindo assim, a priori, a pos-
sibilidade de ser legitimamente contestado em sua esfera subs-
tantiva de operação reprodutiva socioeconômica. Marx, em seus 
escritos de 1843 e 1844, ou seja, no momento de sua guinada onto-
lógica, escreve:

Mas a comunidade da qual o trabalhador está isolado é uma co-
munidade inteiramente diferente e de uma outra extensão que a 
comunidade política. Essa comunidade da qual é separado pelo 
seu trabalho, é a própria vida, a vida física e espiritual, a morali-
dade humana, a atividade humana, o prazer humano, a essência 
humana. E assim, como o desesperado isolamento dela é incom-
paravelmente mais universal, insuportável, pavoroso e contradi-
tório do que o isolamento da comunidade política, assim também 
a supressão desse isolamento e até uma reação parcial, uma re-
volta contra ele, é tanto mais infinito quanto infinito é o homem 
em relação ao cidadão e a vida humana em relação à vida política. 
Deste modo, por mais parcial que seja uma revolta industrial, ela 
encerra em si uma alma universal; e por mais universal que seja a 
revolta política, ela esconde, sob as formas mais colossais um espí-
rito estreito. [...] Uma revolução social se situa do ponto de vista 
da totalidade [...] porque ela é um protesto do homem contra a vida 
desumanizada, porque parte do ponto de vista do indivíduo sin-
gular real, porque a comunidade, contra cuja separação o indi-
víduo reage, é a verdadeira comunidade do homem, é a essência 
humana. (Marx, 1995a, p.79 -81)
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Empurrados para a resolução apenas da emancipação política  
de seus grupos isolados, aliás, pendendo pesadamente para o des-
carte da revolução social, os movimentos sociais nesta fase da de-
pleção da vanguarda do trabalho mantêm a ideia de resolução dos 
conflitos por esferas independentes – as chamadas “questões de  
gênero”, as questões ambientais e a luta pela conquista de direitos  
políticos das “minorias” –, que deixam intocada a forma atual  
da sociabilidade. Em outras palavras, descartam a possibilidade de 
uma revolução social. A revolução social passa a ser vista como  
retrocesso histórico, como se o processo revolucionário fosse des-
cartar as conquistas do desenvolvimento do trabalho, como a rede 
mundial de computadores ou outros eventos fundamentais que, 
pelo contrário, tornam possíveis os passos para a frente rumo à su-
peração desse metabolismo social. Quando não vista como um  
retrocesso, o tema da revolução é simplesmente ignorado como es-
tratégia ultrapassada e inverossímil. E os movimentos sociais, de-
samparados de uma teoria estratégico -revolucionária, acabam por 
estabelecer a ordem sociometabólica atual como natural e intrans-
ponível; não conseguindo negar o capital como regulador sociome-
tabólico do processo de reprodução material.9 Justamente por esse 

9 Perry Anderson elabora um conjunto explicativo preciso sobre a centralidade 
do trabalho na luta pela emancipação humana. Historicamente mais antiga do 
que a divisão de classes, a diferenciação entre as duas partes do gênero humano  
é um fator natural. Qualquer luta pela emancipação feminina encontrará pela 
frente os pilares do capital e a existência da sociedade de classes, de tal modo 
que o governo do capital e a emancipação das mulheres são praticamente irre-
conciliáveis. A pergunta realizada por Anderson circundaria o como abolir a 
divisão de gêneros sem abolir a divisão internacional do trabalho que divide  
a sociedade em classes: “Por universal que possa ser a causa da emancipação 
feminina, tão radical que, com ela, também os homens sejam libertados de suas 
condições existentes, ela é ainda insuficientemente operacional, como ação co-
letiva, real ou potencial, capaz de eliminar a economia e a política do capital. 
Para tal, é necessária uma força social dotada de alguma força estratégica. 
Apenas o ‘trabalhador coletivo’ moderno, os trabalhadores que constituem os 
produtores imediatos de qualquer sociedade industrial possuem tal força – de-
vido à sua ‘capacidade de classe’ específica ou à posição estrutural no processo 
geral de maquinofatura capitalista, que só eles podem paralisar ou transformar, 
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motivo, somente o movimento do trabalho, dotado de um agente 
no centro nervoso da lógica onímoda do trabalho, possui a capa-
cidade da transformação radical do metabolismo social, transfor-
mando a possibilidade de emancipação política de cada grupo 
isolado em possibilidade de emancipação humana completa.

No Brasil, o último momento em que a esquerda esteve orga-
nizada pela perspectiva do trabalho, programando uma revolução 
social e mantendo, concomitantemente, uma substantiva inser- 
ção sindical e um valioso apoio das classes subalternas, foi nos anos 
1960. Essa esquerda ainda servia, de uma maneira geral, de barra 
condutora dos movimentos sociais. Os movimentos sociais tinham 
seu eixo gravitacional na perspectiva do trabalho, apesar dos pro-
blemas teóricos da esquerda comunista de então – o seu nascimento 
no limbo: “entre o inacabamento de classe do capital e o imperativo 

assim como só eles, em razão de sua coesão e massa potencial, podem fornecer 
os contingentes centrais do exército potencial da vontade e aspiração populares 
requeridos para tal confronto decisivo com o Estado burguês”. (Anderson, 1987, 
p.108). De forma alguma isso significa afirmar que o movimento feminista não 
tenha que lutar por sua emancipação política, mas significa afirmar que essa 
não alterará a forma básica da sociabilidade do capital, não alterando, por con-
seguinte, radicalmente as formas de exploração sexual do trabalho.

  Do mesmo modo, os legítimos temores do movimento verde acabam por de-
cretar como permanente a ordem sociometabólica do capital, procurando solu-
ções para a incontrolabilidade do capital, e de sua forma destrutiva – atenção!, 
não confundir a forma destrutiva do capital com autodestrutividade; do con-
trário, supor -se -ia que o capitalismo ruiria por si mesmo –, do próprio ponto de 
vista do capital. Por isso, o fracasso das tentativas de protestos que não ferem a 
lógica do capital por sua dinâmica central. Aqui, ainda, a centralidade do tra-
balho é a única medida para a superação dessa lógica destrutiva desta fase supe-
rior do capital. Nesse sentido, também somente o movimento do trabalho seria 
capaz de dar uma resposta satisfatória, por estar no centro nervoso do capital. 
István Mészáros (2002) dedica parte de suas reflexões a esse tema: ao afirmar 
que o movimento verde não discute a causa sui dos problemas ambientais, o 
autor demonstra que a perspectiva do trabalho “representa a necessidade gri-
tante da humanidade de discutir as causas como causas no modo de controle 
sociometabólico estabelecido, para erradicar, antes que seja tarde demais, todas 
as tendências destrutivas do capital, já bastante visíveis e cada vez mais prepon-
derantes” (Mészáros, 2002, p.133).
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meramente abstrato de dar início ao processo de integralização ca-
tegorial dos trabalhadores” (Chasin, 2000k, p.230). A partir do 
golpe de 1964, momento em que a esquerda pecebista – a mais im-
portante e significativa esquerda comunista até então – se fratura 
em uma constelação enorme de agremiações, a ofensiva dos ges-
tores do capital atrófico destrói toda e qualquer mobilização na-
cional em torno do trabalho. A esquerda pecebista, a partir disso, 
acaba perdendo definitivamente sua hegemonia no cenário da es-
querda comunista e dos movimentos sociais. Esse fator foi signi-
ficativo; pois a luta operária, que também foi derrotada de chofre 
com a esquerda, passou a não ter mais uma vanguarda política  
organizada; ainda que as vicissitudes do partido somadas com a 
tra jetória do capitalismo verdadeiro no Brasil e com o refluxo do 
socialismo mundial emperrassem um processo autêntico de re-
volução social. A esquerda que empunha armas a partir de 1968 – 
que deixa de ser a esquerda para se tornar as esquerdas – esteve 
des pojada do movimento operário. Sua inserção sindical fora pra-
ticamente nula e seu apoio social, minúsculo. Sua inserção no mo-
vimento dos trabalhadores rurais foi, no mínimo, desastrosa. O 
que implica dizer que a luta armada não conseguiu sequer corpo-
rificar uma tentativa de atuar enquanto vanguarda do trabalho.

Daniel Aarão Reis Filho afirma que essa fragmentação orgânica 
da esquerda não constituiu um fator negativo; mas, antes de tudo, 
constituiu uma positiva “derrubada do mito do monolitismo da  
representação política das classes populares, ou seja, a derrota do 
mito do partido único” (Reis Filho & Sá, 2006, p.24). Em verdade, 
ocorreu a quebra do monólito pecebista. Todavia, o fato de todas as 
esquerdas agirem de maneira completamente desligada umas das 
outras e num abandono teórico pulsante – com uma pesada carga 
estratégica legada pelo seu passado recente – faz de suas derrotas 
um processo de dupla falência: sua falência física, a saber, o des-
man telamento da esquerda pela opressão; e sua falência teórica, 
impossibilitando a apreensão da realidade imediata para uma pros-
pecção resoluta. Antes de significar uma quebra do monolitismo 
pecebista, a esquerda do pós -64 significou a depleção da esquerda 
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comunista, resultando num sucessivo fracasso completo do seu 
movimento de aproximação com as massas, iniciado nos anos 1950. 
Ao contrário do que propõe Daniel Aarão Reis Filho, a “derrubada 
do mito do monolitismo” não representou um avanço, porque não 
veio acompanhada de uma ascensão popular, sendo, pelo contrário, 
um recuo, porque veio por um golpe militar que objetivava destruir 
a esquerda, representando uma quebra definitiva da esquerda co-
munista, isto é, uma derrubada da – antes aglutinada – esquerda 
que mantinha a revolução social em seu programa e que estava  
ligada umbilicalmente aos movimentos do trabalho. A quebra do 
monólito não gera uma esquerda autêntica, minguando a prospec-
tiva de uma revolução social depois de 1964.

Ainda nessa época, apesar da dissolução do Komintern durante 
a Segunda Guerra Mundial, o PCB continuava a exercer seu papel 
de seguidor do Partido Comunista da União Soviética, a exemplo 
da grande maioria dos partidos comunistas no mundo todo. O im-
pacto do cataclismo das ameaças nucleares da Guerra Fria, que fez 
com que Nikita Khrushchev atenuasse os conflitos – divulgando a 
via pacífica da revolução mundial –, incumbiu o PCB de ser um 
propagador prático dos soviéticos, gerando sua crença na possibili-
dade de alianças com a burguesia por uma solução revolucionária 
pacífica. Ainda que não percebessem uma parcial subordinação do 
PCB à política soviética, muitos militantes do PCB criticaram o 
comportamento do partido no tocante à ideia da revolução pacífica 
e, acima de tudo, no tocante à ideia da revolução orquestrada pela 
burguesia. Carlos Marighella foi um desses críticos; seus conflitos 
dentro do próprio partido o empurraram para a criação de uma 
outra agremiação.

Não obstante, não é equivocada a afirmação de que a esquerda 
armada, sobretudo sua parcela mais significativa – a que girava em 
torno da figura de Carlos Marighella –, tenha ficado aquém do li-
mite possível da consciência revolucionária de sua época. Essa fra-
queza facilitou o massacre perpetrado pela opressão nessa dupla 
morte da esquerda aqui exposta. Com métodos científicos de re-
pressão e tortura, a ditadura militar, especialmente após 1968 (exa-
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tamente quando há uma imersão geral na luta armada), consegue 
promover a aniquilação física da esquerda comunista. Essa morte 
física não esteve completamente desligada de sua morte teórica. A 
opção pela luta armada talvez não fosse a única saída, embora con-
cluir isso post festum seja tarefa muito mais fácil e sem implicações 
de vida ou morte. Assim sendo, a ditadura militar massacrou vio-
lentamente toda a esquerda. O Dossiê Brasil Nunca Mais revela que 
pelo menos um terço dos que pegaram em armas contra a di tadura 
foram mortos – isso tudo sem que calculemos o número de afetados 
diretamente pela tortura e pela morte de amigos, de familiares e de 
companheiros –, e os estudos de Jacob Gorender demonstraram que 
a vida de um guerrilheiro urbano durava, depois de seu ingresso na 
luta armada, uma média de dois anos. Soma -se a isso o despreparo 
teórico da esquerda, a subserviência pecebista à política soviética – 
herança que suas dissidências jamais conseguiram abandonar – e a 
eficiência do aparato repressivo; os homens que resistiram através 
das armas, sem outra alternativa aparente, caminharam para o sui-
cídio iminente. Daniel Aarão Reis Filho, na introdução da cole-
tânea de textos e documentos das organizações clandestinas da 
década de 1960, Imagens da revolução, lembra mais um fator im-
portante no fracasso da luta armada: a inexperiência dos seus atores 
– evidentemente, aqui não se inclui Carlos Marighella. Em sua 
grande maio ria, os revolucionários eram recém -ingressantes na 
luta política. A luta armada, encabeçada por Carlos Marighella, foi 
seguida por um grupo de estudantes. Nas palavras de Reis Filho:

Não se poderia esquecer, por outro lado, um dado capital: o 
choque de gerações no interior da Nova Esquerda [a esquerda 
armada]. A derrota de 1964 não destruiu apenas esquemas,  
sonhos e partidos. Cortou carreiras políticas, interrompeu pro-
jetos de vida. A grande massa dos que militavam antes de 1964 
quedou -se perplexa, desorientada, desmoralizada e simples-
mente retirou -se, pegou o boné, desistiu, ao menos tempora-
riamente. Os que haviam começado em 1963, 1964, viram -se, 
subitamente, com responsabilidades de direção. Nas organi-
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zações e partidos da Nova Esquerda, a média de idade beirava 
frequentemente os 20, 22 anos. Os que tinham 25 anos eram 
considerados veteranos. Se associarmos estes dados à atitude de 
negação das experiências passadas, provocada pelo horror à der-
rota de 1964, teremos um quadro de rejeição violenta das tradi-
ções, ou seja, a eliminação de um dos principais fatores de coesão 
em qualquer estrutura política organizada. (Reis Filho & Sá, 
2006, p.23)

Como salientou Daniel Aarão Reis Filho em sua tese A re volução 
faltou ao encontro, os militantes comunistas que aban donavam o 
PCB para reordenar a esquerda em outras novas agremiações, não 
conseguiram, pois, abandonar o princípio da inexorabilidade da  
revolução. Ainda que houvesse uma confusão sobre a etapa da re-
volução em marcha, toda a esquerda armada acreditava que o mo-
mento fosse favorável. O excerto a seguir explicita essa afirmação.

PCBR, ALN e Dissidências jamais duvidaram de que uma re-
volução estava em marcha. Ninguém questionava a vitória final 
do socialismo e a tendência a favor desta vitória. Exemplos não 
faltavam: Vietnã, as lutas de libertação nacional na África, a vi-
tória da Revolução Cubana, os avanços da Revolução Cultural. 
No Brasil, a revolução brasileira transmudava -se em guerra re-
volucionária de classes, pela expulsão do imperialismo e pela 
derrota do sistema capitalista. Mudava a denominação, alte-
ravam as formas de luta, deslocava -se a ênfase das alianças de 
classes, mas não se modificava uma concepção básica, ou uma 
intuição comum, a de que a sociedade brasileira vivia, objetiva-
mente, um processo revolucionário. (Reis Filho, 1990, p.109)

Apesar de figurar um grande herói da resistência pelo physique 
du rôle, Carlos Marighella não considerou dois aspectos impor-
tantes em sua batalha romântica contra a ditadura militar.10 O pri-

10 Este livro caminha em sentido oposto à maioria dos estudos monográficos 
sobre a trajetória da resistência armada à repressão da ditadura militar que são, 
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meiro aspecto, o movimento de massas. Marighella dizia que a 
propaganda armada não significava que o esforço da Ação Liberta-
dora Nacional seria dispensado a fim de ganhar o apoio das massas, 
mas que “bastava ganhar o apoio de uma parte da população” 
(1974, p.98). A ALN não ganhou apoio das massas, nem sequer de 
uma parte da população, de tal modo que não agiu como vanguarda 
do trabalho. Para Marighella, seriam necessários vários grupos ar-
mados para que ocorresse a revolução que derrubaria a ditadura, 
dita autoritária e fascista, admitindo -se um partido de massas como 
vanguarda num segundo momento, como ocorre na Revolução 
Cubana. Marighella abandonou toda e qualquer volição de aproxi-
mação com as massas no decorrer da curta luta armada. O segundo 
aspecto, a impossibilidade da completação do incompletável em-
brião do capital no Brasil por meio de uma revolução de libertação 
nacional. Marighella acreditou que a revolução antifeudal fosse  
imprescindível. Ao fazer isso, não conseguiu reconhecer a parti-
cularidade histórica do capitalismo no Brasil, trazendo de modo  
mecanicista a teoria que Caio Prado Júnior havia denominado de 
“consagrada”, a saber, a do resquício feudal no campo brasileiro; 
daí a necessidade da revolução antifeudal e da libertação nacional. 
O improviso teórico e a excitação pela ação imediata fizeram com 
que a esquerda armada não possuísse uma formulação original e 
coerente sobre a revolução brasileira, acabando por incorporar por 
osmose a teoria etapista. A saída mais original exposta por Carlos 
Marighella fora a “frente única antiditadura”. Todavia, essa saída 

de um modo geral, românticos e apologéticos. Cf. verbi gratia, Guedes Lima 
Filho (2003). Esse autor se exime da análise das fontes numa tentativa frustrada 
de provar o acerto de todas as teses de Carlos Marighella. Ainda que tenham a 
importância documental de demonstrar que a violência desferida pela esquerda 
não foi mais nada do que revide à opressão e uma imposição do momento –  
e não o contrário, como tentou impor a ditadura militar por meio de uma propa-
ganda massiva –, esses estudos caem na armadilha de cultuar figuras consa-
gradas de nossa história, com a intenção de celebrar a memória dos imolados. 
Reconhecimento justo e humanamente merecido para com esses atores de 
nossa história, mas que acabam por celebrar os erros por eles cometidos.
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foi, em primeiro lugar, elaborada tardiamente, e, em segundo, 
aban donada rapidamente em favor da teoria acerca da importância 
de um grupo vanguardista militarizado dentro da guerrilha.

Diante de um impasse histórico e da aniquilação da esquerda 
radical promovida pela repressão ainda nos dez primeiros anos  
da autocracia burguesa bonapartista, a esquerda tradicional brasi-
leira estava com as mãos atadas; pois não lhe cabia, uma vez frag-
mentada e isolada dos trabalhadores como um todo, guiar um 
projeto de modernização para tentar completar o capitalismo, tam-
pouco intentar a revolução socialista. Do ponto de vista político, a 
esquerda estava, portanto, vencida. O período 1964 -1968 esgotou  
os elementos fundamentais da substância pecebista, mas não fez o 
partido se dissolver por completo; isso justifica o emprego da ex-
pressão “depleção” quando da referência à última esquerda comu-
nista organizada. Se a revolução burguesa não fora realizada nem 
pela burguesia nem mutatis mutandis pelo conjunto dos trabalha-
dores, e se a propositura pecebista – maculada pela sua trajetória de 
debilidade analítica congênita e de subordinação ao movimento co-
munista internacional – não conseguira dar conta do projeto de mo-
dernização da economia, a possibilidade histórica de uma guerrilha, 
acossada pela repressão militar e sem nenhum apoio popular, de 
realizar o papel que caberia historicamente à burguesia era prati-
camente nula e imprópria à gravidade do momento. A ideia da re-
volução burguesa através das armas parte do absurdo de que a 
guerrilha poderia despertar per se a modernização capitalista.

A análise de J. Chasin, nesse sentido, revela -nos que a forma 
mais adequada de ação da esquerda naquele momento era a da 
“dupla transição”. A esquerda deveria ordenar uma aproximação 
implacável com os movimentos do trabalho – a despeito das difi-
culdades impostas pela ditadura militar através de seus sofisticados 
instrumentos de repressão das classes subalternas – a fim de reor-
denar o conjunto das relações sociais sob a perspectiva do trabalho, 
abrindo caminho para a superação do capital pela própria estrutura 
produtiva. A classe trabalhadora, premida por carências básicas e 
organizada em torno de um programa de transformação das raízes 
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geradoras dessas carências, ao mesmo tempo que reordenaria o pro-
cesso produtivo alterando sua produção para fins de suprimento 
das classes subalternas, possibilitaria o desenvolvimento nacional 
centrado no progresso social, acumulando forças, objetivas e subje-
tivas, para a superação do sociometabolismo do capital. A proposta 
da “dupla transição” exposta por J. Chasin se baseava, especial-
mente, no processo de greves após 1978. Mas a dupla transição 
nem sequer foi levada em consideração naquelas circunstâncias.

Por fim, à guisa de uma conclusão, depois de 1968 a imersão da 
esquerda na luta armada foi enorme, ficando de fora somente os 
trotskistas e o que restou do PCB. Vale lembrar que uma fração  
de trotskistas ainda tentou dispor de uma organização armada  
chamada Movimento Revolucionário Primeiro de Maio, que foi  
desmantelada pela repressão no fim de 1969. Uma característica 
comum entre todos os grupos que embarcaram na luta armada foi a 
falta de uma análise da realidade conjuntural. A luta armada se 
configurou, objetivamente, como resistência democrática. Isso não 
significa, de modo algum, que a esquerda armada mantivesse as 
guerrilhas ativas para garantir um certo conjunto de liberdades  
democráticas, ou, ainda, que esses guerrilheiros tivessem apenas a 
intenção de agir como resistência democrática. Pelo contrário, a es-
querda comunista almejava a revolução, mas, dado o seu fracasso, 
funcionaram parcamente como movimentos de resistência à di-
tadura. A luta armada serviu, pelo menos, para demonstrar que a 
aceitação da ditadura militar pela sociedade não era plena e pací-
fica. No entanto, como resistência democrática, a funcionalidade 
da luta armada foi insignificante, especialmente porque não atingiu 
as massas. De qualquer modo, a opção pela luta armada não chegou 
a representar uma ameaça real à ditadura militar. Enquanto ação 
prática de enfrentamento da ditadura, os guerrilheiros comunistas 
tiveram poucos trunfos estratégicos, como a onda de sequestros de 
1970, o assassínio de um militar americano, Charles Chandler, e a 
execução do presidente da Ultragaz, Henning Boilesen, ativo cola-
borador da tortura. Destarte, o episódio mais impressionante da 
luta armada fora o caso do sequestro do embaixador americano em 
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4 de setembro de 1969. O embaixador fora trocado por 15 presos 
políticos. Entretanto, o sequestro do embaixador atesta a veraci-
dade da análise de Florestan Fernandes (1999), a de que a ditadura 
utilizou as pequenas ações armadas da esquerda a fim de justificar 
os assassínios e as torturas, isto é, o terror e a intensificação da  
repressão contra toda a sociedade e mais especificamente contra o 
movimento operário. A prova disso veio na sequência: logo após  
o assassínio do oficial americano fora criada a Oban (o maior centro 
de torturas já instalado no Brasil); e cinco dias depois do sequestro 
do embaixador dos Estados Unidos fora publicado o Ato Insti-
tucional n. 13, que permitia o banimento do território nacional dos 
brasileiros que se tornassem “perigosos” para a Segurança Na-
cional; e, na sequência, em 10 de setembro de 1969, é instituída a 
pena de morte no Brasil através do Ato Institucional n. 14. Em dois 
meses, o GTA – a mais alta patente na hierarquia militar da agre-
miação – da Ação Libertadora Nacional era desmantelado e Carlos 
Marighella era assassinado. A Ação Libertadora Nacional, a partir 
disso comandada por Joaquim Câmara Ferreira, acabou destruída 
antes de praticar a guerrilha rural. O novo líder da organização fora 
assassinado na sequência, em bárbaras torturas. As greves e o mo-
vimento operário estavam num beco sem saída. A ditadura militar 
aumentou seu apoio popular quando os índices adulterados de 
cres cimento econômico chegaram a público; demais, a ditadura não 
se colocava como regime de exceção: toda a institucionalização da 
ditadura militar fora composta por decretos -leis, atos institucionais 
e emendas na Constituição – com exceção do Ato Institucional  
n. 5 e dos “decretos secretos”.

A ditadura encontrava dura resistência dos populares até 1968. 
Todavia, alguns fatores simultâneos acabaram afastando os popu-
lares de qualquer mobilização social, ao longo dos anos 1964 -1968, 
a saber: a Lei de Greve, de junho de 1964; a extinção dos tradicio-
nais partidos políticos, em outubro de 1965, com o Ato Institu-
cional n. 2; a criação do FGTS, em setembro de 1966, possibilitando 
as demissões em massa; o emprego sistemático da tortura; a Lei de 
Segurança Nacional, permitindo que cidadãos fossem presos sem 
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acusação e ficassem incomunicáveis, sem direito ao habeas corpus; o 
controle geral dos meios de comunicação pela brutal censura; as 
altas taxas de exploração da força de trabalho; e o assassínio dos 
principais líderes da esquerda comunista armada depois de 1969. 
As passeatas nas ruas, o embate da mídia, a participação popular 
em greves e outros movimentos sociais foram emasculados por essa 
sequência de atrocidades que se completa com o Ato Institucional 
n. 5. A esquerda depois disso, acreditando estar impossibilitada de 
se organizar de outra maneira, embarca na luta armada. Historica-
mente, podemos perceber que a intensificação da ditadura militar 
não ocorrera para a efetivação do embate contra os movimentos re-
volucionários, mas para derrubar as últimas manifestações popu-
lares de esquerda. Somente a partir disso a esquerda opta pela luta 
armada, como última alternativa aparente. Jacob Gorender (1987) 
delimitou acertadamente o problema da luta armada ao afirmar 
que a esquerda, não se armando para resistir ao golpe, arma -se tar-
diamente e num momento de isolamento dos movimentos de base.

Exatamente ao contrário do suposto pelas organizações ar-
madas, sobretudo pela facção de Carlos Marighella, o país não atra-
vessava uma “situação -limite” de uma revolução proletária, em que 
se esgotavam as instituições burguesas. Longe disso, após 1964, a 
ditadura estabeleceu um esforço na manutenção das instituições, 
inclusive do próprio Estado, quebrando o padrão de representação 
política que as lutas sociais haviam conquistado durante as duas 
décadas anteriores ao golpe de 1964. A luta armada nem sequer 
conseguiu reconstruir – ainda que não fosse seu objetivo direto por 
ter como certa a possibilidade da revolução – a representação social 
perdida com o golpe, e a construção de uma nova representação 
mostrou -se completamente ineficaz. Até 1968, ainda foram possí-
veis algumas representações trabalhistas na esquerda, mas a partir 
desse ano exauriu -se a base de sustentação dos movimentos sociais. 
De 1968 a 1974, as organizações clandestinas foram perdendo a re-
presentatividade nos sindicatos, marginalizando -se socialmente, 
rumo ao seu iminente desaparecimento. De tal sorte que a dinâ-
mica social, maculada pela agudização da repressão ditatorial, não 
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permitiu a aproximação da esquerda com as bases da sociedade. 
Como vimos, o golpe militar foi antes de tudo um golpe na es-
querda, tratando de acabar com as organizações sindicais e com os 
movimentos de massa em torno da perspectiva do trabalho. A re-
volução social não sucedeu porque ela se ausentou do encontro, 
como quer Daniel Aarão Reis Filho (1990)? De fato, a revolução 
social foi impossibilitada pela dinâmica social imposta pela dita-
dura militar. A ditadura, por esse motivo, foi um bonapartismo 
contrarrevolucionário. Para Reis (1990), a possibilidade da revo-
lução era iminente, e somente o acaso fora responsável pelo desen-
contro, aliás, o mesmo acaso responsável pela revolução onde elas 
ocorreram. A despeito da tese de Reis (1990), não foi o acaso que 
impossibilitou a revolução social, e sim o desligamento dos grupos 
revolucionários de sua base, ou seja, com os movimentos sociais e 
com os movimentos dos trabalhadores. Desenraizando -se, esses 
grupos se tornaram marginais à dinâmica da realidade social, pas-
sando a sobreviver como facção armada clandestina de uma es-
querda que teve seu pilar esfacelado.11

11 Escreveu Daniel Aarão Reis Filho: “Não se trata, porém, de atribuir a derrota a 
debilidades de percepção, de concepção ou de formulação, como se os aconteci-
mentos revolucionários pudessem ter tido lugar se outro fosse o ‘nível’ teórico, 
ou outro fosse o ‘conhecimento’ da realidade. Características intrínsecas pre-
dispunham as organizações comunistas num determinado sentido de ação e de 
pensamento: elas estavam preparadas, coesas e mobilizadas, em uma palavra, 
prontas – mas a revolução faltou ao encontro...”. Adiante, escreve: “Mas a com-
paração das experiências sugere a hipótese de que os comunistas brasileiros 
foram derrotados pelas semelhanças que os aproximam (e não pelas diferenças 
que os separam) das organizações e partidos vitoriosos” (Reis Filho, 1990, 
p.186). Nesse sentido, o trabalho de Marcelo Ridenti (1993) responde adequa-
damente à parcial deficiência da obra de Daniel Aarão Reis Filho. Explicando 
minuciosamente a dinâmica da clandestinidade e refutando a tese da “coesão 
interna” das organizações armadas, Marcelo Ridenti escreveu: “Evidente-
mente, não se pretende negar a relevância dos fatores de coesão interna das or-
ganizações comunistas para a sua atuação política. Tanto que [...] a opção de 
uma parte das esquerdas pela ‘luta armada’ não é compreensível fora do mo-
mento de crise por que passava a esquerda brasileira nos anos 60, especialmente 
depois de 64, num quadro internacional de falência do modelo stalinista de or-
ganização política. Porém, não cabe tomar a dinâmica interna das esquerdas 
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Sem experiência histórica de lutas operárias, a esquerda armada 
agiu desordenadamente e sem estratégia previamente estabelecida, 
e por isso buscou um posterior arrimo paradigmático exógeno a 
fim de justificar a sua prática – o que se vê na busca classificatória 
da luta armada no Brasil como sendo uma “guerra popular prolon-
gada” ou um castro -guevarismo –, ao invés de ter um corpus teórico 
parti pris para guiar as suas ações, estabelecido numa profunda 
análise da realidade brasileira e na experiência da luta operária. 
Portanto, a esquerda – arrastada pela violência da ditadura militar 
– empunha armas e parte para a ação revolucionária através da vio-
lência, como resposta aos ataques sofridos e somente depois tenta 
adaptar uma teoria, externa ao movimento e descolada da realidade 
brasileira, à sua prática. A única teoria que se apresentou formada e 
que se manteve, malograda, na esquerda armada esteve desconec-
tada da análise da realidade nacional, procurando sustentação na 
ideia da revolução burguesa imprescindível, aliás, na crença dos es-
tágios inexoráveis de desenvolvimento das forças produtivas. Essa 
foi a herança negativa que a esquerda carregou para a luta armada. 
Foi desse modo que agiu, em última instância, Carlos Marighella. 
Outrossim, as outras esquerdas clandestinas que não possuíam 
obrigatoriamente o preceito nacional -libertador em seus projetos 
não estavam totalmente imunes à herança etapista. Vejamos: se, por 
um lado, as organizações da esquerda clandestina que intentavam  
a completação da revolução burguesa acreditavam que haveriam de 
passar primeiro pela revolução democrático -burguesa para so-
ment e depois batalhar pela revolução socialista, por outro, os gru pos 
crentes na possibilidade da imediata revolução socialista assim es-
truturavam suas lutas tão somente por acreditar que a etapa da re-
volução burguesa já havia sido anteriormente completada. Como já 
afirmado, a quimera do etapismo não havia sido superada em ne-

como se ela fosse completamente independente do movimento da sociedade” 
(Ridenti, 1993, p.261 -2). A revolução não era possível dado o despreparo da 
esquerda em geral em confluência com a dinâmica social imposta pela ditadura 
militar e pelo cenário internacional da Guerra Fria.
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nhuma dessas esquerdas mais significativas que combateu nas 
trevas – uma feliz expressão de Gorender – a ditadura bonapartista, 
especialmente porque essas esquerdas mantinham sua antiga fi-
liação à cartilha do Komintern. As divergências no campo da orga-
nização necessária entre essas frações da esquerda armada também 
eram miúdas: todas as guerrilhas pensavam em instalar a guerrilha 
rural, porém todas agiram primeiro na cidade – exceto a guerrilha 
do PCdoB, no Araguaia, pioneiramente maoísta. Todas estavam 
descoladas da massa e do movimento operário e acreditavam dirigir 
uma vanguarda poderosa, por uma inapropriada alusão à cons-
piração vanguardista bolchevique. Todas possuíam um desapreço 
enorme à teorização e à aproximação com o trabalhador de ponta. 
Todas rejeitavam a noção de que um partido pudesse guiar uma 
revolução naquele momento, sobretudo a partir do exemplo da Re-
volução Cubana. Subestimando a força repressiva do Estado, essas 
esquerdas se isolaram das massas com uma imprecisa ideia de que 
estariam na vanguarda política da revolução – ignorando o fato de 
que a vanguarda política da revolução deveria ter como ponto ful-
cral o centro nervoso do sociometabolismo, a saber, o trabalho – de 
tal sorte que caminharam ao implexo suicídio revolucionário.


