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Estimados companheiros, 

 

Li com bastante interesse o documento preparatório do XIV congresso nacional do 

PCB. Afirmar que se trata de um documento valioso e decerto um dos mais importantes 

e sérios documentos políticos exarados pelos comunistas brasileiros nos últimos 20 

anos. Com o intuito de contribuir na discussão passo a tecer algumas observações 

bastante sucintas. 

 

A interpretação histórica do capitalismo é bastante correta ao insistir que essa forma 

social tem suas origens nos campos da Inglaterra e não no mercado mundial, que, no 

século XVI não poderia se chamado de capitalista. Bastante sucinta é a referência àquilo 

que seria o Brasil: fala que o território colonial estava vinculado ao capital mercantil, 

mas nada diz sobre que forma ou formas sociais prevaleciam na colônia. Sabe-se que 

esse é um tema polêmico na tradição cultural do marxismo brasileiro, mas parece que as 

Teses tentaram contornar o problema. Outro problema contornado pelas Teses é o da 

existência ou não de uma revolução burguesa no Brasil. Esse é outro tema polêmico, 

mas na minha leitura, no Brasil ocorreu uma revolução burguesa de longo prazo entre 

1928 e 1978 aproximadamente, uma revolução sem revolução, uma revolução pelo alto, 

pelo Estado, uma revolução ao modo prussiano ou uma revolução passiva, mas sempre 

uma revolução burguesa, dado que nesse período o Brasil passou de um País com 

economia e cultura de características feudais e embrionariamente capitalistas para um 

País plenamente capitalista. O bloco no poder foi no decorrer do período feudal-burguês 

(ou oligárquico / burguês) com formas políticas oscilantes entre representação política 

liberal e bonapartismo. Desde 1980, sem dúvida o bloco de poder é liberal burguês com 

predomínio do setor financeiro. 

 Mesmo contornando problemas importantes no debate teórico do marxismo 

brasileiro, as Teses chegam a uma conclusão corretíssima: o Brasil é plenamente 

capitalista desde o começo doas anos 80, e disse fato deriva que a natureza da revolução 

brasileira é socialista. Creio ser importante notar que houve no Brasil uma revolução 

burguesa particular, mas que nunca houve uma revolução democrática. Sendo assim, 

hoje o problema se coloca da seguinte maneira: a revolução democrática, que não se 

realizou, terá que ser feita no bojo mesmo da revolução socialista. Nesse ponto, 



apresento um problema para a reflexão: embora a natureza da revolução seja socialista, 

não seria necessário ainda momentos mediativos de aproximação? Nesse caso, o 

conceito e realidade da democracia popular não poderia ainda ser útil? Não como uma 

etapa, mas como uma mediação dialética. Aliás, a própria tese parece sugerir isso ao 

dizer que os primeiros passos da transição socialista contem muitíssimas características 

do capitalismo, incluindo mercado e propriedade. Na verdade, a democracia popular é 

um momento de aberta disputa de hegemonia entre capital e trabalho, de luta de classes 

aberta. Sabe-se quão distante estamos desse momento!! Não há o risco de dizer o que se 

procura evitar que é a confusão entre natureza da revolução e tarefas imediatas? 

 

Penso ser inadequado o uso da expressão elites agrárias. Melhor seria o uso de 

oligarquias agrárias, mesmo sabendo que também esse termo não é satisfatório. Mais 

preocupante, até por ocupar uma posição crucial em toda a elaboração teórica 

apresentada, é o uso do conceito de bloco histórico. Para Gramsci o bloco histórico é a 

totalidade dialética que inclui sociedade civil e Estado político e que expressa a 

materialidade de uma hegemonia na produção e na cultura. Chamo atenção para que não 

se confunda bloco histórico com política de alianças. Diria ser mais correto então o 

seguinte enunciado: a frente única das classes subalternas, nucleada no proletariado luta 

aqui e agora para construir um novo bloco histórico = transição socialista, no qual 

deverá existir um Estado operário socialista como expressão radicalmente democrática 

do trabalho e da cultura.  

 

Ponto importante da minha missiva é a balanço das experiências socialistas do século 

XX, em particular da URSS e Europa oriental. Acredito que uma refundação comunista 

no século XXI não pode deixar de dizer com todas as letras, na sua cultura teórico / 

prática que aquelas experiências não foram socialistas. Explico melhor; de 1917 a 1929 

se intentou na Rússia a criação das condições materiais da transição socialista por meio 

de um capitalismo de Estado, mas a classe e o partido operário não tiveram condições 

de aprofundar essa tarefa e foram engolidos pela burocracia de estampo feudal 

absolutista articulada com a excrescência da classe operária.  

 

Assim, a partir de 1929 a transição socialista, que nem ao menos passara de seus 

primeiríssimos passos se viu truncada. Forjou-se então um socialismo de Estado, um 

pseudo-socialismo, um não socialismo, um socialismo as avessas, no qual a classe 



operária se viu dizimada enquanto classe autônoma e consciente e transformada em 

massa de trabalhadores explorados, produtores de capital coletivo apropriado 

coletivamente pela casta burocrática organizada de forma hierárquica.  

 

Não foi uma forma de transição, foi antes uma forma condensada particular de poder 

político e econômico. O socialismo de Estado gerou as condições materiais para a 

transição socialista, mas essa se mostrou impossível porque a auto organização e auto 

atividade operária viram-se bloqueadas de maneira extrema. A saída do socialismo de 

Estado aconteceu como restauração capitalista regressiva. Não podia ter sido socialismo 

simplesmente porque nunca houve, depois de 1929 na URSS e depois de 1948 na 

Europa oriental, qualquer dose de democracia.  

 

O reconhecimento de que a experiência socialista da URSS e Europa oriental (em geral) 

não foi de fato socialista é imprescindível para se pensar a refundação e isso por um 

motivo muito simples: há que se reconhecer que não há transição socialista sem  

progressiva radicalização da democracia socialista dos trabalhadores. 

 

 

Marcos Del Roio 

(Em 15 de agosto de 2009). 


