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“Assim como não se julga um indivíduo pela 

ideia que ele faz de si próprio, não se poderá 

julgar uma tal época de transformação pela 

mesma consciência de si; é preciso, pelo 

contrário, explicar esta consciência pelas 

contradições da vida material, pelo conflito 

que existe entre as forças produtivas e as 

relações de produção”  

(Karl Marx) 
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RESUMO 

Nesta tese pesquisamos a postura intelectual de Florestan Fernandes e buscamos 
problematizar as determinações que geraram tal postura intelectual e os motivos 
pelos quais assume esta postura no cenário nacional e intelectual. Sua postura 
intelectual aproximava-se de posicionamentos políticos influenciados pelo leninismo 
e gramscianismo, conforme sua opção de militância pela via política 
institucionalizada, em sua atuação no partido político e envolvimento com a atividade 
parlamentar. A escolha do partido como instrumento de inserção na vida pública 
nacional estava associado à sua concepção de marxismo e à defesa do que 
denominou de socialismo proletário. Em termos metodológicos, analisamos sua 
bibliografia que versava a respeito do marxismo, do Partido dos Trabalhadores (PT), 
do socialismo, da luta de classes, da democracia burguesa, bem como entrevistas 
publicadas impressas e em vídeo, com intuito de verificarmos suas ideias e 
posicionamentos acerca destas questões. Para isto, conforme pode ser verificado 
neste trabalho, nos apoiamos no referencial teórico do marxismo, e analisamos sua 
atividade intelectual de acordo com a classe social de pertencimento, no caso, a 
intelectualidade e a partir da noção de esfera social, da esfera intelectual, discutimos 
sua posição e posicionamento diante da realidade brasileira e daquilo que 
considerava como marxismo e as formas de atuação da classe trabalhadora em prol 
da constituição do socialismo proletário. Para nós, há em sua concepção de 
marxismo uma aproximação de aportes ideológicos do leninismo-gramscianismo, o 
que concebemos como deformação do marxismo em termos da falsa consciência 
sistematizada da realidade, ao defender em seus posicionamentos organizações 
institucionalizadas, como o partido e o sindicato, compreendidos por ele como 
instrumentos de luta necessários para a classe trabalhadora superar o capitalismo e 
extinguir a dominação burguesa. Sua postura intelectual é determinada pela sua 
formação política leninista e gramsciana, que o permite atuar em organizações 
burocráticas, expressando assim um posicionamento político oriundo de suas 
ligações com a universidade e o partido político. Portanto, a necessidade de se 
envolver com questões candentes do debate nacional e da luta de classes o fez 
defender instrumentos institucionalizados de luta, gerando uma postura intelectual 
ambígua, assumida ao longo do desenvolvimento de sua trajetória de atuação no 
âmbito da universidade e do partido político, confirmando seu distanciamento do 
marxismo autêntico e do seu caráter revolucionário. 
 

Palavras-chave: postura intelectual, intelectualidade, marxismo, socialismo e 
política.  
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ABSTRACT 

In this doctoral dissertation, we research the intellectual stance of Florestan 
Fernandes and we also seek to flesh out the reasoning that generated such a 
position and why he assumes this stance in the national and intellectual scenario. His 
intellectual perspective approximated the political standings influenced by Leninism 
and Gramscianism, according to his choice of militancy through the institutionalized 
political path, in his performance in the political party and his involvement with 
parliamentary activity. The party's choice as an instrument of insertion in national 
public life was associated with his conception of Marxism and the defense of what is 
called proletarian socialism. In methodological terms, we analyzed his bibliography 
which has connections with Marxism, the Workers' Party (PT), Socialism, class 
struggles and bourgeois democracy, as well as published interviews, printed and on 
videos, in order to verify his thoughts on these issues. In this regard, as it can be 
verified in this work, we rely on the theoretical framework of Marxism to analyze his 
intellectual production according to his social class and sense of belonging, in this 
case the intellectuality, and from the notion of social sphere and the intellectual 
sphere. We discuss his standing and stance in the face of Brazilian reality and what 
he considered as Marxism and the forms of working class action in favor of the 
constitution of proletarian socialism. For us, there is an approximation of the 
ideological contributions of Leninism-Gramscianism in his conception of Marxism, 
which we conceive as the deformation of Marxism in terms of the false systematized 
consciousness of reality, by defending, in his stances, institutionalized organizations 
such as the party and the trade union, understood by him as instruments of struggle 
necessary for the working class to overcome capitalism and extinguish bourgeois 
domination. His intellectual perspective is determined by his Leninist and Gramscian 
political formation which allows him to act in bureaucratic organizations expressing, 
thus, a political positioning derived from his connections with the university and the 
political party. Therefore, the need of getting himself involved with the burning issues 
of national debate and the class struggles made him defend institutionalized 
instruments of struggle, generating an ambiguous outlook assumed throughout the 
development of his trajectory of action in the scope of the university and of the 
political party, which confirms his distancing from authentic Marxism and its 
revolutionary character. 

Key words: intellectual stance, intellectuality, Marxism, Socialism and politics. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente tese tem como objetivo fundamental compreender a postura 

intelectual do sociólogo Florestan Fernandes diante do debate a respeito da 

burguesia e da questão nacional, tendo o marxismo como um mote reflexivo em 

suas análises. Sua inserção como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT) no início dos trabalhos da denominada Constituinte de 1987, demarcaram sua 

atuação política partidária inserida no contexto histórico da denominada 

redemocratização brasileira, já pelos idos de metade da década de 1980. 

Esta pesquisa se originou com os esforços iniciais do mestrado ao 

investigarmos a trajetória histórica de Florestan Fernandes e sua expressão como 

intelectual orgânico durante as décadas de 1960 a 1980. Dessa forma, faz parte de 

nossos objetivos o aprofundamento de seu posicionamento político acerca do 

debate em relação às classes sociais e sua concepção de marxismo, tendo em vista 

sua importância enquanto expoente da sociologia brasileira e do campo da 

sociologia no Brasil1. 

Nosso interesse pelas perspectivas e debates do intelectual e militante 

Florestan Fernandes perpassa os estudos acadêmicos que fornecem reflexões 

acerca da sociologia dos intelectuais e de como estes se inserem no campo das 

relações sociais e de poder. Assim, compreendemos nesta pesquisa a necessidade 

de estudar a postura intelectual do sociólogo a partir das configurações e estruturas 

às quais o mesmo está inserido enquanto indivíduo nos quadros da assim chamada 

transição democrática brasileira na década de 1980. 

O estudo a respeito dos intelectuais brasileiros insere-se em uma percepção 

em que considera a intelectualidade brasileira e sua presença histórica na 

consolidação e construção do ideário de nação e de sua modernização desde o final 

                                                           
1
 A pesquisa de Lima (1999) ao debruçar-se sobre a institucionalização das ciências sociais no Brasil 

analisa Florestan Fernandes como indivíduo de fundamental importância nesse processo. Segundo a 
autora, a visão de Florestan Fernandes acerca dos processos de mudança social e de modernização 
deveria ter atuação direta dos agentes das ciências sociais, ou seja, caberia aos procedimentos de 
pesquisa visibilizar os indivíduos como sujeitos participantes da elaboração do conhecimento 
sociológico. 
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do século XIX2. Neste sentido, faz-se necessário ater-se aos intelectuais e suas 

posturas como elemento fundamental para explicarmos as razões e motivos para as 

interpretações oferecidas pela intelectualidade sobre a formação social e histórica do 

país e a relação com os países capitalistas desenvolvidos.    

Deste modo, nossa pesquisa pretende demonstrar como um destes 

intelectuais, o sociólogo Florestan Fernandes, em sua atuação intelectual se propôs 

a analisar o desenvolvimento sociológico e histórico do país, produzindo uma obra 

que se estende para além de seu acervo bibliográfico, contemplando ações de 

organização editorial, cursos ministrados em organizações de formação popular e, 

por último (antes de sua inserção partidária), como articulista de jornais de ampla 

circulação, como “Folha de São Paulo” e “Estado de São Paulo”, tornando-se, 

segundo alguns de seus interlocutores um sociólogo militante (IANNI, 2004). Tendo 

como ideia uma sociologia militante, da qual assumiu como referencial de atuação, 

em sua prática política desenvolverá um conjunto de atividades, com as quais se 

envolveu de forma articulada e expressiva em todo cenário nacional. 

Esta produção subjacente a sua prática política é acompanhada de algumas 

de suas teses elaboradas em períodos anteriores, a citar, por exemplo, suas críticas 

à sociedade capitalista naquela conjuntura social. Obras como: Revolução Burguesa 

no Brasil (1987), Capitalismo Dependente e Classes Sociais no Brasil (1975), 

Sociedade de Classes e Subdesenvolvimento (1975), Mudanças Sociais no Brasil 

(1979) e a Ditadura em Questão (1982), são teses produzidas em contextos sociais 

e políticos em que se percebe não somente a análise do acadêmico, mas daquele 

indivíduo situado historicamente no período que denominou como regime de 

exceção (FERNANDES, 1977). 

  Em Florestan Fernandes, o “jornalismo político”, com suas colunas semanais 

em jornais de grande circulação, o oportunizava a fazer uma crítica que considerava 

anticapitalista, com alguns destaques para: dependência, lutas sociais e consciência 

de classe. Esta publicização nos veículos de comunicação de suas reflexões 

“popularizou” suas teses, espaço considerado, por ele, como importante na 

estratégia do debate político. 

  Nestes termos apresentados, sua postura e posicionamento, em meio à 

intelectualidade brasileira, o inclui nos estudos da sociologia dos intelectuais, de 

                                                           
2 
Tal como apontado por Lima (1999). 
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maneira especial, nas atribuições e participação deste em sua atividade como 

militante de um partido político em uma situação histórica “nova” na conjuntura 

brasileira, sobremaneira, pela atuação que terá na afirmação de um processo de 

decisão constitucional no país – aprovado como carta magna constitucional em 

1988. 

  O problema de pesquisa que apresentamos aponta para a necessidade de 

explicar as determinações da postura intelectual de Florestan Fernandes, ou seja, as 

razões pelas quais assumiu determinada postura intelectual, o que pressupõe 

também descobrir qual postura é essa e os motivos que o levaram a assumir tal 

postura na vida nacional e intelectual.  

  Ao analisarmos a postura intelectual de Florestan Fernandes nos utilizaremos 

do materialismo histórico-dialético como método de análise. O método se constitui 

num aporte teórico para explicitar um processo de abstração que visa analisar o 

concreto e descobrir suas determinações. Eis aqui a compreensão da totalidade em 

termos da dialética materialista, pois ao analisar a sociedade com a mediação do 

método pretende-se descobrir a essência dos fenômenos, ou seja, “a determinação 

fundamental do seu processo de transformação” (VIANA, 2007b, p. 88). No método, 

a explicação da realidade é fornecida por um universo conceitual. 

  A tese está organizada em três capítulos. No primeiro capítulo, faremos uma 

discussão teórica, inicial, tendo como reflexão a sociologia dos intelectuais e as 

questões em torno da ideologia do intelectual orgânico, dos intelectuais e da política. 

No segundo capítulo fazemos uma discussão a respeito da concepção de Florestan 

Fernandes sobre a revolução burguesa no Brasil, o socialismo e sua postura 

intelectual ambígua. No terceiro capítulo, desenvolveremos uma análise da 

formação política de Florestan Fernandes, com ênfase na sua relação de 

proximidade e distanciamento do marxismo.   

 As fontes utilizadas para esta pesquisa são alguns dos vários artigos 

publicados na Folha de São Paulo, no Jornal do Brasil, vídeo e algumas de suas 

obras. Em termos de procedimentos metodológicos da análise sociológica dos textos 

produzidos por Florestan Fernandes nestes lugares de sua ação política, nos caberá 

ainda tentar analisar sua concepção entre estes escritos, da década de 1980 e 1990, 

com as suas teses principais, desenvolvidas anteriormente pela militância 

acadêmica, conforme já dito. 
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 Nossa opção por um trabalho de pesquisa em que discuta a postura 

intelectual de Florestan Fernandes pretende-se contribuir com uma leitura 

diferenciada produzida sobre ele no universo acadêmico. Em geral, nos estudos 

sobre este é marcada por uma apologia de seus escritos e do lugar político militado 

por ele, sem apontar os limites de seu pensamento, sobretudo no campo das ideias 

e ações políticas.  

Esta reflexão de nossa parte não desconhece as contribuições deste 

pensador das ciências sociais brasileiras, mas pensamos em partir dos fundamentos 

da teoria marxista e da realidade concreta para apresentarmos a crítica ao seu 

posicionamento político. Isto se dá por considerarmos a tese um trabalho que visa 

contribuir com os estudos críticos a respeito de sua postura intelectual. 

 Por fim, ao fazermos referência ao sociólogo no decorrer da tese optamos em 

utilizar somente seu sobrenome, não muito usual em obras ou pesquisas feitas 

sobre sua biografia e/ou pensamento, mas que se insere aqui ao formato acadêmico 

exigido para a produção de uma tese. 
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CAPÍTULO 01 

DA INTELECTUALIDE E PRÁXIS INTELECTUAL 

 

1.1 - Intelectuais e Sociedade 

O termo intelectual, assim como outros termos, possui várias definições e foi 

utilizado em diversas apropriações ao longo da história do pensamento e da 

realidade histórica e contextos sociais igualmente distintos. Cumpre-nos a tarefa de 

discutir seu entendimento a partir da elaboração da sociologia e do conjunto de 

reflexões apontadas por este campo do conhecimento ao se abordar o intelectual 

como uma figura circunscrita no conjunto das relações sociais. 

 Para Bobbio (1997) há uma longa discussão sobre os intelectuais que versam 

a respeito de seus posicionamentos, ideias, proposições, enfim, uma enorme e 

diversa produção em torno da intelectualidade. O autor aponta algumas 

possibilidades de compreensão acerca da tarefa dos intelectuais e leituras que 

apontam a necessidade de esboçarmos uma sociologia dos intelectuais. 

Seja qual for o modo em que venham a ser definidas a natureza e a 
função do intelectual (definição que normalmente é dada como 
pressuposta), não é possível alcançar uma definição restritiva o 
suficiente para tornar plausível um juízo de absolvição ou de 
condenação global. Todos inocentes, todos culpados (BOBBIO, 
1997, p. 09). 

  

 Mesmo sem uma definição “restritiva” e “global”, como apregoa Bobbio 

(1997), é preciso considerar os intelectuais dentro da conjuntura/contexto histórico 

de suas manifestações e isto os insere, de maneira ampla, em situações sociais com 

determinados privilégios e junto às configurações de poder em dada sociedade. 

Hoje, chamam-se intelectuais aqueles que em outros tempos foram 
chamados de sábios, doutos, philosophes, literatos, gens de letre, ou 
mais simplesmente escritores, e, nas sociedades dominadas por um 
forte poder religioso, sacerdotes, clérigos [...] embora com nomes 
diversos, os intelectuais sempre existiram, pois sempre existiu em 
todas as sociedades, ao lado do poder econômico e do poder 
político, o poder ideológico, que se exerce não sobre os corpos como 
o poder político, jamais separado do poder militar, não sobre a posse 
de bens materiais, dos quais necessita para viver e sobreviver, como 
o poder econômico, mas sobre as mentes pela produção e 
transmissão de ideias, de símbolos, de visões do mundo, de 
ensinamentos práticos, mediante o uso da palavra (o poder 
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ideológico é extremamente dependente da natureza do homem como 
animal falante)3 (BOBBIO, 1997, p. 11). 

 

 Conforme descrição acima, os intelectuais são definidos por sua pertença às 

estruturas e instituições sociais, ou melhor dizendo, a serviço destas formas sociais 

e geralmente hierarquizadas de estruturação da sociedade. O interesse dos 

intelectuais na reprodução do status quo e nos processos de dominação contribuem 

de forma significativa para a naturalização das relações de exploração entre as 

classes sociais. 

 Os intelectuais reforçam as relações sociais de exploração à medida que 

assumem uma posição de destaque e ocupam espaços na estrutura social 

estabelecida, colaborando assim com a produção de normas, costumes, leis, cuja 

elaboração reforça a condição de dominação de classe.  A classe dominante teria 

dificuldade em criar códigos sociais de condutas para os indivíduos cumprirem sem 

ação dos intelectuais justamente por cumprirem uma função importante no conjunto 

das relações sociais, o de produzir ideologias. Isto não significa que todos os 

intelectuais estão comprometidos com a classe dominante, mas em uma 

compreensão de classe, estiveram em sua maioria empenhados em se 

estabelecerem, e para isto foram rendidos à “servidão voluntária”. 

De acordo com Bobbio (1997) os intelectuais são sujeitos de cultura, além de 

terem uma condição política que os diferem de outros indivíduos, categorias ou 

classes. Isto, segundo o autor, é verificável quando querem expressar opiniões 

públicas em âmbito político. As manifestações públicas são utilizadas como 

instrumento de divulgação e engajamento político. “O manifesto acabou por se 

tornar, ironicamente, aos olhos de muitos, a forma típica do protesto dos intelectuais, 

do mesmo modo que a greve é a forma típica do protesto operário” (BOBBIO, 1997, 

p. 57). 

Há uma retomada do pensamento weberiano em Bobbio (1997) e a distinção 

que separa o político do cientista. No caso do primeiro, há uma ética voltada para a 

responsabilidade e no segundo, centrada na convicção. E é justamente a convicção 

o fator que guia o rumo dos intelectuais, inclusive quando se manifestam 

publicamente. “[...] é que uma das funções principais dos intelectuais, se não a 

                                                           
3 

Adiante trabalharemos este aspecto da relação entre intelectuais e ideologia com mais detalhes. A 
citação nesta parte do texto deve-se a indissociabilidade da ideologia em interface com quem a 
produz socialmente. 



15 

 

 

principal, é a de escrever. É natural que os intelectuais escrevam sobre si mesmos 

[...]” (BOBBIO, 1997, p. 67). 

Na convicção da exposição de suas ideias está implícito (em algumas 

situações, explícito mesmo) a autovaloração de sua atividade, ou seja, tem como 

principal norte de orientação à atividade da escrita, desse modo, a manifestação (e 

os próprios manifestos) dos intelectuais somente tem sentido na sua produção 

intelectual, de acordo com a própria lógica da divisão social do trabalho. 

[...] Torna-se um intelectual até mesmo aquele que se põe a escrever 
sobre os intelectuais apenas para dizer de todo mal possível a 
respeito deles [...] Quem se põe a tal problema torna-se, pelo único 
fato de tê-lo posto, um intelectual, isto é, alguém que não faz coisas, 
mas reflete sobre as coisas, que não maneja objetos, mas símbolos, 
alguém cujos instrumentos de trabalho não são máquinas, mas 
ideias (BOBBIO, 1997, p. 68). 

 

 Dito isto, numa primeira imagem, o intelectual apresenta-se nesta e outras 

sociedades de forma muito distinta dentro da divisão de classes, pelo seu processo 

de formação e inserção no conjunto das relações sociais de produção. A tarefa dos 

intelectuais em uma sociedade de classes está imbuída das exigências de sua 

condição de classe de origem4. 

 Segundo Bobbio (1997), os intelectuais reconhecem a importância de seu 

papel, mas não se veem como sujeitos de atuação política, por mais que a 

elaboração de suas teses subsidia a decisão de determinadas classes. Há uma 

interpretação, aqui, a respeito dos intelectuais e políticos explicitamente weberiana, 

em que expõe a distinção do universo de ideias e da ação como prerrogativa destas 

particularidades e distantes uma da outra. É bem clara a dissociação e definição de 

papéis entre o intelectual e o político. 

A explicação para essa diferença é muito simples: a tarefa do 
intelectual é de agitar ideias, levantar problemas, elaborar programas 
ou apenas teorias gerais; a tarefa do político é a de tomar decisões. 
Toda decisão implica escolha entre possibilidades diversas, e toda 
escolha é necessariamente uma limitação, é ao mesmo tempo uma 
afirmação e uma negação. A tarefa do criador (ou manipulador) de 
ideias é a de persuadir ou dissuadir, de encorajar ou desencorajar, de 
exprimir juízos, de dar conselhos, de fazer propostas, de induzir as 
pessoas às quais se dirige a adquirirem uma opinião sobre as coisas. 
O político tem a tarefa de extrair desse universo de estímulos 
diversos, às vezes opostos e contraditórios, uma linha de ação 
(BOBBIO, 1997, p. 82-83). 

                                                           
4 
Retornaremos neste tópico para tratarmos do intelectual, da intelectualidade enquanto classe social 

e a compreensão marxista deste problema. 
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Delimitados os espaços de atuação de ambos, em hipótese alguma, a 

dimensão relacional destes dois entes se exclui, ou seja, a questão intelectual e 

política à luz do weberianismo são elementos da construção histórica claramente 

demarcados pela racionalidade moderna, ou seja, esta compreensão do ser 

intelectual e ser político, esta distinção, fica explicitada com os processos de 

racionalização na modernidade. 

A legitimação do processo de dominação também pode ser vislumbrado na 

obra do alemão Max Weber (1864-1920), que toma por base duas dimensões 

presentes na sociedade moderna: a ciência e a política. Sua análise parte do 

pressuposto da dicotomização, no qual confere a ambos o status diferenciado 

enquanto produto da ação racionalizadora do sujeito moderno. O texto escrito em 

forma de dois ensaios ressalta uma interface entre estes dois aspectos: ciência e 

política, do qual o eixo de intersecção se dá pela presença do elemento vocação na 

capacidade do fazer racional na modernidade. 

 Na primeira parte da obra, Weber discutirá a ciência como vocação, 

compreendendo-a como o recurso fundamental no desenvolvimento da ação 

racionalizadora do indivíduo moderno. Assim, a ciência atrairia os jovens 

acadêmicos numa perspectiva de cientificização do pensamento ao se contrapor ao 

irracionalismo e idealismo filosófico da época, sobretudo da(s) escola(s) no contexto 

do século XIX. 

 Nesse quesito, a vocação teria aqui sua fundamentação lógica e não 

obstante, estaria vinculada ao irracional na sua forma de paixão, pois a vocação é o 

plano da intenção das paixões, e o cientista antes das suas escolhas apoia-se no 

movimento de suas primeiras sensações/apreensões, movendo-se primeiramente 

por sua vontade de fazer ciência, caracterizando sua intencionalidade, portanto, no 

terreno de suas motivações. 

A escolha por objetos de estudo para fazer ciência na modernidade, é 

compreendida por Weber como demonstração da ação racional do indivíduo e 

consequente esforço deste em “criar o reino das especializações”, oriundo da 

divisão social do trabalho diante da nova organização do capitalismo industrial 

naquele cenário da Europa do século XIX. Isto explicaria em termos sociológicos, a 

necessidade da solidificação do personagem cientista na sociedade moderna, como 
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indivíduo vocacionado a redimensionar as instituições universitárias e a reorientação 

da prática e técnica científica no movimento histórico de desencantamento do 

mundo, experimentado pela Europa moderna. Desencantamento, segundo o autor, 

dado pela ruptura com a ordem teocêntrica e valorização da cultura acadêmica no 

bojo do projeto iluminista. 

O processo de racionalização da sociedade moderna inaugura um novo modo 

de dominação da sociedade, a partir da emergência do capitalismo. Se antes, a 

classe dominante recorria aos “meios mágicos para dominar os espíritos ou 

exorcizá-los”, agora era o momento “de recorrer à técnica e à previsão. Tal é a 

significação essencial da intelectualização” (WEBER, 2008, p. 31). Poderíamos até 

nos “arriscar” em afirmar que a vocação em termos modernos têm relação direta 

com a intelectualização de certas camadas da sociedade europeia e seu projeto 

civilizacional. 

A ciência é, atualmente, uma “vocação” alicerçada na especialização 
e posta ao serviço de uma tomada de consciência de nós mesmos e 
do conhecimento das relações objetivas. A ciência não é produto de 
revelações, nem é graça que um profeta ou um visionário houvesse 
recebido para assegurar a salvação das almas; não é também 
porção integrante da meditação de sábios e filósofos que se dedicam 
a refletir sobre o sentido do mundo (WEBER, 2008, p. 47). 

 
 A ciência no âmbito de sua realização enquanto saber previsível, ordeiro e 

planejado esboça a vocação como elemento constituinte do processo de 

racionalização, mesmo sendo este da ordem subjetiva no tocante à esfera das 

intencionalidades do indivíduo moderno e seu devir histórico. Ciência como vocação 

expressa assim o que outrora fora o pensamento mágico-religioso, no 

desenvolvimento da salvação religiosa, só que agora, no universo da crença 

científica. “A ciência mostrará que, adotando tal posição, certa pessoa estará a 

serviço de tal Deus e ofendendo tal outro e que, se desejar manter fiel a si mesma, 

chegará, certamente, há determinadas consequências íntimas, últimas e 

significativas” (WEBER, 2008, p. 46). 

 O ethos da ciência aparece aqui tomado pela condição não somente do 

cientista como também da figura do professor. Para Weber, o professor é o ser de 

cátedra, responsável pela transmissão de conhecimentos e de rigorosidade 

metódica na formulação da experimentação científica. O tipo ideal de 

cientista/professor tem no pensador alemão a força da expressão do positivismo 
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lógico, pelo qual, a dinâmica racional moderna instituída e a relação entre sujeito e 

objeto se tornaram a base do pensamento racionalista moderno e da ciência 

positiva.  

 Quaisquer possibilidades de convencimento e/ou mera opinião sobre o 

conhecimento desenvolvido evidenciariam juízo de valor e este deve ser 

eminentemente “combatido”, compreendendo a necessidade de se afirmar um 

princípio do pensamento lógico-matemático, de matriz cartesiana. Nega-se assim, 

toda valoração e capacidades de formulação de ideias e posições parciais acerca e 

a partir do desenvolvimento científico, numa clara alusão à ciência como instrumento 

da vocação para a certeza, porém refutável a partir da dinâmica de desenvolvimento 

do saber científico. 

Quanto a saber se, em condições tais, vale a pena que alguém faça 
da ciência a sua “vocação” ou a indagar se a ciência constitui, por si 
mesma, uma vocação objetivamente valiosa, impõe-se reconhecer 
que esse tipo de indagação implica, por sua vez, um juízo de valor, a 
propósito do qual não cabe manifestação em uma sala de aula 
(WEBER, 2008, p. 47). 

  
 Para uma compreensão weberiana da expressão ciência como vocação é 

preciso, a nosso ver, elaborar uma sociologia do conhecimento relacional entre o 

universo religioso e a condição da ciência como produtores de uma crença, cada 

qual direcionada para um horizonte social, porém ambas apresentam um processo 

de racionalização orientada para a produção de verdades absolutas. Qual seria o 

aspecto político dessa relação? 

Entramos assim em outra perspectiva de análise da sociologia weberiana, a 

política como vocação. Weber abordará a aptidão para a política de forma 

diferenciada de como tratou a questão da ciência. Por esta razão olhará com 

atenção especial para a explicação sociológica da natureza do Estado como ente 

político. Este seria a base das relações sociais e da lógica da dominação social, da 

qual os indivíduos seriam submetidos por outros indivíduos tendo como força moral 

a legitimação do uso da violência. 

Nos escritos do pensador alemão fica evidenciado o direito constituído do uso 

da força coercitiva emanada do próprio Estado. 

Em nossa época, entretanto, devemos conceber o Estado 
contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos 
limites de determinado território – a noção de território corresponde a 
um dos elementos essenciais do Estado – reivindica o monopólio do 
uso legítimo da violência física (WEBER, 2008, p. 56). 
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Esta institucionalização do direito a coação física é legitimada a partir de 

alguns elementos, segundo a compreensão weberiana. A tradição patriarcal – antes 

da existência da noção de Estado moderno como foi concebido; a noção de força 

carismática, na qual os atributos e qualidades pessoais geralmente atribuídos a 

heróis, governantes ou religiosos como os profetas nas antigas tradições, adquire 

uma dimensão voltada para a supervalorização de indivíduos no papel de lideranças; 

e por último, a crença social baseada na legalidade do sistema e do aparato jurídico-

moral das instituições de poder estatal. 

Um efeito social de consequência moral é atribuído ao processo de 

legitimação da dominação estatal e está amparada no aspecto da obediência, 

levando em consideração os seguintes elementos: tradição, carisma e legalidade. 

Em termos de vocação política, o carisma seria talvez o de maior apropriação por 

aqueles que optam por aderirem a este terreno social com intensidade nas lutas e 

disputas para obtenção do poder. O destaque nesse aspecto vai para a constituição 

de um projeto do indivíduo-carismático na busca pela ascensão social não somente 

economicamente – pois alguns já detêm o poder econômico, mas, sobretudo pela 

disputa do poder político legitimador do status quo e das formas hierarquizantes de 

estabelecimento da dominação, obviamente asseguradas com a legitimação da 

violência física e “simbólica”. 

Quais seriam assim os modos do fazer política como vocação na explicação 

weberiana? De acordo com os postulados apresentados na obra, a política é 

exercida por basicamente dois tipos de indivíduos: os que projetam sua vida em prol 

de uma causa, de um objetivo, significando assim sua própria existência, e aqueles 

indivíduos que vivem da política, fazendo de sua ação política uma maneira de 

ganhar a vida economicamente, transformando a política numa condição 

profissional, exceto é claro, quando este mesmo sujeito já possui posses, bens, 

propriedades, enfim, é um capitalista. Uma boa descrição disto é a passagem 

abaixo: 

O homem político deve, além disso, ser “economicamente 
disponível”, equivalendo a afirmação a dizer que ele não deve estar 
obrigado a consagrar toda a sua capacidade de trabalho e de 
pensamento, constante e pessoalmente, à consecução da própria 
subsistência. Ora, em tal sentido, o mais “disponível” é o capitalista, 
pessoa que recebe rendas sem nenhum trabalho, seja porque, à 
semelhança dos grandes senhores de outrora ou dos grandes 
proprietários e da alta nobreza de hoje, ele as aufere da exploração 
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imobiliária – na Antiguidade e na Idade Média, também os escravos e 
servos representavam fontes de renda -, seja porque as aufere em 
razão de títulos ou de outras fontes análogas. Nem o operário, nem 
muito menos – e isso deve ser particularmente sublinhado – o 
moderno homem de negócios e, sobretudo, o grande homem de 
negócios são disponíveis no sentido mencionado (WEBER, 2008, p. 
65-66). 

 Política como vocação é sociologicamente concebida por Weber como 

elemento fulcral dos interesses pelo(s) processo(s) de dominação de um 

determinado grupo sobre outro, da manutenção da ordem política de dada 

sociedade, em especial da instituição política moderna na manifestação do Estado. 

Em certa medida, a questão da racionalidade moderna em sua obra, apresenta-se 

como assertiva apropriada para se pensar a figura do Estado como expressão da 

entificação política da sociedade moderna no ocidente5.  A distinção weberiana entre 

ciência e política e o elemento da vocação que os “aproxima”, não impede uma 

sobreposição de forças entre uma e outra. Para Weber, partindo da premissa da 

denominada ética da responsabilidade, cabe à política a supremacia em relação à 

ciência, devido a sua própria razão de existir, cuja característica fundamental versa 

sobre as escolhas e decisões. Tanto em Weber, como em Bobbio, a atividade dos 

intelectuais é distinta da atividade política, numa clara defesa da divisão social do 

trabalho e das formas hierarquizadas produzidas por sua lógica de distinção social. 

Assim, tomemos como referência outra abordagem ao lidar com o intelectual 

no âmbito de suas relações sociais e o lugar da posição crítica em sua práxis. 

Desenvolveremos adiante uma discussão da ideia de intelectual e da práxis política, 

procurando fundamentar a ação do intelectual enquanto sujeito político e imbuído de 

uma tarefa social, conservar ou colaborar com a transformação de dada realidade 

social. Esta perspectiva teórico-metodológica de análise da figura do intelectual é, a 

nosso ver, mais enriquecida ao utilizarmos o materialismo histórico dialético como 

método de análise, portanto, se faz necessário retomar o pensamento de Marx e o 

próprio marxismo para subsidiar uma leitura pertinente no que diz respeito à tarefa 

dos intelectuais, sobretudo numa sociedade como a capitalista. 

                                                           
5
 Mesmo as sociedades liberais não garantem que os intelectuais fiquem imunes aos 

condicionamentos políticos. Ninguém está totalmente isento de ser condicionado, muito ao contrário, 
as decisões políticas afetam nossa realidade e mesmo que a neguemos, a ação política de outrem se 
faz ecoar em muitas situações micro e macro estruturais. Garantia de liberdade de ideias não exclui o 
condicionamento dos intelectuais e estes estão igualmente submetidos às regras mais amplas de 
dominação, da qual contribuem com a produção ideológica (BOBBIO, 1997). 
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  Marx (1818-1883) ao desenvolver sua proposta teórica no decorrer de sua 

trajetória e atuação política, pôde sistematizar a explicação para a sociedade de sua 

época por meio do método dialético, analisando os indivíduos como seres históricos 

e agentes de sua própria realidade social, mesmo que alguns estivessem à 

“margem” dos processos constituidores da vida em sociedade, ou seja, alienados de 

sua condição de seres históricos. 

No pensamento de Marx, há a existência da crítica em relação à divisão social 

do trabalho e suas formas de reprodução na estrutura das classes sociais. Assim, a 

discussão sobre a definição e/ou conceito de intelectual só tem sentido nesta 

abordagem se considerarmos a classe como elemento importante do viés 

sociológico de explicação da sociedade. 

A sua análise [de Marx] do desenvolvimento da arte na sociedade 
capitalista aponta para uma percepção do papel da divisão social do 
trabalho e da criação dos artistas sem referência às classes sociais 
que emergem a partir desse momento. Claro que, a classe intelectual 
(incluindo artistas, cientistas, etc.) ainda é muito incipiente nesse 
momento. É uma classe em formação, cuja quantidade, autonomia, 
posição política, autoimagem, ainda é pouco perceptível. O seu 
assalariamento como classe social improdutiva ocorrerá de forma 
mais consolidada a partir da segunda metade do século 19, ou seja, 
no regime de acumulação intensivo e por isso não se poderia solicitar 
de Marx uma análise dela no período em que produziu suas obras 
(VIANA, 2012, p.256-257). 

 

 É impensável uma análise correta do marxismo se deixarmos de fora a 

categoria classe social no horizonte desta perspectiva teórico-metodológica. A classe 

social nesta abordagem assume uma dimensão não somente analítica, mas 

igualmente política e toda revolução social de dada sociedade existente passa 

necessariamente pelo aniquilamento desta estrutura de classes. A classe 

potencialmente revolucionária é o proletariado, portanto, o marxismo é nesta 

compreensão a teoria revolucionária desta classe (KORSCH, 2008). 

Karl Marx se propõe, ao contrário, realizar a crítica da filosofia 
burguesa, a crítica da historiografia burguesa, a crítica de todas as 
ciências humanas burguesas; em suma, a crítica da ideologia 
burguesa em seu conjunto – e, para compreender esta crítica da 
“ideologia” burguesa, tal como a crítica da “economia” burguesa, 
assume o ponto de vista da classe proletária (KORSCH, 2008, p. 
124-125). 

 

 Dessa forma, o intelectual enquanto indivíduo pertencente a uma classe 

social expressa nas suas elaborações e/ou incursões as idiossincrasias de sua 

classe de vínculo, podendo ou não tomar partido a partir desta condição, mas ao 
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mesmo tempo se dispor a romper as barreiras ideológicas intransponíveis da 

formação de sua consciência e do lugar social que ocupa. Sem incorrermos em 

maniqueísmos, sua atuação se dá em duas direções: a colaboração com o status 

quo ou a indignação que o move rumo às dinâmicas de transformação social, se 

engajando em lutas e organizações sociais. 

O intelectual assumirá posicionamentos em relação à classe de origem ou a 

que optar mediante sua formação, grupos aos quais se identifica ao longo da 

trajetória e a visão que terá acerca das tensões oriundas das lutas de classe. Pode 

ser observador e/ou atuar junto nos conflitos existentes, tendo como desafio a 

elaboração de ideias que visem corroborar com o acirramento e a radicalidade das 

lutas sociais em seus vários momentos históricos. 

Porém, cabe aqui apenas explicitar que a intelectualidade é uma 
classe auxiliar da burguesia e se constitui como outra classe 
assalariada improdutiva. Tal como as demais classes também possui 
modo de vida, costumes, representações, comuns, além de oposição 
a outras classes e interesses comuns. O seu modo de vida é de 
classe social dedicada ao trabalho assalariado improdutivo e que 
possui o papel de auxiliar a dominação burguesa através da 
produção intelectual (artística, científica, etc.) e é aí que reside seu 
modo de atividade. Este é determinado pela divisão social do 
trabalho, que, por sua vez, é gerado a partir do modo de produção 
dominante, no caso, do modo de produção capitalista. A 
intelectualidade cria, a partir de sua atividade intelectual, um conjunto 
de costumes e representações também comuns (VIANA, 2012, p. 
257-258). 

 

Desenvolve-se no capitalismo a divisão social do trabalho e como 

consequência desta cria-se a especialização no âmbito da produção de mercadorias, 

portanto, o especialista passa a ser necessário na organização do trabalho e suas 

divisões (MARX, 2004; 2012). É neste contexto que o intelectual se insere e o seu 

universo passa a ser o do “reino das especializações” (VIANA, 2002). 

Assim, a divisão social do trabalho cria e amplia a divisão social do 
trabalho intelectual. Sem dúvida, esta última é uma parte da primeira, 
ou seja, a divisão social do trabalho intelectual é uma forma 
assumida pela divisão social do trabalho, pois ela possui uma base 
social (as categorias profissionais) e uma base intelectual (a tradição 
científica ou técnica, incluindo também a filosofia). Mas quando 
falamos em divisão do trabalho intelectual estamos falando de uma 
consequência da divisão social do trabalho. A divisão social do 
trabalho é um elemento do modo de produção capitalista (VIANA, 
2002, p. 02). 
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 É na luta de classes que a consciência de pertencimento a uma classe social 

por parte do intelectual se desenvolve e alcança níveis de profundidade e clareza de 

seus atributos políticos mediante a complexa realidade da qual está submergido. 

Diante deste cenário, mesmo que negue ou fuja de sua condição política na 

sociedade, o intelectual não consegue esconder da classe antagônica seu lócus na 

produção de valores e ideologias6. 

A intelectualidade na sociedade capitalista, é uma classe social. Isto 
significa, entre outras coisas, que ocupa um determinado lugar na 
divisão social do trabalho [...] As classes sociais são originadas da 
divisão social do trabalho, sendo que do modo de produção 
dominante emerge as duas classes fundamentais, a classe 
exploradora/dominante e a classe explorada/produtora [...] então 
definimos a intelectualidade como uma classe social e não como 
categoria social. É uma classe auxiliar da burguesia, tanto pelas 
atividades que executa, quanto pelas relações, interesses e 
rendimentos que recebe. Logo, é uma classe conservadora, 
responsável pela produção de ideologias, saber técnico, tecnologias, 
e outros elementos voltados para a reprodução da sociedade 
capitalista e, por conseguinte, para os interesses da classe 
dominante. É uma classe social formada por trabalhadores 
assalariados improdutivos, isto é, que não produz mais-valor, e sua 
renda advinda do mais-valor global oriunda da exploração do 
proletariado, cujo pagamento é mediado principalmente, mas não 
unicamente, pela classe capitalista ou pelo Estado burguês (VIANA, 
2010, p. 174-175). 

 

 A intelectualidade, como classe auxiliar da burguesia, ocupa um espaço 

privilegiado na estrutura de classes devido a sua função primordial, de produção 

cultural. Os ideólogos colaboram com a produção e difusão da ideologia dominante 

e como intelectuais exercem um papel de importância considerável no interior da 

classe intelectual. É possível afirmar que sem a “intervenção” dos ideólogos, 

sobretudo com os desdobramentos da sociedade capitalista, se tornaria difícil os 

processos de dominação de classe, tendo em vista o quão significativo é a 

sistematização de falsas ideias e a apropriação destas pelas classes 

desprivilegiadas7. 

                                                           
6 

Assumimos a concepção de Marx e Engels (2002) sobre ideologia como falsa consciência 
sistematizada da realidade. A ideologia passa a ter um papel decisivo no ocultamento da realidade, da 
verdade em prol da manutenção da classe dominante enquanto tais. O intelectual aqui tem como 
atributo produzir ideologias, logo, os intelectuais oriundos desta classe são igualmente reconhecidos 
como ideólogos. 
 
7 
A noção de habitus em Bourdieu (1989), como disposição que incorpora determinado conhecimento, 

pode em nossa análise, elucidar de forma mais clara como a ideologia é assimilada pelos indivíduos 
no conjunto social, afinal, passa-se a ter como valor, ideia aceita, algo trabalhado como verdadeiro e 
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Sendo uma classe social, a intelectualidade produz, com base em 
seu modo de vida e interesses, valores e concepções próprias, 
ideologias que legitimam seus rendimentos superiores e privilégios e 
que busca sua autovaloração e de suas atividades. Os trabalhadores 
intelectuais realizam a valoração da sua atividade, que passa a ser 
considerada “superior”. Isso legitima sua existência, rendimentos, 
status social, etc. (VIANA, 2010, p. 176). 

 
A necessidade histórica da classe dominante de ter estes agentes ao seu lado 

é imperiosa devido ao aspecto legitimador da ordem social constituída, ademais, 

quem, senão os ideólogos teriam condições concretas para o exercício de atividades 

intelectuais objetivadas pelo terreno da dominação. Os intelectuais, especialmente 

os ideólogos, exercem a função de produção de um saber que naturaliza a lógica 

das relações sociais em uma sociedade classista, justificada em certo sentido no 

autorreferencial e na importância que dão a si enquanto classe auxiliar. 

Os intelectuais acabam produzindo também ideologias e 
representações comuns, onde a supervaloração da própria atividade 
intelectual, ganha papel de destaque. Assim, a cultura, a inteligência, 
são valorados e, a cada subdivisão da classe intelectual, como a 
arte, a ciência, etc., se estabelece uma hierarquia na qual os valores 
fundamentais é a própria atividade. O modo de atividade do 
intelectual gera hábitos e costumes, valores e representações, tais 
como o tecnicismo, formalismo, discurso retórico, etc. 
O seu papel na divisão social do trabalho é produzir cultura, arte, 
representações, ideias, concepções científicas, artísticas, técnica, 
tecnologia, etc., no sentido de reproduzir as relações de produção 
capitalistas ou, em casos raros, propor novas relações de produção, 
seja se aliando à burocracia ou às outras classes, seja buscando se 
autonomizar e defender seus próprios interesses (VIANA, 2012, p. 
258-259). 

  

 Makhaïski (1981) critica a intelectualidade, ou como ele mesmo disse, a 

intelligentsia8, ao enfatizar o nível de parasitismo decorrente da sustentação da 

chamada “sociedade cultivada” pelo operariado. Estes “trabalhadores intelectuais” 

vivem à custa da renda distribuída universalmente pelo Estado e os aproxima do 

modo de vida burguês. “[...] o “produto nacional líquido” representa um fundo que 

                                                                                                                                                                                     
legítimo pelos grupos, instituições e classes sociais. Esta apropriação das ideias vigentes por parte 
dos indivíduos é, segundo esta tese, introjetada pelo mecanismo do poder simbólico, algo muito útil 
para os usos e percepções dos ideólogos (PROTO, 2014). 

 
8 

Para Jacoby (2001), o termo intelligentsia surge na Rússia no final do século XIX como expressão 
de intelectuais que se assumiam como dissidentes e revolucionários. Passa a ser utilizada nos 
círculos de intelectuais russos e se aproximava tanto do anarquismo como do socialismo. A 
intelligentsia incorporava perspectivas sociais e políticas de tradições de esquerda e vai ampliando 
seu espaço a medida dos acontecimentos revolucionários do início do século XX com os 
desdobramentos das revoluções russas de 1905 e 1917. 
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fornece, entre outros, a manutenção de todo o trabalho improdutivo, quer dizer, o 

constituído por toda a sociedade “cultivada” [...] A sociedade cultivada são os 

consumidores do “lucro nacional líquido” (MAKHAÏSKI, 1981, p. 86). 

No retorno a posição de Makhaïski (1981), a intelligentsia se desenvolve com 

apoio total e irrestrito da estrutura do Estado, pois este é o responsável pelo controle 

e gerência das formas de sociabilidade capitalista. O termo socialismo de Estado 

está circunscrito dentro das configurações do modo de produção capitalista, 

encontrando na condição da intelectualidade um espaço fértil para sua reprodução 

ideológica. 

A transferência dos meios de produção para as mãos da sociedade, 
sem nenhuma violação de todos os outros direitos de propriedade, 
parece ser o ideal socialista dos “trabalhadores intelectuais”, da 
sociedade cultivada. É a este ideal que a social-democracia reduz o 
sentido da luta proletária, transformando assim seu socialismo em 
um socialismo de Estado (MAKHAÏSKI, 1981, p. 93). 

 

 Esta análise reafirma a intelectualidade como uma classe conservadora em si, 

pela distinção de sua condição e do lugar social de sua prática, auxiliando a classe 

dominante a se perpetuarem no poder com uma narrativa discursiva de legitimação 

do processo de dominação. A criação de um discurso apologético da estrutura de 

classes está diretamente associada à sua perpetuação enquanto classe distinta, 

porém subordinada, mas disposta a reproduzir o sustentáculo dos de cima. 

 

1.2 - Intelectuais e Ideologia 

O papel dos intelectuais na produção social das ideias justifica-se, em grande 

parte, pela discussão acerca do termo ideologia. A tarefa dos intelectuais é ampliada 

na sociedade vigente se compreendermos a função que a ideologia cumpre na 

reprodução dos valores e ideias oriundas da classe dominante. Daí o fundamento 

para a manutenção do trabalho intelectual e sua relativa importância na sociedade 

de classes. 

As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias 
dominantes, ou seja, a classe que é o poder material [grifo do autor] 
dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual 
[grifo do autor] dominante. A classe que tem à sua disposição os 
meios para a produção material dispõe assim, ao mesmo tempo, dos 
meios para a produção espiritual, pelo que lhe estão assim, ao 
mesmo tempo, submetidas em média as ideias daqueles a quem 
faltam os meios para a produção espiritual. As ideias dominantes não 
são mais do que a expressão ideal das relações materiais 
dominantes concebidas como ideias; portanto, das relações que 



26 

 

 

precisamente tornam dominante uma classe, portanto as ideias do 
seu domínio. Os indivíduos que constituem a classe dominante 
também têm, entre outras coisas, consciência, e daí que pensem; na 
medida, portanto, em que dominam como classe e determinam todo 
conteúdo de uma época histórica, é evidente que o fazem em toda a 
sua extensão, e portanto, entre outras coisas, dominam também 
como pensadores, como produtores de ideias, regulam a produção e 
a distribuição de idéias do seu tempo; que, portanto, as suas ideias 
são as ideias dominantes da época (MARX  e ENGELS, 2002, p. 56-
57). 
 

Em Eagleton (1997), é traçado um panorama teórico de alguns dos 

pensadores modernos (dentre estes, Hegel, Marx, Habermas, Gramsci, Adorno, 

Wittgenstein, Nietzsche, Lukács, Bourdieu) com recorte de abordagem voltado para 

a concepção que deu origem ao título da obra: “Ideologia: uma introdução”. O autor 

trabalha a polissemia do termo. Essa diversidade de compreensões acerca do termo 

traduz a ideologia e políticas condizentes às condições históricas de produção e a 

lógica de interesses de classe. A preocupação de Eagleton está voltada para o 

aspecto das interpretações múltiplas, ao mesmo tempo, revela-se sua capacidade 

de enriquecer o entendimento e os usos e sentidos políticos dos vários significados 

da acepção em questão. 

[...] o termo “ideologia” tem toda uma série de significados 
convenientes, nem todos eles compatíveis entre si [...] A palavra 
“ideologia” é, por assim dizer, um texto, tecido com uma trama inteira 
de diferentes fios conceituais; é traçado por divergentes histórias, e 
mais importante, provavelmente, do que forçar essas linhagens a 
reunir-se em alguma Grande Teoria Global é determinar o que há de 
valiosos em cada uma delas e o que deve ser descartado 
(EAGLETON, 1997, p. 15). 

 
A compreensão de ideologia como “falsa consciência da realidade” pode ser 

dificultada se não conseguirmos ampliar o horizonte a respeito da legitimação social 

dos processos de dominação. Para Eagleton (1997, p.19), de maneira mais comum, 

“ideologia tem a ver com legitimar o poder de uma classe ou grupo social 

dominante”. Sendo assim, sistemas de crenças, valores e poder fazem parte de uma 

análise abrangente que compõe o núcleo epistemológico desta palavra. 

Seria difícil uma proposição discursiva e/ou teórica que desconhecesse 

aspectos ideológicos de determinada formação social sem discutir a relação entre as 

crenças e o poder político constituído e a vigência de instrumentos reguladores na 

prática social dos indivíduos ao longo de suas existências. Este, talvez, seja um 

ponto a ser considerado no percurso do desenvolvimento histórico da ideologia, para 



27 

 

 

as práticas sociais, ou seja, a ação individual e coletiva é permeada pelos 

significados atribuídos e assimilados no decurso destas práticas e no interesse 

investido pelos grupos e classes para a manutenção de suas formas de dominação. 

Descrever ideologia como discurso “interessado”, portanto, requer a 
mesma qualificação que caracterizá-la como uma questão de poder. 
Em ambos os casos, o termo só é eficaz e elucidativo se nos ajuda a 
distinguir entre aqueles interesses e conflitos de poder que, em 
qualquer época, são claramente centrais a toda uma ordem social e 
aqueles que não o são (EAGLETON, 1997, p. 23). 

 

 A ideologia (e consequentemente seus elaboradores) deixaria de existir se os 

indivíduos invalidassem seus preceitos a partir de práticas sociais que negassem a 

exploração da classe dominante. Há momentos de verdade no conteúdo elaborado e 

transmitido pela ideologia, daí comprende-se que a reprodução ideológica não se dá 

meramente pela transmissão de uma “falsa consciência”, mas parte da reflexão de 

que o sistema ilusório ou ideologia é trabalhado para ser apropriado e reproduzido 

pela classe trabalhadora, justificando aí o próprio fundamento do trabalho alienado e 

a lógica de exploração pela sociedade de classes.  

Parte da oposição ao argumento da “falsa consciência” tem origem 
na alegação, aliás correta, de que as ideologias, para serem 
verdadeiramente eficazes, devem dar algum sentido, por menor que 
seja, à experiência das pessoas; devem ajustar-se, em alguma 
medida, ao que elas conhecem da realidade social com base em sua 
interação prática com esta (EAGLETON, 1997, p. 26). 
 

Estas questões postas sobre as relações sociais, abordadas pela via do 

método dialético, são importantes para explicar a ideologia na lógica de sua 

dinâmica reprodutora, sabendo todos nós que a garantia dos interesses de classe 

estão diretamente ligados a força do convencimento, portanto, as ideias para se 

estabelecerem no terreno social precisam de mecanismos sólidos de assimilação. 

Miceli (2011), na introdução de um dos textos de Bourdieu, discute a partir do 

habitus a ideia de estruturas estruturadas e estruturas estruturantes, da qual é 

possível compreender a estruturação das práticas e a resposta dos agentes de 

acordo com a exteriorização das disposições incorporadas.  

É o próprio Bourdieu (2011) que afirma a relativa autonomia das relações 

simbólicas na lógica das relações econômicas, ou seja, o simbólico e o econômico 

estabelecem uma relação de determinação entre si. E vai se consolidando dentro 

daquilo que Bourdieu (2011) conceitua como campo. “O conceito de campo 

apresenta simetria com a palavra corpus, ao circunscrevê-la como lugar de vínculo 
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social e identificação do grupo e da representação conferida” (PROTO, 2014, p. 94). 

Nesta discussão, há distintos campos dos quais a intelectualidade pode ser 

contemplada no campo intelectual e científico, ou numa melhor síntese 

bourdiesiana, a ideia do Homo academicus. 

Todo discurso com pretensão científica sobre o mundo social deve 
contar com o estado das representações que concernem à 
cientificidade e das normas que ele praticamente deve respeitar para 
reproduzir o efeito da ciência e alcançar assim a eficácia simbólica e 
os benefícios sociais associados à conformidade às formas externas 
da ciência. É por isto que ele está destinado a se situar no espaço 
dos discursos possíveis sobre o mundo social e a receber uma parte 
de suas propriedades da relação objetiva que o une a eles, 
principalmente ao seu estilo, e no interior da qual se define, de 
maneira bastante independente das vontades e das consciências de 
seus autores, seu valor social, seu estatuto de ciência, de ficção ou 
de ficção de ciência (BOURDIEU, 2013, p. 54). 

 

 O campo científico é o locus “privilegiado” de produção intelectual, primeiro 

por se autoafirmar como supostamente independente e segundo por criar discursos 

e representações de legitimação do status quo. Inclusive, a disputa no campo ocorre 

somente entre os indivíduos que fazem parte de suas configurações. Externamente, 

há uma aparência de unidade, de aparente autonomia constituída, porém, construída 

sobre o terreno ideológico da ciência burguesa. 

Quanto mais os campos científicos são autônomos, mais eles 
escapam às leis sociais externas [...] Em outras palavras, o campo, 
isto é, mais precisamente a economia antieconômica e a 
concorrência regulada da qual ele é o lugar produz essa forma 
particular de illusio que é o interesse científico, ou seja, um interesse 
que com relação às formas de interesse correntes na existência 
cotidiana (e em particular no campo econômico) aparece como 
desinteressada, gratuita. Mas, mais sutilmente, o interesse “puro”, 
desinteressado, é um interesse pelo desinteresse, forma de interesse 
que convém a todas as economias dos bens simbólicos, economias 
antieconômicas, nas quais, de alguma maneira, é o desinteresse que 
“compensa” (BOURDIEU, 2004, p. 30-31). 
 

 A respeito das configurações do campo, de maneira particular o científico, os 

intelectuais dependem da estrutura social formada por classes para se manter 

enquanto tal, mesmo discursando em favor de sua pretensa autonomia. Há neste 

sentido uma confirmação da constituição dos ideólogos pelo viés desta leitura, 

mesmo Bourdieu não ter utilizado a ideologia como conceito principal de suas 

análises sobre o campo e suas especificidades. Eagleton (1997) também enxerga na 
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obra bourdiesiana alguns aspectos para a discussão sobre a noção de ideologia9, e 

destes destacam-se a noção de habitus e campo.  

Uma ordem social procura naturalizar sua arbitrariedade por meio 
dessa dialética de aspirações subjetivas e estruturas objetivas, 
definindo cada uma em termos da outra, de modo que a condição 
“ideal” seria aquela em que a consciência dos agentes teria os 
mesmos limites que o sistema objetivo lhe dá origem. O 
reconhecimento da legitimidade, afirma Bourdieu, “é o 
reconhecimento errôneo da arbitrariedade” (EAGLETON, 1997, p. 
141). 

 

Isto torna possível legitimar processos arbitrários levados a cabo pela classe 

dominante, se considerarmos dentro do capitalismo o desenvolvimento do Estado, 

pois este elemento político colabora com a naturalização e regulação das relações 

sociais de produção e se constitui como um mecanismo político de controle e 

reprodução da lógica e existência das classes sociais. Vejamos, por exemplo, que 

posicionamentos políticos do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial e as 

consequências do desenvolvimento capitalista durante e no pós-guerra 

exemplificariam como a noção de habitus interage com o pressuposto da ideologia, 

mesmo porque há constituição de uma matriz ideológica estabelecida pela ordem 

social de dominação. Neste sentido, habitus e campo são instrumentos conceituais 

“auxiliares” na composição do referencial de ideologia: 

A vida social contém muitos habitus diferentes, cada sistema 
adequado ao que Bourdieu denomina um “campo”. Um campo [...] é 
um sistema competitivo de relações sociais que funciona segundo 
sua lógica interna, composto de instituições ou indivíduos que 
competem pelo mesmo objetivo. O que geralmente está em jogo em 
tal campo é a conquista de domínio máximo dentro deles – um 
domínio que permite aos que o conquistam conferir ou retirar 
legitimidade dos outros participantes. Alcançar tal domínio envolve o 
acúmulo do máximo de “capital simbólico” adequado ao campo, e, 
para que tal poder se torne “legítimo”, deve deixar de ser 
reconhecido pelo que é. Um poder endossado tacitamente, mais do 
que explicitamente, é um poder que conseguiu legitimar-se 
(EAGLETON, 1997, p. 141-142). 

 

Neste sentido, nos parece mais contundente a posição crítica de Marx a 

respeito dos ideólogos, como é usual de sua parte denominar os intelectuais. Sua 

preocupação em relação a estes indivíduos centra-se na crítica aos produtores de 

ideologias, pois estes são fundamentais na garantia do ideário burguês e defesa da 

                                                           
9 

Mesmo assumindo que o conceito de ideologia não é “central na obra de Bourdieu” (EAGLETON, 
1997, p. 141). 
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propriedade privada como direito assegurado (da burguesia) e naturalizado. Tal 

sustentação discursiva em prol dos capitalistas seria inviável sem estes agentes, 

pois garantem a formação de ideias precisamente elaboradas para este fim. 

 

1.3 - Crítica aos Intelectuais: posições e argumentos 

O debate em torno da posição dos intelectuais e seu envolvimento com as 

questões de seu tempo elucidam o caminho percorrido por esta classe e o lugar que 

ocupam na ordem social estabelecida. “Ao longo do século XX, os intelectuais vêm 

migrando para instituições, tornando-se especialistas e professores” (JACOBY, 2001, 

p. 139). 

Há leituras sobre os intelectuais que aproxima parte deles do campo político 

de esquerda, em especial, os tornam próximos do marxismo. Esta aproximação 

iniciou-se no final do século XIX e se manteve no decorrer de todo o século XX. A 

intelligtensia sentia-se atraída pela capacidade de erguer uma bandeira fundamental 

para os anseios humanistas e tão discutida nos círculos intelectuais à época, a 

discussão sobre utopia. “O destino de toda visão utópica está vinculado ao destino 

dos intelectuais, pois se em algum momento a utopia pode se sentir em casa, é 

entre os pensadores independentes e nos cafés por eles frequentados” (JACOBY, 

2001, p. 139). 

Esta aproximação dos intelectuais das questões sociais se realiza com uma 

frequência célere no século XX, mediante as inúmeras situações históricas vividas 

ao longo deste período (guerras, “revoluções”, rebeliões, nazifacismo, constituição 

universal dos direitos humanos, genocídios, crises e reconfigurações do 

capitalismo). Diante destas conjunturas da sociedade capitalista passou a ser 

inevitável o envolvimento político dos intelectuais com as problemáticas e 

consequências que envolviam o avanço dos conflitos e tensões provocados pelas 

situações mencionadas. 

 Mesmo considerando que os intelectuais estivessem mais visibilizados no 

cenário do mundo, Jacoby (2001) faz críticas contundentes às suas formas de 

integração social e ao nível de burocratização de suas atribuições. Neste caso, uma 

visão de utopia social fica aquém das possibilidades do compromisso destes sujeitos 

com a perspectiva concreta de mudanças sociais e o enunciado político de 

possibilidade de constituição de novas relações sociais, em caso, de revolução. 
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À medida que as burocracias vão absorvendo a vida intelectual, tais 
linhas vão-se rompendo para formar campos e departamentos; a 
visão e os textos dos intelectuais contraem-se; o pensamento e a 
prosa tornam-se tortuosos e obscuros. Em nome do progresso, os 
intelectuais recuam para caminhos mais estreitos e conceitos mais 
acanhados, passando a desprezar a própria lucidez, prima das luzes 
e do Iluminismo (JACOBY, 2001, p. 141-142)10. 

 

O envolvimento dos intelectuais com as elites e as artimanhas do poder 

traduz a capilaridade destes em serem beneficiados pela lógica reprodutiva de uma 

sociabilidade marcada pela distinção social e privilégio de classes. A subsunção da 

intelligtensia à classe dominante reforça a tese da formação de uma classe auxiliar 

da burguesia propensa a produzir ideias e noções que reforce as relações de 

dominação e exploração e com isto garanta sua própria existência de classe. 

[...] os intelectuais eram elitistas famintos de poder. Os marxistas não 
chegavam a divergir neste ponto, vendo os intelectuais como 
omissos, quando não simpatizantes da burguesia [...] os intelectuais, 
para os quais os operários se voltam em busca de liderança, 
constituem uma classe e buscam o poder para si próprios. Machajski 
enveredou por uma espécie de crítica marxista do marxismo. Em 
nome do marxismo, os intelectuais perseguiam seus próprios 
interesses econômicos; eram menos líderes revolucionários do que 
candidatos ao preenchimento dos cargos do poder [...] a tese 
desenvolvida por Machajski sobre a formação de classe própria pelos 
intelectuais teve um sucesso surpreendente que atravessou 
décadas. Para muitos anarquistas e dissidentes de esquerda, sua 
tese explica o que aconteceu com a revolução russa – foi 
sequestrada pelos intelectuais (JACOBY, 2001, p. 143-144). 

 

 Chegamos a uma compreensão da intelectualidade reconhecidamente 

política, devido a sua atuação como classe, pois em sua constituição fica evidente o 

papel a ser realizado na história: criar condições materiais de existência para a 

continuidade de projetos de continuidade da supremacia de classes e isto se faz 

com aparato ideológico legitimado pelas esferas de dominação. Os ideólogos 

produzem as justificativas que servem de instrumentos ideológicos para a burocracia 

assumir os postos centrais do Estado a serviço do gerenciamento e controle das 

                                                           
10 

Em “Dialética do Esclarecimento”, Adorno e Horkheimer (1983), desenvolvem (como parte de seu 
programa teórico) uma crítica a respeito da sociedade esclarecida e a modernidade que tiveram como 
proposta o desenvolvimento do progresso social como resposta ao obscurantismo da fé levado a 
cabo pela teologia cristã medieval até o enfrentamento deste pensamento pelos iluministas. A razão 
iluminista levaria-nos a condição de liberdade e autonomia dos sujeitos, porém, e este é o núcleo da 
crítica adorniana e horkheimiana, o projeto iluminista transpôs o obscurecimento da fé para os moldes 
da coisificação do pensamento, da qual, o desenvolvimento da ciência moderna é categoricamente 
matematizado, objetivista e mensurador da realidade. O problema para eles se coaduna justamente 
no eclipsamento da razão e no aprisionamento dos sujeitos a sua própria condição racional, o que 
significa um total paradoxo das ditas promessas do iluminismo europeu. 
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instituições burguesas, no efetivo exercício de colaboração com o propagandismo 

das ideias dominantes. 

 A burocracia é a porta de entrada de muitos destes intelectuais que se 

aproximam das forças de reprodução de poder e práticas de institucionalização da 

hierarquia como modus operandi das instituições. O burocratismo é uma disposição 

da dinâmica organizacional das instituições sociais voltada para o estabelecimento 

de práticas disciplinares dos indivíduos, cujo objetivo tácito visa a padronização da 

produção mediante a disciplinarização do corpo11 e o aniquilamento de resistências 

por parte dos produtores (classe trabalhadora), visando a reprodução do capitalismo.   

Para Chomsky, os intelectuais inevitavelmente acabam assumindo 
uma posição “elitista”, tentando “administrar” e “controlar” a 
sociedade. É quase palpável em seus textos o desprezo pelos 
intelectuais, nos quais condena a “repetição cabalística e 
irresponsável da propaganda de Estado” e aviltantes “normas de 
discurso erudito”. Segundo ele, os intelectuais são “em geral, o grupo 
mais intensamente doutrinado e, num sentido profundo, o mais 
ignorante (JACOBY, 2011, p. 145-146). 

 
 O destino dos intelectuais situa-se na margem de suas estratégias de 

sobrevivência. Enquanto classe, sua existência parte de premissas ideológicas que 

torne sua presença indispensável nas formas atuais de organização da sociedade. 

Uma das justificativas para a necessidade desta classe existir está no fato de ter-se 

desenvolvido níveis de especialização do trabalho a tal ponto de separarmos por 

completo o trabalho manual do trabalho intelectual. 

A divisão social do trabalho é a chave para compreender a visão 
parcial e limitada da realidade. Não é sem motivo que Marx e Engels 
(1992) identificaram o nascimento da ideologia com o surgimento da 
divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. É somente com 
esta divisão social que os trabalhadores intelectuais poderão pensar 
que as ideias, a consciência, são autônomas, independentes [...] 
Assim, a divisão social do trabalho faz nascer uma visão limitada da 
realidade, pois o indivíduo envolvido nestas relações passa a ver o 
mundo a partir de seu modo de vida, de seus valores e relações 
sociais oriundos daí (VIANA, 2002, p.01). 

                                                           
11 

O poder disciplinar, se transformou em um instrumento eficaz e numa criação importante da 
burguesia. Então, a partir desta abordagem foucaultiana, o corpo precisa ser disciplinado para a nova 
forma de produção social, o capitalismo industrial (FOUCAULT, 1979). 
Porém, é necessário ressaltar o caráter fetichista de Foucault, sabendo de suas preocupações com 
os micropoderes, negando assim uma compreensão mais ampla, de totalidade social. Assim, o corpo 
é analisado na ideia da microestrutura. Tendo como parâmetro a leitura crítica do marxismo, podemos 
concluir que sem corpos disciplinados, dificilmente se conseguiria manter os trabalhadores presos às 
fábricas e às condições insalubres do ambiente de exploração. É nesta direção que os ideólogos 
passam a ser imprenscidíveis para uma das classes fundamentais, assumindo a tarefa de 
sistematizar o pensamento de naturalização das relações sociais de produção, como verdade de 
classe (da burguesia) e legitimação do direito burguês. 
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 O objeto do trabalho intelectual é o próprio pensamento. Daí os ideólogos, 

sustentam um discurso, que fortalece o viés dos mais aprofundados níveis de 

especialização e agudização do conhecimento, portanto, produzem ilusões. Isto é 

sustentado pela considerável inserção das políticas de Estado dos níveis mais 

baixos até os mais altos de escolarização para os indivíduos. 

 Veja bem a aproximação da percepção acima com a ideologia positivista, pois 

encobre as desigualdades de dada sociedade e padroniza a noção de 

desenvolvimento (obviamente capitalista) das diferentes nações, ocultando as 

relações de exploração e dominação. O positivismo é uma corrente ideológica forte 

do século XIX em diante e se ampara no desenvolvimento histórico das ciências 

para formular sua epistemologia de ciência social, aliás, no âmbito das ciências 

sociais, a sociologia é uma de suas herdeiras iniciais de sua tentativa de transformar 

em ciência (com método e técnicas) a forma de pensar a sociedade numa ciência 

específica, aos moldes do pensamento científico moderno. 

 A divisão social do trabalho, em especial, no trato do trabalho intelectual a 

partir do capitalismo industrial, fragmentou a compreensão da realidade, criando um 

universo cada vez mais parcelar do pensamento. A parte é tomada como todo e o 

particular é exaltado em detrimento à negação da totalidade. A especialização do 

trabalho vai criando este fosso na relação dialética entre parte e todo e 

supervalorizando uma visão parcial da realidade social. 

Do ponto de vista metodológico, a totalidade é fundamental porque 
não é possível compreender as partes sem uma visão do todo. Não é 
possível compreender a dinâmica populacional sem compreender os 
processos culturais de casamento e procriação, sem compreender o 
processo de deslocamento da força de trabalho e da oferta de 
emprego, sem compreender o processo de desenvolvimento dos 
serviços de saúde, avanços da medicina, políticas estatais, etc. 
Enfim, sem uma visão do todo se vê apenas partes isoladas e 
ideologicamente “explicadas”. Não é preciso dizer que isto não só é 
uma necessidade teórica como também prática. A resolução de 
problemas sociais, ambientais, entre outros, requer sua 
compreensão, e, portanto, a visão da totalidade. 
A visão parcelar da realidade, principalmente quando provoca o 
isolamento de suas partes, produz não somente ideias falsas, mas 
cria práticas equivocadas. Por isso, a categoria de totalidade assume 
importância fundamental (VIANA, 2002, p. 02). 

 

Os ideólogos para Marx cooperam com os arranjos estruturais da sociedade 

de classes, sendo agentes fundamentais para manutenção do estado atual de 
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coisas. Então, considera-se o papel dos ideólogos como parte inerente da classe 

dominante e a capacidade da mesma de criar seus próprios ideólogos. 

O ideólogo, nesse contexto, é um especialista do trabalho intelectual, 
um indivíduo que se dedica à produção intelectual, que pode ser um 
filósofo, jurista, cientista, teólogo, etc. Mas a classe dominante possui 
os meios de produção intelectual e cria seus ideólogos conceptivos, 
garantindo assim a dominância cultural, fazendo de suas ideias as 
ideias dominantes (VIANA, s/d, p. 06). 

 Viana pontua na obra de Marx, especialmente na Ideologia Alemã, “certa 

imprecisão conceitual” quando se fala em ideólogos, justamente por ainda não 

expressar o desenvolvimento dos intelectuais como classe social, no sentido de 

haver instituições modernas que os reunissem a partir deste trabalho especializado. 

À medida que a intelectualidade se constitui como classe social, há a criação de 

seus próprios ideólogos, para inclusive, justificar a necessidade desta classe auxiliar 

no processo de dominação e reprodução de classe. Os intelectuais como classe 

social estão submetidos, dependentes da classe dominante, apesar de muitos 

indivíduos nestas condições se autoperceberem como classe independente. 

 

1.4 - A Ideologia do Intelectual Orgânico 

 O envolvimento da classe intelectual com a política não é recente, diante de 

tudo que foi explicitado anteriormente, sobretudo pela inserção de classe e o lugar 

ocupado para auxiliar na manutenção da exploração. Esboçaremos uma 

compreensão teórica neste tópico baseada em Antonio Gramsci. A referência a 

Gramsci se justifica pelo estudo do intelectual orgânico, no qual colabora com a 

explicação de elementos da postura intelectual de Florestan Fernandes, que 

analisaremos nos capítulos adiante. 

 Gramsci desenvolveu assuntos variados, dentre os quais, elegeu os 

intelectuais como um dos temas de relevância para o estudo de sua época. 

Preocupou-se com a abordagem sobre os intelectuais, devido seu envolvimento em 

discussões com Benedetto Croce e o combate daquilo que denominavam de alta 

cultura, uma espécie de elitismo intelectual. 

Um exemplo dessa atitude é fornecido pelo grande filósofo liberal B. 
Croce. Gramsci, explica-o na verdade, mostrando que Croce é 
originalmente o “grande intelectual” do Mezzogiorno, portanto, do 
bloco agrário. A aliança política e ideológica entre a aristocracia 
fundiária do Sul e a burguesia industrial do Norte tornou-o o “papa 
laico” do sistema hegemônico (PORTELLI, 1977, p. 93). 
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 A abordagem a respeito dos intelectuais em Gramsci assume proporções 

amplas devido à análise feita de sua função social no interior do denominado bloco 

histórico.  Ao invés da expressão modo de produção, Gramsci introduz a noção de 

bloco histórico como um conjunto complexo entre infraestrutura e superestrutura no 

âmbito das relações sociais de produção. Neste complexo, forças materiais e 

ideologia são expressões da infraestrutura e superestrutura diante do quadro que é 

entendido como bloco histórico (MACCIOCCHI, 1977; GRAMSCI, 1987). Há uma 

interpretação por parte de Portelli (1977) que enfatiza no pensamento gramsciano a 

unidade estabelecida entre infraestrutura e superestrutura, assegurada por meio de 

um vínculo orgânico, um tipo de organização que levaria uma classe social a se 

tornar hegemônica, e isto somente é possível porque “o bloco histórico é referência 

para análise da produção de valores (ideologias) e sistema social” (PROTO, 2012, p. 

34). 

 Os intelectuais são fundamentais para a consolidação do bloco histórico e 

sem sua existência enquanto categoria social a formação de um vínculo orgânico 

entre infraestrutura e superestrutura estaria comprometida. Categoria social é a 

forma de identificação por parte de Gramsci dos intelectuais dentro de uma formação 

social específica. Para o pensamento gramsciano, os intelectuais não se constituem 

como classe social e sim como categoria social. 

Os intelectuais são um grupo autônomo e independente, ou cada 
grupo social tem sua própria categoria especializada de intelectuais? 
O problema é complexo por causa das várias formas que assumiu 
até agora o processo histórico real de formação das diversas 
categorias intelectuais. As mais importantes dessas formas são duas: 
1) Todo grupo social, nascendo no terreno originário de uma função 
essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo 
tempo, organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe 
dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no 
campo econômico, mas também no social e político: o empresário 
capitalista cria consigo o técnico da indústria, o cientista da economia 
política, o organizador de uma nova cultura, de um novo direito, etc., 
etc [...] 2) Todo grupo social “essencial”, contudo, emergindo na 
história a partir da estrutura econômica anterior e como expressão do 
desenvolvimento desta estrutura, encontrou – pelo menos na história 
que se desenrolou até nossos dias – categorias intelectuais 
preexistentes, as quais apareciam, aliás, como representantes de 
uma continuidade histórica que não foi interrompida nem mesmo 
pelas mais complicadas e radicais das modificações sociais e 
políticas (GRAMSCI, 2010, p. 15-16). 

 

 São dois os tipos de intelectuais constituídos socialmente para Gramsci 

(2010), os tradicionais e os orgânicos. Estas duas tipificações de intelectuais 
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disputam entre si a permanência e ruptura da hegemonia de classe na formulação 

do bloco histórico. Porém, a exigência de atuação na construção da hegemonia de 

classe fica a cargo dos intelectuais orgânicos, pois são estes que conseguem dar 

unidade entre infraestrutura e superestrutura por meio do consenso. 

[...] Gramsci normalmente usa a palavra hegemonia para designar a 
maneira como um poder governante conquista o consentimento dos 
subjugados a seu domínio – apesar de, é verdade, empregar o termo 
ocasionalmente para designar conjuntamente o consentimento e a 
coerção (EAGLETON, 1997, p. 105). 

  

 Hegemonia é o conceito gramsciano chave para clarear como o bloco 

histórico se viabiliza tendo como força política predominante a classe dirigente. Para 

garantir o consenso é indispensável criar uma visão de mundo, de acordo com esta 

proposição de Gramsci, propícia a estabelecer uma forma coerente e articulada 

entre a realidade infraestrutural e o aporte ideológico da superestrutura 

(MACCIOCCHI, 1977). A hegemonia é vista como sinônimo de direção intelectual e 

moral no controle da chamada sociedade civil e política e a hegemonia de classe 

seria irrealizável sem a presença dos intelectuais ou seu “monopólio” que seria 

garantido pela criação de outro bloco, o ideológico. “O bloco ideológico é fator de 

hegemonia sob um duplo aspecto, num sistema realmente hegemônico: por um lado 

em seu próprio seio, na medida em que os representantes da classe dirigente 

orientem os de outros grupos sociais e sobretudo, por outro lado, a nível do bloco 

histórico, permitindo a classe dirigente controlar, por intermédio do bloco histórico, 

outras camadas sociais (PORTELLI, 1977, p. 67). 

 Para Eagleton (1997), há uma distinção conceitual entre hegemonia e 

ideologia na exposição de Gramsci. Ideologia é um elemento que necessariamente 

não passa pelo consenso, e em algumas situações vê-se a imposição ideológica 

sobre determinadas realidades sócio-políticas. A hegemonia tem condições de 

universalizar a visão de mundo dos dirigentes, e isto inclui, o político, o cultural, o 

moral, fazendo que os interesses da classe que detém a hegemonia se torne os 

interesses de toda sociedade.  Esta concepção de hegemonia diante do processo 

de dominação tem nos intelectuais sua fonte de alimentação. As forças sociais em 

disputa pelo predomínio do poder no interior do bloco histórico são mais bem 

colocadas no confronto da luta se agrupar para si o grupo de intelectuais de maior 

renome, que reunirá em torno de si outras categorias de menor peso intelectual. 
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Porém, há ainda a necessidade de distinguirmos em termos gramscianos a 

diferença e características específicas dos tipos de intelectuais elucidados em sua 

obra. 

 O intelectual de tipo rural, na maioria deles, é identificado como “tradicional”, 

sendo responsável por aquilo que Gramsci (2010) chama de mediação entre o 

universo camponês e a pequena burguesia ou os chamados profissionais liberais, 

presentes no universo urbano. A função social deste tipo de intelectual nos arranjos 

da sociedade rural é de mediatizar a relação entre campesinato e os setores 

políticos dominantes. 

Os intelectuais de tipo rural são, em grande parte, “tradicionais”, isto 
é, ligados à massa social do campo e pequeno-burguesa, de cidade 
(notadamente dos centros menores), ainda não elaborada e posta 
em movimento pelo sistema capitalista: este tipo de intelectual põe 
em contato a massa camponesa com a administração estatal ou local 
(advogados, tabeliões, etc.) e, por esta mesma função, possui uma 
grande função político-social, já que a mediação profissional 
dificilmente se separa da mediação política. Além disso: no campo, o 
intelectual (padre, advogado, professor, tabelião, médico, etc.) possui 
um padrão de vida médio superior, ou, pelo menos, diverso daquele 
do camponês médio e representa, por isso, para este camponês, um 
modelo social na aspiração de sair de sua condição e de melhorá-la 
[...] A atitude do camponês diante do intelectual é dúplice e parece 
contraditória: ele admira a posição social do intelectual e, em geral, 
do funcionário público, mas finge às vezes desprezá-la, isto é, sua 
admiração mistura-se instintivamente com elementos de inveja e de 
raiva apaixonada [...] Não se compreende nada da vida coletiva dos 
camponeses, nem dos germes e fermentos de desenvolvimento nela 
existentes, se não se leva em consideração, se não se estuda 
concretamente e se aprofunda esta subordinação efetiva aos 
intelectuais: todo desenvolvimento orgânico das massas 
camponesas, até certo ponto, está ligado aos movimentos dos 
intelectuais e deles depende (GRAMSCI, 2010, p. 22-23). 

 

 De acordo com Portelli (1977) o intelectual tradicional era organizador de uma 

lógica social baseada no campesinato e formas artesanais de produção. Os 

intelectuais tradicionais se autopercebiam autônomos diante das demais categorias 

sociais, pelo fato de manterem uma organização organicamente forte, com traços de 

uma casta. A situação dos intelectuais de tipo rural no contexto do Mezzogiorno 

italiano é um estudo de caso gramsciano ilustrativo que permitiu chegar 

conclusivamente ao lugar político da atuação desta figura. Os intelectuais 

tradicionais têm como missão fundamental controlar as massas de camponeses, 

evitando assim, quaisquer fomentos revolucionários. Serve de “inspiração” para 

maneira de se ascender socialmente, mecanismo velado e aparente de sua 
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verdadeira natureza, explorador do camponês mediante aos ganhos como rentista 

no empréstimo a juro e arrendamento do uso da terra. 

 Estes intelectuais tradicionais, de tipo rural, influenciam o campesinato e são 

considerados intelectuais orgânicos da aristocracia agrária, portanto, estão 

diretamente associados a esta classe dirigente do denominado bloco agrário. Sua 

principal atribuição é a perpetuação da hegemonia e logo a eliminação de possíveis 

focos de organização revolucionária entre os camponeses. O vínculo entre 

campesinato e classe proprietária de terras se manteria via mediação dos 

intelectuais tradicionais. 

A ligação do intelectual rural com a classe dominante efetua-se 
através do bloco intelectual, que agrupa todos os intelectuais [...] 
Realmente, Gramsci limita-se ao bloco intelectual laico, mas é 
evidente que o clero constitui a fração numérica e ideologicamente 
mais importante dos intelectuais; mas a fração laica é 
estrategicamente essencial: tem por objeto fornecer, no sistema, uma 
alternativa aos intelectuais em ruptura com o clero. 
Os verdadeiros dirigentes deste bloco intelectual, aqueles que 
centralizam e dominam o sistema hegemônico, são os grandes 
intelectuais, os mestres do pensamento das camadas intelectuais, 
estreitamente ligados aos grandes latifundiários, de quem são a 
expressão ideológica. No começo do século XX, estes grandes 
intelectuais meridionais são Benedetto Croce e Giustino Fortunato. 
Graças a seu prestígio, canalizam e atraem as aspirações das 
camadas inferiores de intelectuais [...] (PORTELLI, 1977, p. 100-
101). 

 

 Qual é a importância do clero neste bloco intelectual de tipo tradicional? 

Segundo Gramsci (2010), os intelectuais tradicionais se originaram na antiguidade 

clássica e foram importantes para o que viria a se constituir com o império de Roma. 

Mesmo, posteriormente, com o declínio do Império Romano, se viu nas bases da 

formação do catolicismo europeu o fortalecimento dos clérigos e a institucionalização 

de sua hierarquia. Com isto, a organização da sociedade medieval em larga medida 

passa à direção do corpo clerical, configurando assim o monopólio cultural do 

período em voga. O clero se consolidará até meados da modernidade europeia 

como uma categoria social – de acordo com a perspectiva gramsciana – no sólido 

terreno intelectual do antigo bloco histórico, de formação agrária. As disputas ou 

mesmo tensões do novo bloco histórico, no território dos intelectuais, sofrerá uma 

resistência considerável por parte do clero em se adequar ou subsumir no bloco 

intelectual predominante, talvez, justamente por opor duas realidades históricas bem 

distintas, o campo e a cidade. 
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 MACCIOCCHI (1977) reafirma a tese gramsciana de legitimidade do 

intelectual tradicional, de tipo rural, frente à hegemonização do bloco histórico 

agrário e o consequente desprezo destes pela vida camponesa, obviamente 

reforçando a distância entre trabalho manual e intelectual, este último, 

supervalorizado pela hierarquia social. 

 Outro tipo de intelectual analisado por Gramsci (2010) é o urbano cujas 

ligações com aspectos econômicos desenvolvidos pelo capitalismo têm toda 

relevância. Com o advento do capitalismo, as cidades modernas se desenvolveram 

com abrangência pela necessidade do boom do comércio e das navegações 

marítimas progredirem os negócios da burguesia em ascensão. Em consonância 

com este estágio incipiente do capitalismo, houve o renascimento cultural e político 

na Europa moderna e os italianos foram precursores neste contexto da renascença. 

As exigências do humanismo moderno e a crítica formulada pelos pensadores do 

período a favor da autonomia dos indivíduos e o cerceamento do pensamento por 

parte da Igreja Católica de tradição escolástica medieval dos novos horizontes da 

razão moderna, impulsionou com bastante firmeza a criação de um novo quadro e 

perfil de intelectuais neste cenário. 

 As relações sociais de produção alteradas ou em vias de transformação 

implicaram demandas novas que extrapolam as antigas formas de produzir em 

sociedade advinda do mundo feudal. Essas mudanças se deram em decorrência da 

nova forma de produção que emergia, o modo de produção capitalista. A superação 

do antigo modo de produzir pelo “novo” alteraria a forma de se pensar a própria 

realidade, mesmo considerando aqui, as reminiscências e continuidades do passado 

medieval. 

 É no novo modo de produção capitalista, ainda incipiente, no início da 

modernidade, que as cidades e o espaço urbano tomaram rumos de potencial 

crescimento, assim como a ciência, as artes, a cultura, o político e o pensamento 

humanista. Deste modo, os intelectuais com vínculos urbanos assumiram posições 

diferentes daquelas atribuídas pelos intelectuais rurais até então. Isto se torna com o 

advento do capitalismo industrial ainda mais elucidado, de acordo com a perspectiva 

gramsciana.   

Os intelectuais de tipo urbano cresceram junto com a indústria e são 
ligados às suas vicissitudes. A sua função pode ser comparada à dos 
oficiais subalternos no exército: não possuem nenhuma iniciativa 
autônoma na elaboração dos planos de construção; colocam em 
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relação, articulando-a, a massa instrumental com o empresário, 
elaboram a execução imediata do plano de produção estabelecido 
pelo estado-maior da indústria, controlando suas fases executivas 
elementares. Na média geral, os intelectuais urbanos são bastante 
estandardizados; os altos intelectuais urbanos confundem-se cada 
vez mais com o estado-maior industrial propriamente dito [...] O caso 
é diverso para os intelectuais urbanos: os técnicos de fábrica não 
exercem nenhuma função política sobre suas massas instrumentais, 
ou, pelo menos, é esta uma fase já superada; por vezes, ocorre 
precisamente o contrário, ou seja, que as massas instrumentais, pelo 
menos através de seus próprios intelectuais orgânicos, exerçam uma 
influência política sobre os técnicos (GRAMSCI, 2010, p. 22-23). 

 

É fato a importância dada ao grupo dos intelectuais na obra gramsciana e 

toda articulação teórica produzida para relacionar de forma coerente em sua 

abordagem a construção da hegemonia pelos intelectuais dentro do bloco histórico. 

Para isto, lança mão de estudá-los em várias nações, mas com enfoque e objeto 

mais particular no caso italiano, todavia, mesmo já situando os seus estudos em dois 

tipos específicos, o rural (tradicionais) e o de tipo urbano, dará ênfase à ampliação 

do conceito ao se tratar dos intelectuais e seus vínculos orgânicos. 

E no que consistiria a concepção gramsciana sobre os intelectuais orgânicos? 

Esta indagação pode ser respondida se nos atentarmos para o esforço teórico-

metodológico de Gramsci para discutir a classe fundamental potencialmente 

revolucionária, o proletariado. Obviamente se pensarmos na precisão conceitual do 

termo, os intelectuais com esta característica são aqueles que possuem vínculos 

orgânicos com determinada classe, mesmo tendo sido formados (“nascidos”) em 

terreno de outra classe social. 

Uma das características mais marcantes de todo grupo que se 
desenvolve no sentido do domínio é sua luta pela assimilação e pela 
conquista “ideológica” dos intelectuais tradicionais, assimilação e 
conquista que são tão mais rápidas e eficazes quanto mais o grupo 
em questão for capaz de elaborar simultaneamente seus próprios 
intelectuais orgânicos [...] A relação entre os intelectuais e o mundo 
da produção não é imediata, como ocorre no caso dos grupos sociais 
fundamentais, mas é “mediatizada”, em diversos graus, por todo o 
tecido social, pelo conjunto das superestruturas, do qual os 
intelectuais são precisamente os “funcionários”. Seria possível medir 
a “organicidade” dos diversos estratos intelectuais, sua conexão mais 
ou menos estreita com um grupo social fundamental, fixando uma 
gradação das funções e das superestruturas de baixo para cima (da 
base estrutural para o alto) (GRAMSCI, 2010, p. 19-20). 

 

Para Macciocchi (1977), o intelectual é visto pelo lugar que ocupa na 

elaboração da hegemonia, pois é responsável por sua lógica de funcionamento. Tem 
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como função básica assegurar o consenso hegemônico da classe dominante e 

legitimidade dessa dominação diante das demais classes. Por outro lado, no 

antagonismo de classes, o proletariado pode estabelecer vínculos orgânicos com um 

quadro de intelectuais comprometidos com esta perspectiva de classe, 

potencialmente revolucionária. 

[...] O papel que desempenha o intelectual, em nível tão importante, 
pode, entretanto, ser modificado no sentido de uma reviravolta total, 
inscrevendo-se em uma configuração histórica que não é mais a 
tradicional, na qual ele encontra como estabelecer uma nova relação 
orgânica com a classe revolucionária ascendente, o proletariado, 
neste caso, o intelectual se vê “organicamente” levado a cumprir uma 
gigantesca tarefa histórica revolucionária, que, em razão de sua 
própria adesão, não pode mais ser adiada por muito tempo, 
sobretudo nos momentos de crise da superestrutura (MACCIOCCHI, 
1977, p. 188). 

 

O intelectual orgânico se põe em um movimento na direção da ruptura com o 

antigo bloco histórico e construção de uma nova concepção de mundo. Isto 

implicaria numa adesão à filosofia da práxis12, que pela proposta gramsciana levaria 

o proletariado a ter uma nova visão de mundo e a formulação de outro bloco 

histórico, agora com hegemonia do proletariado. 

Orgânico é o intelectual cuja relação com a classe revolucionária é 
fonte de um pensamento comum [...] A relação orgânica, ao contrário, 
é reconhecida, proclamada, teorizada, politicamente desejada, para 
melhor defender “a nova concepção do mundo” de que é portadora a 
classe revolucionária ascendente. 
O intelectual organicamente ligado ao proletariado, novo cimento 
entre infra e superestrutura, nasce, repetimos de uma transformação 
do velho modo de pensar e conhecer, e seu ser intelectual (enquanto 
especialista) se desdobra em um ser “político”, transformando sua 
ação em um engajamento vivido “totalmente na ação histórica”, que 
ele realiza enquanto intelectual militante13 (MACCIOCCHI, 1977, p. 
198). 

                                                           
12 

Para Macciocchi (1977) a filosofia da práxis daria condições de elevar a concepção das pessoas 
mais “simples”, ou seja, a uma “concepção superior de existência”. Os homens “simples” teriam 
acesso a uma nova forma de pensar, que no entendimento gramsciano seria superior a ideia de 
senso comum, em que a religião estaria imersa. O próprio catolicismo se apropriou do senso comum 
(compreendido como filosofia espontânea das massas) numa lógica de subordinação ao aspecto 
tradicional da cultura, o que para uma concepção filosófica “nova”, no caso, a filosofia da práxis, se 
torna obstáculo para o desenvolvimento do pensamento crítico e de superação de qualquer filosofia 
que reforce o obscurecimento moral e cultural dos indivíduos. É este o fundamento de se pensar uma 
nova categoria de intelectual (orgânico) para Gramsci, não somente com objetivo de superar o tipo 
tradicional, mas de propor um jeito novo de fazer política pelo viés de uma possível hegemonia do 
proletariado em novo bloco histórico. 

 
13 

Esta definição da autora sobre intelectual orgânico ligado ao proletariado, baseada na construção 
de Gramsci a respeito do conceito, aproxima-se da análise desenvolvida da ação política de 
Fernandes e de como este se envolverá com as várias categorias sociais da classe trabalhadora ao 
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 A função orgânica ocupada por este tipo novo de intelectual tem enorme 

importância em Gramsci devido a sua capacidade de organização em nível político. 

É indissociável a condição do ser intelectual e de sua ação política. O 

desenvolvimento da ação política é inerente à sua condição de intelectual, já 

demarcada pela posição assumida em favor desta ou daquela perspectiva de classe 

social, pelo vínculo orgânico estabelecido. 

A ligação orgânica modifica as relações entre os intelectuais, 
considerados num sentido amplo como dirigentes em cada um de 
seus campos específicos, e o povo, criando assim uma relação 
dialética estreita entre dirigentes e dirigidos: é então que aparece o 
novo “bloco histórico”, como unidade entre infra e superestrutura, 
cuja ligação é assegurada pelos intelectuais. Estes são de fato, por 
um lado, os que asseguram à classe uma certa homogeneidade e 
uma consciência de seu lugar na sociedade; graças a essa função 
orgânica, eles representam, portanto, a condição do “novo bloco 
histórico” (MACCIOCCHI, 1977, p. 198). 

 

 O intelectual orgânico do proletariado como sujeito político tem papel de 

destaque na organização política, na dimensão da superestrutura, segundo a 

premissa gramsciana. Mesmo considerado como “funcionário da superestrutura” o 

intelectual atua como dirigente e assume a filosofia da práxis como orientação para a 

tarefa de educar as “massas” e auxiliá-las na superação de seu atual mundo cultural. 

 É positiva em Gramsci (2010) a figura do intelectual orgânico do proletariado 

justamente pela natureza de sua atribuição em meio à organização da classe 

trabalhadora. Pelo nível de percepção e conhecimento da realidade histórica está 

apto a desenvolver trabalho junto à classe trabalhadora que o legitima com 

potencialidades de dirigente. Nisto, reuniria em si qualidade técnica e ampla 

formação humanista que o transformaria neste indivíduo dirigente, ou seja, reuniria 

em si duas adjetivações, a de “especialista e a de político”, pois ambas seriam 

expressões do fazer orgânico das organizações sociais. 

O intelectual orgânico, assim, provê o vínculo ou pivô entre a filosofia 
e o povo, versado na primeira, mas ativamente identificado com o 
segundo. Seu objetivo é construir, baseado na consciência comum, 

                                                                                                                                                                                     
longo de sua trajetória, sobremaneira, depois de sua volta do exílio e da publicação de seu ensaio 
sociológico “A Revolução Burguesa no Brasil”.  Em seu retorno, além das aulas na pós-graduação em 
ciências sociais da PUC-SP, inicia uma caminhada de interlocução junto a alguns movimentos sociais 
e a partir da década de 1980 torna-se colaborador assíduo em jornais de ampla circulação, com 
colunas em que discute aspectos da vida social brasileira. É a partir deste engajamento publicista que 
receberá convite para integrar os quadros do Partido dos Trabalhadores e mesmo reticente nos 
primeiros convites, aceitará a disputa pelo cargo de deputado federal constituinte e se elegerá pelo 
estado de São Paulo em 1986 (PROTO, 2012). 
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uma unidade “cultural-social” na qual vontades individuais 
normalmente heterogêneas são fundidas na base de uma concepção 
comum do mundo14 [...] O papel do intelectual orgânico, como vimos, 
é dar forma e coesão a essa compreensão prática, unindo assim 
teoria e prática (EAGLETON, 1997, p. 110). 

 

 Em sintonia com a função do intelectual orgânico há outro sujeito político na 

arena da nova forma de se pensar a organização social, que para Gramsci (2010) é 

imprescindível e considerado por ele como o “Príncipe moderno”, no caso, o partido 

político de tendência revolucionária. Assim como o intelectual, defende uma lógica 

diferente de partido político, muito mais próximo das “necessidades do proletariado”, 

sendo também ligado organicamente a esta classe, segundo esta perspectiva.  

  O partido político moderno, na obra de Gramsci (2010), é considerado o 

intelectual coletivo e de sua organização seria extraído o projeto para o 

revolucionamento da sociedade. Não há em hipótese alguma revolução sem partido 

e este é o núcleo político de organização da classe trabalhadora, que elabora o 

conteúdo e as orientações para uma práxis transformadora, objetivada aqui nos 

moldes gramscianos, pelos quais o partido político (intelectual coletivo) empreende 

como ideia de revolução social. 

[...] O que se torna o partido político em relação ao problema dos 
intelectuais? É necessário fazer algumas distinções: 1) para alguns 
grupos sociais, o partido político é nada mais do que o modo próprio 
de elaborar sua categoria de intelectuais orgânicos, que se formam 
assim, e não podem deixar de formar-se, dadas as características 
gerais e as condições de formação, de vida e de desenvolvimento do 
grupo social dado, diretamente no campo político e filosófico, e não 
no campo da técnica produtiva [...] 2) o partido político, para todos os 
grupos, é precisamente o mecanismo que realiza na sociedade civil a 
mesma função desempenhada pelo Estado, de modo mais vasto e 
mais sintético, na sociedade política, ou seja, proporciona a 
soldagem entre intelectuais orgânicos de um dado grupo, o 
dominante, e intelectuais tradicionais; e esta função é 
desempenhada pelo partido precisamente na dependência de sua 
função fundamental, que é a de elaborar os próprios componentes, 
elementos de um grupo social nascido e desenvolvido como 
“econômico”, até transformá-los em intelectuais políticos qualificados, 
dirigentes, organizadores de todas as atividades e funções inerentes 
ao desenvolvimento orgânico de uma sociedade integral, civil e 
política [...] um intelectual que passa a fazer parte do partido político 
de um determinado grupo social confunde-se com os intelectuais 

                                                           
14 

Eagleton (1997, p. 110) traz para a discussão a vinculação teórico-política de Gramsci ao situá-lo 
como “marxista-leninista revolucionário”. Mais adiante faremos crítica a ideia de Gramsci como 
marxista, porém o situando-o mesmo como leninista, e em parte, a sua aproximação com leninismo, 
sobretudo no que se refere a ideia de intelectual orgânico, nos parece adequado tendo em vista o 
caráter de dirigente imputado ao intelectual orgânico, algo próximo da vanguarda leninista. 
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orgânicos do próprio grupo, liga-se estreitamente ao grupo, o que, 
através da participação na vida estatal, ocorre apenas 
mediocremente ou mesmo nunca (GRAMSCI, 2010, p. 24). 

 

   A defesa do partido político (dito comunista) para o pensamento gramsciano 

visa elucidar sua importância no cenário das lutas internacionais do contexto de 

produção de suas teses. O partido como ente político desempenharia hegemonia na 

correlação de forças no âmbito da sociedade civil e teria como ação política direta a 

oposição em relação à sociedade política (Estado). Para uma oposição política 

eficiente contra  o Estado, de forma predominante, o partido político apostaria no 

princípio educativo das chamadas “massas”, ou seja, atuaria incisivamente na 

direção e organização destas “massas” via filosofia da práxis e aí se notaria o 

aspecto educativo do partido político, portanto, de um intelectual coletivo. 

  É bastante expressivo no conjunto do pensamento gramsciano, o partido 

político (Príncipe moderno) como resposta “eficaz” às lutas sociais de seu tempo e 

tentativa de construir um novo bloco histórico, com hegemonia do proletariado. O 

partido seria nesta abordagem uma referência para organização do proletariado e 

sua manifestação política enquanto classe fundamental contra a classe dominante 

hegemônica. 

O partido pode ser definido como Príncipe moderno, precisamente 
porque ele é portador de uma concepção nova da organização e da 
existência, portador de uma doutrina capaz de se impor como 
“ideologia”, porque ele é capaz de desenvolver sua ação política e 
revolucionária em toda uma rede de “trincheiras” formadas pela 
superestrutura burguesa, a fim de fazer prevalecer uma hegemonia 
ideológica e cultural, que dará origem a uma vontade coletiva nova e 
instaurará uma nova vontade nacional e popular [...] Cada membro 
de um partido político é um intelectual; e há, nessa conclusão de 
Gramsci, uma inovação no plano político de um alcance excepcional 
[...] O intelectual – e praticamente todos terminam por tornar-se isso, 
na medida em que sua participação no partido político obriga-os a 
superar as atividades limitadas do grupo social e econômico de que 
são originários, para levá-los a engajar-se mais amplamente no plano 
nacional e internacional (MACCIOCCHI, 1977, p. 201-202). 

 

  Expusemos a definição gramsciana de intelectual e os fatores de interligação 

com outros conceitos de sua obra. Não seria sem motivo que o pensador italiano 

veria no intelectual a chance de defender sua posição política, considerada por 

muitos como comunista e dentro da tradição de pensadores marxistas. Sua ênfase 

na questão do partido e da leitura em que apresenta o laço visceral (orgânico) entre 
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intelectual e partido atraiu atenção de muitos indivíduos vinculados a classe 

trabalhadora ou que se autoproclamavam de esquerda. 

  É evidente o impacto das ideias deste filósofo nos setores e movimentos 

sociais em escala internacional durante o século XX, e conforme dito acima, atraído 

por suas posições políticas e aproximações com organizações de tipo centralizadas 

como os partidos políticos, e que de maneira geral, as tendências de alguns setores 

do movimento socialista assumiam o gramscianismo como aporte teórico e sua 

noção de práxis. 

  Mas há no pensamento gramsciano alguns problemas, dentre os quais (talvez 

o mais relevante), o distanciamento de Marx e do marxismo original. Nossa 

apresentação crítica de alguns elementos das fragilidades de Gramsci em relação à 

obra e concepções do marxismo visa fundamentar uma crítica necessária e 

“desapiedada do existente”. Não se trata de desprezar todos os elementos do já 

“canonizado” pensador italiano, mas de analisá-lo a luz da alcunha de marxista e de 

sua formulação a respeito da práxis15. O parâmetro para a crítica do pensamento 

gramsciano é sem sombra de dúvida o materialismo histórico-dialético e a 

perspectiva do proletariado enquanto classe potencialmente revolucionária (VIANA, 

2007; KORSCH, 2008). 

  A expressão teórica básica de diferenciação entre o pensamento gramsciano 

e o marxista é a práxis. Explicamos esta diferença pelo fato de Gramsci inserir a 

práxis na esfera filosófica, pois conforme já trabalhado, a filosofia da práxis visa 

superação de pensamentos considerados como “senso comum” e religioso (derivado 

do catolicismo), propugnando uma nova visão de mundo, com ênfase numa 

abordagem muito mais cultural e parcial da realidade concreta (VIANA, 2011). 

  Esta opção gramsciana por certo culturalismo está diretamente associada a 

sua abordagem acerca da consciência e de seus limites. Esta compreensão da 

questão da consciência encontra na filosofia da práxis seu lugar de amparo teórico e 

com a análise do intelectual orgânico como indivíduo dotado de ampla cultura 

                                                           
15 

Pretendemos fazer a crítica de uma parte de sua reflexão teórica, mas que procura englobar 
aspectos gerais de seu pensamento. Como o objetivo principal desta tese é o estudo da postura 
intelectual de Fernandes, consideramos esta crítica como pressuposto da análise que realizaremos 
em capítulos posteriores do presente trabalho. Isto implica numa atenção rigorosa do conceito de 
intelectual e a posição sobre partido político em Gramsci, com a qual discutiremos a posteriori a partir 
da atuação de Fernandes. 
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humanista, sujeito de ciência, daí ser possível dizer do caráter positivista de sua 

elaboração. 

Eis que Gramsci então revela-se um grande positivista. Isto é tanto 
verdadeiro que basta olhar a sua abordagem do que chamou 
“filosofia da práxis”. Esta não é uma expressão dos interesses de 
classe do proletariado e sim produto da ciência, do saber. Ao definir a 
objetividade como “universal subjetivo” e considerar que esse é 
produto da “luta pela objetividade”, coloca, nas mãos dos intelectuais, 
o papel de agente do processo evolutivo da humanidade. Aqui a 
semelhança com Comte e sua Igreja Positivista e com Lênin e seu 
partido de vanguarda não é mera coincidência, pois atrás dela se vê 
um culto da ciência e a ligação entre pseudomarxismo e positivismo 
(VIANA, 2010). 

  O próprio partido político como intelectual coletivo e o trabalho de instruir as 

ditas “massas” já indica esta orientação da prática vanguardista e de uma 

consciência de classe que é trazida de fora para dentro, configurando com bastante 

nitidez a opção teórico-política pela verticalização das relações e a separação entre 

ser e consciência, legado das formas de desenvolvimento do saber da ciência 

moderna e positivista. 

  Diferentemente do que o marxismo faz no combate à ideologia da 

neutralidade do saber e o reconhecimento de seu desenvolvimento como produto da 

luta de classes, já que as ideias não pairam sobre as coisas, em Gramsci há o 

reforço positivista de sua abordagem à medida que consideramos o intelectual como 

“funcionário da superestrutura”, afinal, este seria o responsável para elaborar o 

consenso, que seria infeliz sem os investimentos na valorização de uma cultura 

científica, apropriado pelos intelectuais e pelo partido político no esforço de 

promover a consciência dos subalternos. 

  A aproximação de Gramsci e Lênin é feita com diversas intenções. Uns os 

aproximam pela característica revolucionária que ambos teriam; outros ligariam os 

dois à ideologia bolchevique e em alguns casos, há posicionamento do 

distanciamento entre as duas abordagens (VIANA, 2010). Assumimos a posição de 

aproximação entre os dois e do bolchevismo presente em Gramsci, que pelo 

apresentado até então é possível perceber seu leninismo ao discutir os intelectuais e 

a questão do partido na organização política. 

O outro elemento é que Gramsci, reproduzindo Lênin, coloca o 
marxismo como produto dos intelectuais das classes privilegiadas e 
que seria através do partido e Estado que ele se manifestaria em sua 
forma superior. O proletariado desaparece e o centro do pensamento 
de Marx, a luta de classes, também. A concepção gramsciana se 
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revela leninista-hegeliana, cuja síntese máxima e realização da 
dialética se daria no aparato estatal, hegelianamente compreendida 
como síntese do universal. Para o marxismo ao contrário, o Estado 
não é o ético-político nem o universal, e sim uma associação da 
classe dominante para fazer valer seus interesses e o Estado 
capitalista é a associação da burguesia mediada por uma burocracia 
e por isso ele deve ser destruído (e não conquistado, como em Lênin 
e Gramsci) e tal destruição passa pela associação do proletariado 
que impõe seus interesses no período revolucionário e, após isso, se 
concretiza o reino da liberdade [...] Gramsci concebe a relação entre 
intelectuais e “povo-nação” como sendo entre dirigentes e dirigidos, 
governantes e governados, ou seja, sob forma democrática. É por 
isso que Gramsci, tal como Lênin, cai no cientificismo (VIANA, 
2015a, p. 48-49). 

 

  Korsch (2008) apresentou uma crítica contundente à separação que Lênin faz 

entre ser e consciência, demarcada pela compreensão de ciência e de 

desenvolvimento linear, progressivo do conhecimento. Este posicionamento de Lênin 

elucida a opção por uma ciência que separa sujeito e objeto, tão marcadamente 

característica do ideário burguês de conhecimento validado, elaborado aos moldes 

das leis da ciência moderna. 

[...] Lenin e os seus seguidores transportam unilateralmente a 
dialética ao objeto (vale dizer, à natureza e à história) e descrevem o 
conhecimento como simples reflexo e reprodução passivos deste ser 
objetivo na consciência subjetiva; assim, suprimem efetivamente toda 
relação dialética entre o ser e a consciência e, por uma 
consequência necessária, entre teoria e práxis [...] eles concebem 
este conhecimento como um processo evolutivo que se desenrola 
sem enfrentar contradições fundamentais e como uma progressão 
infinita em direção a uma Verdade absoluta [...] a mais abstrata 
possível – entre uma teoria pura que descobre as verdades e uma 
prática pura que aplica à realidade essas verdades enfim 
descobertas [...] É com este dualismo, que corresponde cabalmente 
às representações do mais vulgar idealismo burguês, que um 
intérprete filosófico de Lenin (que não se afasta um milímetro da 
doutrina do mestre) opera a degradação da magistral unidade 
dialético-materialista da “práxis revolucionária” de Marx (KORSCH, 
2008, p. 101-102). 

 

  O pensamento de Gramsci também acompanha o de Lênin nesta separação 

entre ser e consciência e neste sentido comum distinguem visceralmente do método 

trabalhado por Marx, o materialismo histórico-dialético. O método materialista 

histórico-dialético permite ao indivíduo “enxergar” as múltiplas determinações, pois 

parte da teoria e da realidade concreta, assim, tendo como ponto de partida o 

concreto-dado e como ponto de chegada o concreto-determinado, supera-se a 
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percepção aparente e revela-se a determinação fundamental no conjunto das 

relações sociais (MARX, 1983; VIANA, 2015). 

  O método de Gramsci (1987) está mais próximo de uma abordagem 

superestruturalista que resultaria em sua explicação sobre a unidade entre 

infraestrutura (realidade objetiva/material) e superestrutura (conjunto de ideias, 

ideologias, construção da hegemonia). Para Viana (2015, p. 51), se explicita no 

pensamento gramsciano uma dimensão superestrutural, cuja leitura sobre a luta de 

classes no bojo do desenvolvimento do modo de produção dominante – próprio da 

interpretação marxista – inexiste, cedendo lugar para a “superestrutura como 

elemento determinante”. 

  Se seguirmos esta linha de raciocínio compreenderemos a partir desta crítica 

que as preocupações de Gramsci (1987) centram-se na luta pela hegemonia da 

sociedade civil sob a sociedade política, conquistada com atuação dos intelectuais e 

do partido político, ou seja, a luta política se dá no terreno da superestrutura. 

Vejamos bem, o intelectual orgânico é o elo necessário de unidade entre 

infraestrutura e superestrutura e tem como tarefa primordial auxiliar na construção 

do consenso, portanto, há sim um foco na dimensão superestrutural, reforçando a 

primazia das ideias sob a realidade concreta e a negação das lutas de classe como 

“motor da história”. 

Em toda a construção ideológica gramsciana pouco aparece o 
proletariado, a classe revolucionária constituída no modo de 
produção capitalista, bem como a burguesia aparece geralmente no 
nível cultural, através dos intelectuais. O processo de 
desenvolvimento capitalista não aparece na concepção gramsciana, 
da mesma forma que sua análise do fascismo italiano não ultrapassa 
uma discussão culturalista e que não aponta, em nenhum momento, 
para a importância das contradições do modo de produção capitalista 
e da acumulação de capital, nem do poderio financeiro da burguesia 
e o papel do grande capital na conquista da supremacia pelo 
fascismo (VIANA, 2015a, p. 55-56). 

 

  O culturalismo expresso na obra gramsciana reforça seu apelo à dimensão 

superestrutural de seu pensamento. O envolvimento dos intelectuais com o universo 

da política endossa o viés vanguardista e centralista, portanto, burocrático (dirigista) 

com o propósito finalista de consolidar a hegemonia destes e do partido político a 

frente da organização estatal e daí assumir o controle ideológico do “novo bloco 

histórico”. 
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O superestruturalismo de Gramsci funde política e cultura, 
transformando a cultura em política e a política em cultura. Esse 
culturalismo e politicismo, base de seu superestruturalismo, é um 
hegelianismo que pensa a formação do “ético-político”, do universal, 
na formação estatal (VIANA, 2015a, p. 56). 

 

  A ideologia de Gramsci e seu “sistema de ideias” colabora com a legitimação 

do status quo da classe dominante já que reafirma a conquista do poder estatal pela 

vertente da hegemonia dos subalternos. Aqui se constata um problema para denotar 

a deformação de seu dito “marxismo”, primeiro porque a conquista do Estado seria 

dirigida pelos intelectuais e partido e segundo, no marxismo prefigura-se a 

dissipação total do Estado e não sua conquista. Mesmo sendo considerado por seus 

seguidores como marxista, sua “aventura” ideológica se consagra com bastante 

fertilidade no ambiente hegeliano-leninista. 

  De forma concreta, há uma negação por parte do pensamento gramsciano da 

luta de classes, sobretudo das duas classes fundamentais na constituição do 

capitalismo, a burguesia e o proletariado, sendo perceptível o esvaziamento em sua 

obra das contradições sociais advindas deste antagonismo de classe, talvez este 

seja o motivo para adotar a forma “bloco histórico” em contraposição a terminologia 

modo de produção. No chamado “bloco histórico” (já desenvolvido aqui) há uma 

sobreposição de forças de acordo com o momento histórico e sua luta no interior do 

bloco para a solidificação da hegemonia, que garantiria a “liderança” no “bloco 

histórico” para determinado grupo social. 

  As forças políticas no interior do “bloco histórico” disputam sua hegemonia. 

Para os subalternos conquistarem a hegemonia necessitaria da direção do partido 

político que os reuniria sob o prisma da força de vontade popular. A ideia de vontade 

em Gramsci manifestaria sua posição ideológica frente às lutas concretas realizadas 

em seu contexto. O voluntarismo gramsciano explicaria sua rendição às proposições 

idealistas de Hegel e Croce, para ficarmos nestes dois nomes representativos. “O 

voluntarismo de Gramsci aparece com toda sua força na sua concepção de partido 

como moderno príncipe e na da hegemonia. A força de vontade assume papel 

fundamental em toda sua elaboração ideológica” (VIANA, 2015a). 

[...] Cabe apenas destacar o papel decisivo que Gramsci confere aos 
intelectuais nesse processo. Os intelectuais são os principais 
arquitetos, segundo ele, da hegemonia na sociedade civil. É por isso 
que ele desenvolve diversas discussões em torno dos intelectuais, os 
tipos de intelectuais, a sua formação, bem como os produtos 
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intelectuais (senso comum, bom senso, ideologia, filosofia, ciência, 
religião, etc.) (VIANA, 2015a, p. 60). 

 

  A incumbência dos intelectuais, sob esta ótica, seria de integrar junto com o 

partido político os “subalternos” e assim reunir condições para a sustentação de sua 

hegemonia no espaço da sociedade civil. A indispensável presença dos intelectuais 

neste cenário criaria empecilhos para o projeto burguês de conquista do Estado. Daí 

a força de vontade “popular” ser instrumentalizada pelos intelectuais no esforço de 

conseguir adesão (consentimento) do proletariado ao intento burguês de controlar a 

máquina estatal. 

 Os intelectuais e o partido político capitanearão o processo de hegemonia da 

classe dominante em voga e a força política condizente com esta “liderança” do 

processo está no fato de exprimirem o burocratismo da organização na luta pela 

conquista da hegemonia. A noção de dirigentes-dirigidos gramsciana parte do 

pressuposto de que a consciência é algo exteriorizado aos indivíduos e daí a 

aquisição desta consciência exteriorizada deve ser levada a cabo pela intervenção 

dos intelectuais e ação direta do partido político. 

Essa elite de intelectuais é produzida pelo partido político, pois são 
os partidos que elaboram as “novas intelectualidades integrais e 
totalitárias (totalizadoras)”. Mas o que interessa aqui é o que significa 
elevar os simplórios de sua filosofia primitiva para uma concepção de 
mundo superior? Não significa, como em Marx, que o proletariado 
em sua luta (e com a luta dos não-proletários que os apoiam, 
incluindo intelectuais e militantes) realiza sua autoeducação e assim 
consegue constituir sua associação, auto-organização, na qual 
valores e consciência emergem (tal como a solidariedade). Significa 
a sua subordinação e absorção da concepção de mundo do partido e 
dos seus intelectuais, ou seja, a mesma concepção sobre 
consciência revolucionária em Lênin (VIANA, 2015a, p. 66-67). 

 

  O bolchevismo16 presente em Gramsci encontra em sua obra os fundamentos 

consagradores da ortodoxia leninista, sem a qual o partido político não teria ganhado 

                                                           
16 

Para Marques (2014) o bolchevismo tem origem na criação de “um partido de novo tipo”, projetado 
por Lênin. A publicação de um jornal (denominado Iskra) por ele e alguns militantes da 
socialdemocracia enfatizava a necessidade de criação de um partido revolucionário ligado ao 
operariado da Rússia. O prenúncio de um partido revolucionário resolveria para Lênin o lugar de 
atuação do proletariado, pois a organização da luta proletária só poderia ser feita, segundo esta 
perspectiva, por uma organização considerada por ele e seus seguidores como partido da revolução. 
A partir de 1903, em um dos congressos do Partido Operário Socialdemocrata Russo (em sua 2ª 
edição) se concretiza a organização do partido revolucionário, cuja denominação passa a ser 
bolchevique e a atuação desta concepção política torna-se conhecida como bolchevismo. Mas quais 
são as consequências desta corrente política para o marxismo? Seria um desdobramento do 
marxismo como consequente desdobramento das lutas operárias na Rússia anti-czarista? Para 
responder as questões postas, há de se diferenciar a distinção entre ambos, primeiro porque o 
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centralidade e nem haveria espaço para os militantes profissionais do partido, lugar 

este ocupado por inúmeros intelectuais orgânicos. Neste sentido, pensar caminhos 

ditos “revolucionários” é tarefa do partido que busca reunir em si as adjetivações 

necessárias para consolidar a ditadura do proletariado via ação institucionalizada 

pelo partido. 

  Alguns defensores do pensamento gramsciano (MACCIOCCHI, 1977; 

PORTELLI, 1977; COUTINHO, 1989) apreciam em suas análises o tratamento dado 

ao intelectual pelo mecanismo de ação institucionalizada oferecido a estes em suas 

atuações políticas e não haveria ambiente mais adequado para sua militância do que 

o partido político. Legitimado pelo leninismo como esfera de atuação própria dos 

intelectuais, o partido torna-se o epicentro da luta e a práxis (no bolchevismo) não 

passa de outra coisa a não ser espaço de institucionalização da ação política dos 

indivíduos, em especial, dos intelectuais ditos “engajados”. 

Uma outra visão do processo revolucionário surgiu e passou a 
predominar nos movimentos sociais e no movimento operário: o 
partido político, como vanguarda da classe operária, é que irá 
concretizar a transformação social. 
Lênin foi o principal ideólogo da burocracia, embora tenha sido 
precedido por muitos outros e outros vieram após ele, vulgarizando, 
aperfeiçoando ou reformulando suas teses. Gramsci, que foi membro 
do PSI – Partido Socialista Italiano – e do PCI – Partido Comunista 
Italiano -, forneceria a versão reformista do vanguardismo leninista. 
Hoje exerce grande influência sobre os partidos social-democratas. 
O que todas estas concepções possuem em comum é o que foi 
chamado de o fetichismo do partido. O partido se transformou no 
sujeito histórico da revolução social. Essa concepção de partido-
sujeito é fetichista por que se esquece de que o único “sujeito” que 
existe é o ser humano. O ser humano é o único ser que possui 
consciência e, por conseguinte, é o único que pode planejar o seu 

                                                                                                                                                                                     
bolchevismo defende a ação do proletariado pelo viés da organização em um partido político, e isto 
se explica porque concebe que o proletariado é “destituído de uma consciência revolucionária” (p. 
16). A consciência revolucionária seria trabalhada pelo partido revolucionário para que o proletariado 
a adquirisse, ou seja, o partido é o portador da consciência de classe e cabe a ele transmiti-la ao 
operariado, por meio de uma educação política, tomando para si (no caso do partido), a tarefa de 
condução da classe rumo à revolução. O centralismo do partido político é obra da burocracia 
partidária, que com auxílio dos intelectuais do partido, decidiriam quais os caminhos a seguir para 
derrubar a autocracia russa e a ação para conquista do poder estatal. O partido então se constituiria 
como a vanguarda do proletariado para decidir as estratégias de ruptura com a ordem da Rússia 
aristocrática e abrir novos horizontes na construção do socialismo, que para o leninismo seria uma 
transição entre o capitalismo e o comunismo, pela ditadura do proletariado, obviamente dirigida pelo 
partido. Mesmo afirmando sua herança no marxismo, Lênin e seus discípulos se opuseram 
frontalmente aquela concepção, visto a diferença de atuação política, que no marxismo se apresenta 
como práxis revolucionária, reconhecendo o proletariado com total capacidade de se auto-organizar e 
de ser o sujeito político do processo revolucionário, negando quaisquer práticas de subjugar o 
proletariado por organizações burocráticas, como a dos partidos políticos e sindicatos. Para o 
marxismo, a revolução é tarefa do proletariado [como classe autodeterminada...] e não subjugado por 
dirigentes de organizações burocratizadas. 
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futuro, de acordo com as possibilidades existentes, pois senão cairia 
no utopismo abstrato (VIANA, 2003b, p. 81). 

 

  Gramsci herda do bolchevismo questões pujantes (intelectuais, partido e 

Estado) e ao se apropriar delas faz apologia “do gigantismo” de Lênin e sua 

capacidade de conduzir o processo revolucionário, além de reconhecer no leninismo 

um marxismo criativo. Sua rendição ao partido como proposta de ação 

institucionalizada para tomada de poder do Estado significa, antes de qualquer 

coisa, sua resposta de engajamento contra o fascismo. 

Para Gramsci, Lenin é antes de mais nada o chefe da revolução 
bolchevique, não o inventor de qualquer fórmula matemática ou de 
uma geometria da revolução, mas um criador, e esse poder  de 
criação no campo do marxismo é o que marca, para Gramsci, toda a 
força de Lenin (MACCIOCCHI, 1977, p. 83-84). 

  
  De acordo com Korsch (2008, 107), o leninismo e aqui se estende a crítica ao 

pensamento gramsciano, o bolchevismo realiza na prática a ditadura sobre o 

proletariado e não do proletariado, ocorrendo na experiência russa uma espécie de 

“sistema de opressão intelectual”, que pelas mãos do partido e de seus dirigentes 

encontraria no Estado às razões para sua sobrevivência e a lógica de reprodução da 

sociedade de classes, mesmo pronunciando discursos sobre as “tarefas da 

revolução”17. 

A erudição burguesa e semissocialista comete um erro total quando 
pressupõe que o marxismo pretenderia estabelecer uma nova 
“filosofia” no lugar da antiga (burguesa), uma nova “historiografia” no 
lugar da antiga (burguesa), uma nova “teoria do direito e do Estado” 
no lugar da antiga (burguesa) ou, ainda, uma nova “sociologia” no 
lugar desse edifício inacabado que a epistemologia burguesa 
apresenta como “a” ciência sociológica. A teoria marxista não quer 

                                                           
17 

Lenin (2015) em discurso ao IIIº Congresso das Juventudes Comunistas da Rússia em outubro de 
1920 traz como título “Tarefas das Juventudes Comunistas”. Neste texto, há uma exortação do papel 
da juventude na construção do comunismo e para a realização disto será necessário disposição da 
juventude em “aprender o comunismo” (p. 13). Mas em que consistiria este aprendizado? Para o 
dirigente bolchevique russo, “aprender o comunismo” implicaria uma postura que possa ir além do 
apenas apanhado “livresco do comunismo” (p. 15), sendo relevante a organização da juventude como 
dirigente propor o estudo da educação de comunistas. O discurso apresentado aos membros desta 
organização de juventude se proponha a “instigar” os jovens para intensificação de tarefas ditas 
revolucionárias: alfabetização geral dos trabalhadores, auxílio na produção da agricultura, ocupação 
de fábricas para a instrução da juventude. Queria com esta estratégia discursiva “transformar a 
Rússia pobre e miserável num país rico” (p. 40). Deste modo, o chefe do partido bolchevique 
conclamava esta organização de juventude a intensificação do trabalho sob o discurso de integração 
da União das Juventudes Comunistas ao projeto leninista para que os jovens se tornem “verdadeiros 
comunistas”. Não se encontra neste discurso do início da década de 1920 nem uma análise baseada 
no regime de acumulação capitalista, para explicar aquela juventude em “organização” como é 
realizada por Marx a crítica fundamentada da economia política. 
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nada disso, assim como o movimento político e social do marxismo 
(de que ela é a expressão teórica) não quer substituir o antigo 
sistema dos Estados burgueses e todos os membros que o 
compõem por novos “Estados” ou por um novo “sistema de Estados”. 
Karl Marx se propõe, ao contrário, realizar a crítica de todas as 
ciências humanas burguesas; em suma: a crítica da ideologia 
burguesa em seu conjunto – e, para empreender esta crítica da 
“ideologia” burguesa, tal como a crítica da “economia” burguesa, 
assume o ponto de vista da classe proletária (KORSCH, 2008, p. 
124-125). 

 

  A crítica korschiana endereça-se à ideologia leninista, da qual Gramsci é 

tributário. Está distante da tendência política de Lênin-Gramsci por sua aproximação 

do marxismo autêntico18, portanto, pela leitura que faz do marxismo como expressão 

teórica do proletariado revolucionário se opõe frontalmente a perspectiva de 

bolchevização da ação política e ao fetiche do partido político, signatário segundo 

esta ideologia dos caminhos da revolução. 

Enquanto a ciência e a filosofia burguesas perseguem o fantasma 
enganoso da “objetividade”, o marxismo, em princípio e em todos os 
seus aspectos, renuncia a esta ilusão. Ele não pretende ser uma 
ciência ou uma filosofia “puras”; antes, deve criticar impiedosamente 
a “impureza” de toda ciência ou filosofia burguesas conhecidas, 
desmascarando sem complacência os seus “pressupostos” 
implícitos. E esta crítica, por seu turno, nunca quer ser uma “pura” 
crítica no sentido burguês da palavra. Ela não é realizada de modo 
“objetivo”; ao contrário, mantém a mais estreita relação com a luta 
prática que a classe operária trava pela sua emancipação, luta de 
que esta crítica não é mais do que a expressão teórica. Ela se 
distingue, em consequência, de toda ciência ou filosofia burguesas 
não críticas (dogmáticas, metafísicas ou especulativas), assim como, 
também radicalmente, de tudo aquilo que se designa por “crítica” na 
ciência e na filosofia burguesas tradicionais e cuja forma teórica mais 
acabada se encontra na filosofia crítica de Kant (KORSCH, 2008, p. 
125). 

 

  A emancipação dos indivíduos e a dissipação da sociedade de classes, na 

acepção do marxismo é obra dos próprios trabalhadores. Para realização do “reino 

                                                           
18 

Marxismo autêntico é uma expressão utilizada para se distinguir das deformações empenhadas 
pelo positivismo de algumas tendências que se autointitulam como marxistas. Trata-se na verdade, de 
se diferenciar da ideologia burguesa positivista manifestada no leninismo bolchevista e suas 
derivações no desenvolvimento da luta de classes. “O bolchevismo nasce como a versão mais radical 
da social-democracia, filho rebelde do kautskismo. Lenin e seus seguidores, partindo da ânsia de 
conquistar o poder estatal e do autoritarismo, acabam conseguindo implantar o capitalismo estatal na 
Rússia e a ditadura sobre o proletariado. O leninismo revela sua essência, já esboçada na ideologia 
da vanguarda e em sua concepção burguesa de materialismo, ciência, arte etc.; ao tomar o poder 
estatal. O bolchevismo nada mais revelou do que ser uma ideologia da ala mais extremista da 
burocracia, embora o seu extremismo tenha se revelado muitas vezes oportunista, de acordo com as 
necessidades existentes em cada momento para conquistar o poder estatal. O marxismo se tornou 
fossilizado, doutrinário, autoritário, cientificista” (VIANA, 2007, p. 142). 
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da liberdade” não basta ao proletariado somente os discursos em favor da classe, 

para a classe, como usualmente se procede no dirigismo do partido. Já é bastante 

notória na perspectiva da práxis revolucionária proposta pelo marxismo, que a 

interpretação do mundo apenas não é suficiente, mas é inevitável transformá-lo 

(MARX e ENGELS, 2002). 

 

1.5 - Intelectuais e Política 

  O projeto19 de emancipação da humanidade somente é realizável se 

compreendermos dialeticamente teoria e prática como práxis20 revolucionária. 

Diferentemente de Lênin e Gramsci, o sujeito da revolução social para o marxismo 

não é o intelectual e muito menos o partido político e só há sentido em se remeter ao 

conceito de práxis revolucionária se o proletariado autodeterminado decidir pela 

destruição das relações sociais estabelecidas pelo modo de produção capitalista. 

Não se compactua a partir da compreensão do marxismo autêntico com as 

contradições sociais produzidas pela determinação fundamental nesta sociedade, 

eis a razão para realização da práxis revolucionária. 

Ao contrário da visão idealista da História, não tem de procurar em 
todos os períodos uma categoria, pois permanece constantemente 
com os pés assentes no chão [grifo dos autores] real da História; não 
explica a práxis a partir da ideia, explica as formações de ideias a 
partir da práxis material, e chega, em consequência disto, também a 
este resultado; todas as formas e produtos da consciência podem ser 
resolvidos não pela crítica espiritual, pela dissolução na ((consciência 
de Si)) ou pela transformação em ((aparições)), ((espectros)), 
((manias)), etc., mas apenas pela transformação prática 
(revolucionária) das relações sociais reais de que derivam estas 
fantasias idealistas – a força motora da História, também da religião, 
da filosofia e de todas as demais teorias, não é a crítica, mas sim a 
revolução (MARX e ENGELS, 2002, p. 48-49). 

  

                                                           
19 

“[...] O projeto, palavra que Marx não utilizou, embora tenha utilizado outras palavras com sentido 
semelhante, ao afirmar o caráter teleológico consciente do ser humano, é intencionalidade, finalidade 
produzida na mente para depois se transformar em ação” (VIANA, 2015b, p. 79-80). 
 
20

 Para Viana (2007a) a práxis é a necessidade de realização da liberdade humana, que para 
acontecer exige a satisfação das necessidades criadas e produzidas pelo ser social, no conjunto de 
suas relações sociais. Consideramos que a realização da práxis e instauração da liberdade humana 
em sua totalidade é fundamental para superar as relações sociais de produção existentes e a 
realização de novas relações sociais baseadas na satisfação da necessidade e liberdade como uma 
expressão de realização da emancipação do ser humano e abolição de formas de exploração e 
usurpação da liberdade do ser social. 
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  A práxis revolucionária é ação política da classe trabalhadora na construção 

do processo de sua autoemancipação e o marxismo é a expressão teórica do 

proletariado na luta de classes (KORSCH, 2008). A partir desta assertiva, os 

intelectuais teriam alguma possibilidade de atuação? Ou todos os intelectuais 

compartilham dos mesmos interesses da classe dominante? 

  A resposta mais adequada às indagações encontra-se na formulação do 

marxismo acerca da luta cultural. De acordo com Viana (2014), a análise condizente 

com a luta cultural parte da premissa da existência da práxis revolucionária 

esboçada por Marx, mesmo não tendo utilizado deste termo no conjunto de sua 

obra. “A prática teórica concreta” seria manifestação do que pode se chamar de “luta 

cultural”, no âmbito do marxismo. 

  O proletariado ao assumir a perspectiva revolucionária precisa superar os 

elementos da cultura, dos valores, das ideias, enfim, a axiologia21 das classes 

dominantes, em particular do mundo moderno, dos valores e da ideologia burguesa. 

Por este motivo a luta cultural aparece como capacidade do proletariado de realizar 

um processo de autoformação. 

  É bem claro para a proposta de práxis revolucionária de Marx e do marxismo 

autêntico o caráter de uma autoformação do proletariado com conteúdo de crítica 

autogestionária, afinal, na práxis importa sobremaneira a superação do estado de 

coisas desenvolvidas pelo modo de produção vigente, com objetivo expressa de 

autorrealização e emancipação humana, que sem a crítica impiedosa, cairia no 

formalismo científico (VIANA, 2007). “A crítica arrancou as flores imaginárias que 

enfeitavam as cadeias, não para que o homem use as cadeias sem qualquer 

fantasia ou consolação, mas para que se liberte das cadeias e apanhe a flor viva” 

(MARX, 2003, p. 86). 

  Não basta propor um processo revolucionário sem pensar formas de 

autoformação da classe trabalhadora, pois o próprio princípio de auto-organização 

                                                           
21

 Os valores dominantes produzidos em determinada sociedade são axiológicos. Axiologia pode ser 
compreendida como uma determinada configuração de valores dominantes. A existência da axiologia   
proporciona outros valores derivados e são reproduzidos em vários lugares (família, escola, meios 
oligopolistas de comunicação, nos partidos políticos, etc.). A ideologia cumpre aqui, um papel de 
sistematização e meio de divulgação e socialização dos valores dominantes como a forma de 
produção (VIANA, 2007; 2015c). 
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da classe exige este esforço coletivo22 que possibilita romper com os moldes 

burgueses de escolarização dos indivíduos, cuja centralidade passa pelo “espírito 

científico” elaborado pelo pensamento positivista. 

Neste sentido, a teoria deve ser expressão do proletariado e o 
objetivo dela é realizar a transformação radical do conjunto das 
relações sociais, da totalidade. A teoria encontra no proletariado suas 
armas materiais e o proletariado encontra na teoria suas armas 
intelectuais [...] A teoria é o cérebro dessa emancipação e o 
proletariado o seu coração. A teoria só pode ser abolida com a 
extinção do proletariado e este só poderá ser extinto realizando a 
teoria. Neste sentido, há uma inseparabilidade entre teoria e 
proletariado. O proletariado é condição de possibilidade da teoria e é 
graças a ele que emerge os indivíduos reais e concretos que a 
produzem, os representantes teóricos do proletariado (VIANA, 2014, 
p. 09-10).   

 

  Assim, podemos reafirmar a existência de intelectuais que assumem o ponto 

de vista da classe proletária e colaboram com a estruturação teórica do movimento 

real do proletariado, se colocando como militantes desta perspectiva e da luta 

cultural. A implicação deste envolvimento está no fato de auxiliar o proletariado na 

produção de elementos culturais de interesse da própria classe, como produção 

crítica das pseudonecessidades dos “bens culturais” mercantilizados e controlados 

pelo capital comunicacional. 

  A práxis dos intelectuais que militam com o proletariado visa o trabalho de 

elaboração teórica que dê abrangência para a luta revolucionária. Uma forma de 

abranger os interesses do proletariado como classe revolucionária é o auxílio dos 

intelectuais comprometidos com esta classe na ampliação da luta cultural, 

colaborando dessa feita com a negação dos valores culturais da burguesia, ou seja, 

negando criticamente o modo de vida burguês e criando, afirmando formas culturais 

elaboradas pelo proletariado que divulguem seus interesses e dão autenticidade às 

suas expressões de cultura. 
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Este esforço coletivo pode ser realizado com uma experiência pedagógica crítica, manifesta na 
ideia de uma pedagogia autogestionária. Esta proposição pedagógica é radicalmente antagônica a 
educação burguesa por criar espaços de autoformação que neguem o autoritarismo do saber, a 
hierarquização intelectual e relação social baseada na prepotência, arrogância de um suposto 
superior (docente), bem como na reprodução do modelo de competitividade e especialização do 
modo de produção. A pedagogia autogestionária propõe uma práxis na qual se faria uma 
autoformação baseada na liberdade, na auto-organização da classe, no anti-burocratismo, na 
valorização do saber e na solidariedade entre os indivíduos (TRAGTENBERG apud SILVA, 2008). A 
concretização da pedagogia autogestionária sinalizaria para uma práxis crítica que contribuiria para a 
superação das ilusões (VIANA, 2014), justamente pela ruptura com o engodo ideológico da 
neutralidade axiológica da pedagogia burguesa. 
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A questão é que devido a história de vida de alguns intelectuais, a 
exemplo da proximidade de alguns com as classes exploradas, sua 
relação com a própria classe que integra se torna conflitiva, levando-
o a romper com o interesse desta classe e assumir o interesse das 
classes exploradas. Assim, passa a utilizar do trabalho intelectual 
como instrumento de luta, estabelecendo uma luta cultural [...] 
passam a discutir a sociedade partindo do ponto de vista do 
proletariado (foi o que deu origem ao marxismo – expressão da luta 
revolucionária do proletariado). Desta forma, no interior da 
intelectualidade se estabelece a luta entre os ideólogos, expressão 
da consciência burguesa, e os marxistas, expressão da consciência 
revolucionária do proletariado (MARQUES, 2013, p. 31). 

 

  O desenvolvimento de uma produção cultural do ponto de vista do 

proletariado apresenta como limite a circulação de ideologias das classes 

conservadoras, bem como o controle e autoritarismo das produções culturais 

hegemônicas pelos oligopólios de comunicação, entretenimento, enfim, pelo capital 

comunicacional. Em posição contrária ao desenvolvimento da axiologia burguesa, o 

intelectual comprometido com o ponto de vista do proletariado atua diretamente com 

esta mesma classe na produção e difusão de valores opostos e críticos da ideologia 

predominante, portanto, participam (intelectual e proletariado) de um mesmo 

movimento e luta cultural para o fortalecimento e ampliação da consciência 

revolucionária. 

  Sem sombra de dúvidas, a ampliação da luta cultural entre a classe 

trabalhadora e a sua generalização é uma das importantes tarefas do intelectual 

revolucionário e dele deve vir o esforço de sistematizar teoricamente o movimento 

do proletariado com ênfase na luta cultural. A produção de jornais, revistas, músicas, 

peças de teatro, dança, literatura, quadrinhos (HQ’s), esculturas, cinema, 

radiodifusão, dentre outros, no campo da esfera artística23 deve ser considerado 

como elementos potenciais para a criação de uma arte e estética engajada no 

horizonte da transformação social, não necessariamente produzida somente pelos 

intelectuais, mas teoricamente provocada por eles para que o proletariado 

igualmente participe efetivamente desta luta cultural. 

  A luta cultural a ser travada é a dimensão da luta de classes apropriada pelo 

proletariado como “arma de luta no campo do pensamento” (MARQUES, 2013, p. 

34), portanto, colabora, entre outras determinações, com a luta para a superação do 
                                                           
23 

Esfera artística é uma forma de subdivisão social do trabalho no capitalismo, oriundo da divisão 
social do trabalho na sociedade capitalista. “Os artistas não formam uma classe social, mas sim uma 
fração (subdivisão) de outra classe, que é a intelectualidade. Da mesma forma, existe a esfera 
científica, a artística, entre outras” (VIANA, 2007b, p. 77). 
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atual modo de produção e instaura condições materiais de existência propícias para 

a garantia da emancipação humana e extinção definitiva da sociedade de classes. 

Este é o resultado da luta cultural na crítica ao modus vivendi da burguesia, porque 

cria condições reais, concretas, de autorrealização dos indivíduos, daí a importância 

de se ampliar o campo do pensamento teórico do proletariado, que é “tão importante 

quanto a luta prática” (MARQUES, 2013, p. 34). 

Por outro, por apresentarem ideias que contraria o ponto de vista do 
proletariado, é o caso de Gramsci e Lênin, os quais defendem a 
ideologia da representação, da vanguarda. O proletariado 
revolucionário demonstrou em sua história com a sociedade 
burguesa, que a sua libertação só poderá ser obra dela mesma, e 
aqueles que diziam representá-la, o caso do bolchevismo, nada mais 
fizeram do que criar artifícios para continuar perpetuando a 
sociedade de classes (MARQUES, 2013, p. 34). 

 

  A intelectualidade como classe social é constituída por indivíduos 

conservadores e sua própria condição de classe pela posição assumida no conjunto 

das relações sociais também se legitima pelo seu status conservador. As instituições 

burguesas ao possuírem em seus quadros membros desta classe, convertendo-os 

em seus auxiliares, conseguem em nível de produção ideológica – esta é a 

característica primordial dos intelectuais a serviço da burguesia, criar ideologias -, 

padronizar a produção da cultura e do pensamento, sob o discurso de 

universalização do acesso aos bens culturais e a livre manifestação do pensamento. 

Porém, o não dito pela classe dominante, é que os interesses universais, neste 

caso, são criados por seus representantes, os ideólogos, justamente para ocultar o 

particularismo dos interesses desta classe e nisto convalidar o conservadorismo da 

classe dos intelectuais. 

  O conservadorismo dos intelectuais manifesta-se nos níveis de sua atuação 

política e na defesa de sua existência enquanto classe social, por vários motivos: 

nível de renda acima dos trabalhadores e oriundos deste (pela extração do mais-

valor) garantia de privilégios, posição social de destaque devido a sua autoimagem, 

publicação de suas opiniões e acesso aos meios oligopolistas de comunicação, além 

de se tornarem os representantes em legislaturas parlamentares. Toda esta 

participação social da intelectualidade reforça o caráter essencial de uma das 

classes fundamentais no capitalismo, manter mecanismos de reprodução ideológica 

para sua sobrevivência. 



59 

 

 

  Destes mecanismos, o mais eficiente do ponto de vista burguês é o 

reformismo e aí se encontra uma área privilegiada de atuação do intelectual que 

defende esta perspectiva de classe. A grande ilusão desta tendência está na 

apologia da correção, de reparos referentes aos produzidos historicamente pela 

ação social dos sujeitos no capitalismo. Todavia, se os equívocos históricos forem 

corrigidos pela ação reformista, tal sociedade pode se livrar de seus “pecados 

originais” e seguir em frente no decurso e avanço do próprio modo de produção em 

vigência. O reformismo seria assim, a rendição completa e institucionalizada da 

existência sob o controle do capital e de sua classe predominante, decretando o fim 

das utopias e da possível revolução social. 

Não se trata de uma mudança social (reforma) a partir da ação de 
intelectuais ou de partidos, mas o que nos interessa é a retomada de 
questões fundamentais que contribuem com a organização e o 
avanço da luta operária [...] Que é a perspectiva do proletariado 
organizado coletivamente em busca da transformação social 
(SOUZA, 2013, p. 112). 

 

  Neste sentido, a ação de partidos políticos, sindicatos, aparelho estatal, ong’s 

e demais organizações burocráticas, são contrarrevolucionárias, visto a alegação de 

seus intelectuais favoráveis às mudanças ditas estruturais da sociedade por meio de 

instrumentos institucionais reformistas: referendos populares, assembleias 

constituintes24, legislação de códigos jurídico-civis, emendas constitucionais, pleitos 

eleitorais, etc. 

E este mundo existente é o mundo da exploração e da dominação de 
classe de uma minoria burguesa, que coloca seus interesses, valores 
e ideias como sendo da maioria para poder dominar o restante da 
sociedade, é neste sentido que o materialista/comunista deve auxiliar 
a classe trabalhadora com o objetivo de transformar a sociedade 
como um todo e não apenas propor reformas como querem alguns 
conservadores da ordem capitalista (SOUZA, 2013, p. 115). 

 

  Enquanto práxis revolucionária, o marxismo vê na luta cultural a oportunidade 

de subsidiar o proletariado teoricamente para o enfrentamento da luta de classes. 

Este é o motivo indispensável para que os intelectuais comprometidos com a luta 

proletária contribuam com o desenvolvimento da consciência de classe, e ao mesmo 

                                                           
24 

Assembleia Nacional Constituinte (ANC) realizada no Brasil em 1987 marca a retomada da atuação 
político-partidária de Fernandes, eleito no ano anterior como deputado federal pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT). 
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tempo, colaborem com a produção da “teoria e prática revolucionária” (SOUZA, 

2013). 

  O movimento de pôr fim ao abstracionismo das ideias e superação da divisão 

social do trabalho faz parte da práxis dos intelectuais engajados, pois parte da crítica 

marxista em se conceber um indivíduo histórico capaz de alargar suas 

potencialidades. O indivíduo alarga seus afazeres numa série de atividades distintas, 

bem diferente de sua forma atomizada e fragmentada pelos desdobramentos do 

capitalismo. Este redimensionamento da condição humana só se efetivará por meio 

da luta cultural e da transformação radical das relações sociais reificadas. 

  A luta cultural passa a ser uma resposta concreta contra a “ditadura sobre o 

proletariado” e toda naturalização e normatização do instituído pelas formas 

axiológicas e da ideologia dominante. Os desafios desta luta para o proletariado são 

gigantescos, primeiro por reconhecer a expropriação histórica da burguesia contra 

os trabalhadores e segundo pela instigante tarefa de se autoformar, com a 

colaboração dos intelectuais favoráveis e atuantes pela revolução social. 

O que muitos não sabem é que os livretos Salário, Preço e Lucro e 
Trabalho Assalariado e Capital, são a expressão escrita de palestras 
que Marx ministrou para operários. Ele sempre buscou levar a teoria 
para o movimento operário, tanto através da produção em si e sua 
publicação como livros, mas também através de documentos, cartas, 
conversas, palestras, incluindo as circulares na AIT – Associação 
Internacional dos Trabalhadores. Dois momentos especiais se 
destacam nesse processo, que é a redação do Manifesto Comunista 
e de sua análise da Comuna de Paris, contida em A Guerra Civil na 
França [...] Aliás, O Capital, era para ter sido produzido em 
fascículos, pois a intenção de Marx é que ele fosse lido por 
proletários. 
Neste sentido, as ações concretas de Marx mostram uma intensa 
luta cultural, aliada com um trabalho organizativo e outras ações, no 
sentido de fortalecer a luta proletária e a formação da associação da 
classe na luta contra a burguesia e constituição da “livre associação 
dos produtores”, o comunismo (VIANA, 2014, p. 13). 

 

  Viana demonstra, na citação acima, a ação direta do intelectual engajado ao 

assumir a causa do movimento revolucionário dos trabalhadores sem querer dirigi-lo 

ou sequestrá-lo para atingir os seus objetivos imediatos ou de se apropriar da 

organização em seu autobenefício, numa ação oportunista, tal como se vê em Lênin 

e sua aposta no partido revolucionário. Requer sim, desprendimento de si e dos 

seus interesses particulares, inclusive, lutando para extinguir a classe social de 

pertencimento dos intelectuais. O pertencimento a esta classe de intelectuais deve 
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passar pelo crivo da crítica marxista no desenvolvimento da luta cultural e no 

horizonte da revolução deve se proceder ao aniquilamento desta classe, assim como 

as demais. 

[...] O sr. Proudhon compreendeu ainda menos que os homens que 
produzem as relações sociais conforme a sua atividade material, 
produzem também as ideias, as categorias, quer dizer as expressões 
abstratas ideais dessas mesmas relações sociais. Assim, as 
categorias são tão pouco eternas como as relações que exprimem. 
São produtos históricos e transitórios. Para o sr. Proudhon, 
exatamente ao contrário as abstrações, as categorias são a causa 
primitiva. Segundo ele, são elas e não os homens que produzem a 
história. A abstração, a categoria tomada como tal, quer dizer, 
separada dos homens e da sua ação material é naturalmente imortal, 
inalterável, impassível, apenas um ser da razão pura, o que quer 
dizer somente que a abstração tomada com tal é abstrata – 
admirável tautologia! (MARX, 2006, p. 183). 

 

 Marx (2006) nesta carta destinada a Annenkov critica todo sistema de ideias 

oriundas do abstracionismo idealista de Proudhon. Nesta carta, apesar de se referir 

diretamente à concepção do anarquista trabalhada no texto A Filosofia da Miséria, 

no fundo, está criticando não somente o indivíduo em questão, mas toda uma 

corrente de pensamento ideológico burguesa, o idealismo, concepção filosófica 

predominante em seu contexto histórico e que manteve intensos debates contra os 

epígonos do idealismo burguês, os ideólogos. A crítica fundamentada de Marx em 

parceria com Engels acerca deste caloroso debate resultou na obra A Ideologia 

Alemã, demonstrando com toda sua produção o engajamento do intelectual com o 

proletariado, presente no cenário da luta de classes e vinculada ao projeto de 

emancipação humana, do qual Marx, os marxistas e o proletariado são signatários. 

  Sartre (1994) é outro teórico que analisa os intelectuais dentro do quadro de 

engajamento da luta proletária e cultural desta classe. Sua aproximação com o 

marxismo o faz se tornar um intelectual militante em prol da causa revolucionária das 

classes desfavorecidas, como bem diz. Defende por isso, o intelectual engajado que 

se posiciona e renuncia benesses e/ou privilégios de toda ordem e dentro da própria 

classe intelectual não possui, geralmente, “posição social de destaque” (VIANA, 

2015c). 

No entanto, sua particularidade de classe pode, todo o tempo, 
falsificar seu esforço de teórico. E também é verdade que o 
intelectual deve lutar todo o tempo contra a ideologia, que renasce, 
todo o tempo, ressuscitada perpetuamente sob formas novas por sua 
situação original e por sua formação (SARTRE, 1994, p. 47). 
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  O posicionamento sartreano sobre a postura do intelectual engajado recai 

basicamente sobre dois motivos, que segundo ele reforçaria a luta permanente 

contra os engodos ideológicos, a saber: a “autocrítica perpétua” e “uma associação 

concreta e sem reservas com as ações das classes desfavorecidas” (SARTRE, 

1994). 

  A autocrítica é a proposição de um exercício constante de negação de si na 

situação de classe de seu pertencimento – o intelectual para Sartre está situado na 

condição de pequena-burguesia. Daí propõe o tipo de intelectual engajado e 

radicalmente crítico de suas contradições, pela sua situação de pertença a esta 

condição de classe. O outro elemento da luta contra a ideologia dominante é a ação 

conjunta com a classe desfavorecida e esta associação permite ao intelectual 

engajado lutar contra aquilo que denomina “renascimento perpétuo da ideologia nas 

classes populares” (SARTRE, 1994, p. 49). 

  Para se contrapor às permanentes incursões da ideologia junto à classe 

trabalhadora, seria papel do intelectual na luta de classe (por conseguinte, da luta 

cultural) utilizar sua bagagem teórica no auxílio da formação da classe trabalhadora. 

Como consequência desta opção pelo projeto25 de transformação da sociedade e 

emancipação dos indivíduos, ao intelectual cabe radicalizar-se contra toda espécie 

de poder, seja o de partido ou de aparelhos institucionalizados. “[..] Não importa: 

enquanto puder escrever e falar, continua o defensor das classes populares contra a 

hegemonia da classe dominante e contra o oportunismo do aparelho popular” 

(SARTRE, 1994). 

  Os intelectuais que se renderem às ações de instituições, como partidos 

políticos, sindicatos, organizações não governamentais e outras produzidas no 

interior do capitalismo e que se consideram de “esquerda”, na verdade coparticipam 

do mundo ilusório e buscam no reformismo uma explicação para reprodução do 

“mais do mesmo”. Portanto, os intelectuais inconformados com esta ação reformista, 

comprometidos com o ponto de vista do proletariado, optam pela práxis 

revolucionária como crítica radical do capitalismo, atuando de forma incisiva e 

                                                           
25 

A temática do projeto é bem presente na obra sartreana e devido sua aproximação com o 
marxismo, passará a defender a ideia de um projeto cujo foco é a “escolha situada”. Antes desta 
proximidade com a práxis em Marx, sua defesa estava centrada no projeto como “escolha original”. O 
avanço da concepção está na compreensão de um ser humano que se autorrealiza a partir de um 
projeto de emancipação humana, no qual a práxis revolucionária é o fundamento concreto para 
efetivação deste projeto (VIANA, 2015b). 



63 

 

 

permanente na transformação necessária das atuais relações sociais de produção e 

se propondo, junto à luta proletária a instaurar o “reino da liberdade”, numa clara 

alusão ao projeto de uma nova sociedade, de característica autogestionária. 
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CAPÍTULO 02 

OS CAMINHOS DA REVOLUÇÃO EM FERNANDES 

. 

2.1 – A Dominação Burguesa no Brasil 
 
 Um dos aspectos centrais da obra de Fernandes se detém no debate que 

aborda a revolução do ponto de vista sociológico e os caminhos desenvolvidos por 

classes antagônicas em termos de consolidá-la. Para ele, a própria expressão 

“revolução” apresenta significados distintos dependendo do contexto e dos 

interesses das classes e de sua realidade histórica no cenário da luta desenvolvida e 

da apropriação por estas classes antagônicas para o uso legítimo do termo. Importa 

salientar que as classes sociais em países de capitalismo dependente e periféricos 

assumem um papel fundamental para a reflexão produzida pelo sociólogo e os 

desdobramentos de questões ligadas a processos revolucionários e/ou 

contrarrevolucionários, como apresentado em suas formulações. De acordo com 

suas ponderações, o termo revolução não faz apenas uma incursão pelo uso 

terminológico, mas em grande medida “traduz relações de dominação” 

(FERNANDES, 2007, p. 48), ou seja, não é apenas uma questão terminológica, mas 

política, como o que ocorreu no Brasil à época da ditadura militar após 1964.  

 A revolução brasileira, nesta situação histórica, confirmaria o ideário 

nacionalista como carro-chefe e a burguesia sua classe dirigente e ávida pela 

inserção do país na modernização das condições de produção capitalista, pois até 

então, a estrutura agrária era hegemônica e resistia às mudanças sociais que o 

capitalismo, mesmo dependente, poderia realizar. Neste sentido, o termo revolução 

aparece como equivalente às mudanças estruturais de uma sociedade de base 

agrária para uma realidade social aos moldes do capitalismo de tipo periférico, que 

pela análise sociológica de Fernandes, é dependente e associado às nações 

hegemônicas naquele contexto26.  

 Em nossa análise, esta subordinação ao capital estrangeiro segue uma lógica 

de reprodução em larga escala de exploração do mais-valor e do alto grau de 

                                                           
26 

Sua reflexão imputa aos países hegemônicos e imperialistas a necessidade de ampliação do 
chamado mercado externo, sobretudo em relação aos países dependentes de natureza social 
semicolonial e colonial, pois segundo sua análise, o novo imperialismo norte-americano, exige 
crescimento do capital mais acelerado, resultando num procedimento de controle e exploração mais 
intenso, próprio da expansão mundial (FERNANDES, 1975a). 



65 

 

 

investimento capitalista na alienação do trabalhador em escala global, porém, com 

um acréscimo de exploração à classe trabalhadora de países ditos 

subdesenvolvidos, já que o regime de acumulação no contexto europeu e norte-

americano inseriu o trabalhador numa política de bem-estar social pós-1945 e isto 

significa maior integração às condições do capitalismo de centro, fundado em bases 

de uma revolução burguesa bem distinta do que ocorreu em nações periféricas. No 

caso do Brasil, segundo Fernandes: 

O marco de 1964 (completado pelo apogeu a que chegou o golpe em 
1968-1969) ilustra muito bem a natureza da batalha que as classes 
trabalhadoras precisam travar no Brasil. Elas precisam libertar-se da 
tutela terminológica da burguesia (isto é, de relações de dominação 
que se definem, na área da cultura, como se fossem parte do ar que 
respiramos ou “simples palavras”). Ora, em uma sociedade de 
classes da periferia do mundo capitalista e de nossa época, não 
existem “simples palavras”. A revolução constitui uma realidade 
histórica; a contrarrevolução é sempre o seu contrário (não apenas a 
revolução pelo avesso: é aquilo que impede ou adultera a revolução) 
(FERNANDES, 2007, p. 48-49). 

 

 O termo revolução adquire nesta perspectiva de Fernandes uma 

particularidade histórica, devido sua capacidade de promover no espaço brasileiro 

uma intervenção do Estado e ao mesmo tempo cria um regime de exceção, com o 

claro objetivo de criar condições de desenvolvimento capitalista de forma gradual e 

com segurança, controlado pela ditadura. A expansão do capital para países 

atrasados (dependentes) segundo a ótica burguesa somente foi possível por 

mecanismos como financiamento de governos autoritários e que estivessem 

integrados a esta noção de desenvolvimento com segurança.  

 Assim, a ideia de revolução aparece como resposta do conservadorismo da 

burguesia no cenário de disputa pela hegemonia de classe diante do Estado 

brasileiro. As condições para o desenvolvimento do capitalismo no país necessitou 

do reforço do aparato estatal estrangeiro para subsidiar a burguesia brasileira, ainda 

em condições débeis naquele contexto do início da década de 1960. De acordo com 

Fernandes, o investimento externo na capacidade do Estado brasileiro requereu da 

burguesia nacional associar-se ao capital internacional e com isto, submeter-se à 

dinâmica de exploração do trabalho em níveis agudizados por instituições externas. 

São estas mesmas instituições que impõem o ritmo de crescimento econômico e 

controle sob a burguesia associada em se tratando de sua relação com as classes 

dominadas. O problema aqui está na análise que abstrai as relações de produção e 
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a forma da divisão internacional do trabalho, afinal, o controle da produção e político 

do processo de dominação não se dá apenas por pressão externa, das potências 

estrangeiras, mas sobre a exploração do proletariado através da extração de mais-

valor. 

 Assim, em termos de nação, a revolução brasileira atinge seu ápice com o 

golpe de 1964, tendo a frente, a burocracia militar e como escopo propiciar todas as 

condições materiais de implantação do capitalismo no país. Ao invés de 

integralmente subordinados ao capital internacional, a burguesia nacional optou pela 

associação, já sabendo que extrair mais-valor da classe trabalhadora seria 

indispensável submeter-se de forma associada, enfim, seria mais “lucrativo”. Porém, 

a lógica de produção e reprodução da mercadoria ultrapassa quaisquer limites de 

fronteiras nacionais e impõe um ritmo de crescimento e expansão do capital em 

escala internacional, variando somente a forma, ora mais-valor relativo, ora mais-

valor absoluto, dependendo dos potenciais de desenvolvimento capitalista que são 

capitaneados pelas ditas burguesias nacionais e os interesses em aumentar sua 

taxa de lucro e o nível de exploração.  

O desenvolvimento capitalista sofre menos que os teóricos do 
passado poderiam presumir; ao contrário, ele pode ser “acelerado” 
além dos interesses da sociedade como um todo e, especialmente, 
dos interesses das classes trabalhadoras. E estas, como prêmio, 
recebem uma dose adicional de superexploração e de ultra-
opressão, sem condições materiais e políticas para remover esses 
males (FERNANDES, 2007, p. 50-51).  

 

 Para o sociólogo paulista, a revolução se dá em um processo de luta de 

classes antagônicas. Primeiro, por se fazer dentro da ordem capitalista e a classe 

trabalhadora assumir a tarefa histórica de se mobilizar em seus próprios meios de 

organização, e segundo, para construir uma prática política baseada na democracia 

da maioria, de cunho socialista proletário, negando a formulação da democracia 

burguesa existente. (FERNANDES, 2007).  

 Esta ideia está ligada à compreensão de transição entre o capitalismo e o 

socialismo/comunismo, que se efetivaria de fato com a conquista do poder pelo 

proletariado, conforme trabalhado no capítulo anterior. O problema posto aqui está 

na ideia da conquista do poder, pela premissa leninista de tomar o Estado como 

passo importante rumo a ditadura da maioria dirigido pela burocracia do partido, sob 

o viés da vanguarda política do proletariado. Este seria o meio de passagem do 
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“socialismo” real e a forma de passagem para o comunismo, que nesta ótica, seria 

produto da burocracia partidária a frente do aparato estatal, o que significa a 

expressão da ideologia bolchevique. 

 A persistência desta tese de transição mediada pelo partido insere o debate 

sobre a revolução em um aspecto mais conservador, pois as relações sociais 

produzidas não se alteram ou se emancipam das “antigas” formas de regularização 

social, mantendo mecanismos hierárquicos de organização e institucionalizados pela 

constituição de suas formas sociais. Dessa maneira, mesmo movimentos 

considerados de esquerda ao se institucionalizarem e serem depositários de 

organizações de trabalhadores verticalizadas acabam por derrotar-se como 

movimentos de trabalhadores que buscariam a autêntica ação revolucionária, que 

transpõe os muros de organizações verticalizadas e  doutrinadas em favor de seus 

próprios interesses, ou seja, na reprodução de seus interesses de classe, que no 

caso do proletariado, tem como objetivo sua própria abolição enquanto classe, 

derivada da extinção do capital e das demais classes.  

De um lado, as revoluções proletárias herdaram os atrasos e as 
contradições do capitalismo nos “elos débeis”: foi preciso travar uma 
terrível luta para criar condições materiais e sociais de transição, que 
não se encontravam configuradas historicamente (…) O proletariado 
deverá ser ainda mais revolucionário depois da conquista do poder e 
da derrota final da burguesia.  Essa é a condição histórica para que a 
transição para o socialismo e o chamado “socialismo avançado” 
possuam uma dinâmica democrática própria, de tal modo que cada 
avanço socialista represente um aprofundamento comunista na 
negação, seja do período de transição, seja do “socialismo 
avançado” (FERNANDES, 2007, p. 53-54). 

 

 Esse “socialismo avançado” exprime, na interpretação de Fernandes, a 

viabilidade histórica, pós-transição, da configuração de uma nova natureza social em 

que o proletariado realiza sua condição plenamente humana. A realização humana 

plena não nos parece um problema no âmbito da análise marxista, mas a questão da 

transição sim, pois abre o precedente interpretativo que indica um etapismo e isto 

também se situa em um pensamento linear, no qual considera avanço e mesmo 

evoluções a partir de etapas ultrapassadas. Sendo assim, a noção de processo 

histórico pouco ou nada é apropriado ao se considerar estados mais avançados do 

que outros na constituição de novas relações sociais de produção.  

 O socialismo na abordagem fernandiana aparece crivado pelo viés da 

transição e este se apresenta como o futuro da classe trabalhadora e da sociedade 
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almejada. E o ponto de partida desta expectativa incide sobre como organizar a luta 

revolucionária e a própria natureza desta organização.  

 O terreno é o da luta de classes no atual modo de produção e em suas 

determinações sociais e é por esta razão que a transição se torna um aspecto 

complicado no âmbito revolucionário do proletariado, justamente pelo nível de 

interferência e controle de dadas organizações reformistas, como partido e sindicato, 

na direção do proletariado, como bem sabido em torno da experiência na Rússia 

bolchevista em período posterior a 1917. O bolchevismo nos auxilia na compreensão 

do que seria uma ideologia contrarrevolucionária e aposta no partido da classe 

operária como sequestro de um processo autêntico do proletariado potencialmente 

revolucionário, algo que Fernandes não apontou, ao contrário, se entregou a este 

engodo ideológico em seus discursos.                       

Depois das experiências históricas da Comuna de Paris e, 
principalmente, em função da dura repressão que a burguesia 
desencadeou sobre o proletariado na Europa (para não se falar nas 
áreas mais ou menos atrasadas do mundo capitalista e de regimes 
como o que prevalecia na Rússia, nos quais a debilidade da 
burguesia fazia contraponto à onipotência da autocracia), ficou claro 
que as tarefas revolucionárias impunham ao proletariado uma 
centralização mais eficiente e produtiva de seu potencial 
revolucionário. Isso não quer dizer que a constituição do partido 
revolucionário reproduzisse a estrutura do Estado capitalista e, em 
particular, de suas Forças Armadas. A contrapropaganda foi, aí, 
longe demais, e os “socialistas” que aceitaram seus argumentos 
revelaram apenas sua pobreza de espírito (FERNANDES, 2007, p. 
66).  

  

 Essa defesa de um partido revolucionário aos moldes do leninismo reforça em 

seu discurso a compreensão que os limites de consciência da classe trabalhadora e 

as contingências sociais desta classe a impediria de realizar processos 

revolucionários autênticos, mais profundos e capazes de realizar sua 

autoemancipação. Não é uma apologia intransigente, mas revela novamente sua 

aproximação intelectual com esta posição política. Vejamos que a assertiva do 

partido revolucionário na perspectiva leninista diz ser a manifestação da consciência, 

que ao certo não dispensa a denominada massa de trabalhadores, mas 

instrumentaliza a luta política no rumo da tal conquista do poder, entendido como 

poder proletário, e isto é algo bastante presente nas proposições de Fernandes.  

 Em um processo revolucionário, o acirramento das lutas criam 

tensionamentos não somente entre as classes antagônicas, mas também no interior 
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de suas próprias estruturas e organizações. Há por parte das classes dominantes 

uma espécie de natureza contrarrevolucionária, que no caso do Brasil transformou-

se numa autocracia de classe, pelos apontamentos já realizados (FERNANDES, 

1987).  

 No caso específico da realidade brasileira, a revolução burguesa de tipo 

clássico não ocorreu justamente porque a formação social do país tinha como base 

o escravismo colonial e a aristocracia agrária no terreno do desenvolvimento 

histórico e das relações sociais produzidas no colonialismo de tradição ibérica a 

partir do século XVI. A ideia de uma revolução brasileira deveria ser concebida na 

perspectiva florestaniana tendo como fio condutor a “relação entre transformação 

capitalista e dominação burguesa nos países periféricos de economia capitalista 

dependente e subdesenvolvida” (FERNANDES, 1987, p. 290).  

 Parece-nos adequado nesta análise o fato de o capitalismo ser visto em 

nações periféricas como de caráter dependente e subordinado, devido aos próprios 

dinamismos dos países de centro, cujo desenvolvimento de relações de exploração 

no âmbito do capital tendem a ser distintas, pelas várias determinações postas em 

seu ulterior e em acordo com os interesses da burguesia internacional. 

É claro que o crescimento capitalista se dá, acelerando a 
acumulação de capital ou a modernização institucional, mas 
mantendo, sempre, a expropriação capitalista externa e o 
subdesenvolvimento relativo, como condições e efeitos inelutáveis 
(…). O que a parte dependente da periferia “absorve” e, portanto, 
“repete” com referência aos “casos clássicos”, são traços estruturais 
e dinâmicos essenciais, que caracterizam a existência do que Marx 
designava como uma economia mercantil, a mais-valia relativa etc. e 
a emergência de uma economia competitiva diferenciada ou de uma 
economia monopolista articulada etc. Isto garante uniformidades 
fundamentais, sem as quais a parte dependente da periferia não 
seria capitalista e não poderia participar de dinamismos de 
crescimento ou de desenvolvimento das economias capitalistas 
centrais (FERNANDES, 1987, p. 291).    

 

 Esta tese do desenvolvimento desigual mas combinado encontra amparo em 

interpretações próximas na sociologia produzida na América Latina, em especial nos 

trabalhos de Marini (2000). Os estudos de Fernandes tentaram elucidar que sob a 

forma dependência o capitalismo na periferia se estabeleceu e se estruturou, tendo 

como principal fiador a burguesia em sua condição autocrática.  

 O capitalismo periférico distinguiu-se dos países centrais, segundo esta 

perspectiva, no quesito a respeito da evolução democrática, pois a democracia no 



70 

 

 

Brasil se constituiu aos moldes autocráticos, daí a relação próxima entre regime de 

exceção e forma de desenvolvimento capitalista a partir de 1960. O regime político 

autoritário brasileiro não se opunha à consolidação do Estado burguês no Brasil, de 

natureza autocrática, ao contrário disso, representou uma contingência histórica no 

lastro do regime de acumulação imposto por esta burguesia. O caráter dependente 

possibilitou, inclusive, redefinir o conceito de democracia burguesa, no qual as 

chamadas por ele como “classes possuidoras” tiveram condições de se prepararem 

para seu predomínio (FERNANDES, 1987). 

E, ao contrário do que se supôs e ainda se supõe em muitos círculos 
intelectuais é falso que as burguesias e os Governos das nações 
capitalistas hegemônicas tenham qualquer interesse em inibir ou 
perturbar tal fluxo do elemento político, pelo enfraquecimento 
provocado das burguesias dependentes ou por outros meios. Se 
fizessem isso, estariam fomentando a formação de burguesias de 
espírito nacionalista revolucionário (dentro do capitalismo privado), 
ou incentivando transições para o capitalismo de Estado e  para o 
socialismo. Estariam, portanto, trabalhando contra os seus interesses 
mais diretos, que consistem na continuidade do desenvolvimento 
capitalista dependente e subdesenvolvido (FERNANDES, 1987, p. 
293).    

 

 Revolução neste sentido da constituição burguesa, em terreno brasileiro, 

implica em subsidiar o capital na sua lógica reprodutivista e se apropria da antiga 

estrutura colonial para ir além, no aspecto de transformar as condições sociais em 

um novo formato de produção, voltado para acumulação de capital, que na 

abordagem fernandiana se dá numa forma revolução dentro da ordem. Este 

processo tem como principal indicativo buscar incrementar a produção capitalista em 

solo ainda permeado por uma aristocracia rural reticente às mudanças sociais e a 

ascensão da nova classe social dominante, igualmente centrada no 

desenvolvimento de um tipo de democracia, a burguesa, na história recente da 

República brasileira.  

 De fato, e nisto concordamos com Fernandes, a particularidade de 

movimentos históricos contemporâneos em nossa realidade deve ser analisada pelo 

viés da necessidade que as transformações capitalistas impuseram à dinâmica 

sócio-histórica e de como se constituiu a sociedade de classes no Brasil e a 

formulação do capitalismo dependente, observados com a própria imposição de 

modernização do país, advindo não só das tensões e disputas internas das elites 
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agrárias, mas igualmente das pressões externas do capitalismo internacional e 

imperialista. 

A cidade se transformou em contexto da economia agrária, impondo 
assim ao campo seus interesses econômicos, juntamente com os 
seus ritmos histórico-sociais e o seu estilo de vida (…). O valor 
estrutural e dinâmico da economia agrária se altera em função das 
transformações da cidade. À medida que esta se reorganiza, pela 
eclosão e expansão de um mercado capitalista moderno e das 
implicações de suas funções sobre a divisão social do trabalho, se 
ela não contribui para modificar as formas de produção agrária, pelo 
menos amplia e intensifica a retenção interna de parcelas crescentes 
do excedente econômico. O caráter dependente da economia 
brasileira impediu que essa evolução engendrasse um padrão 
autossustentado e autopropelido de desenvolvimento econômico. 
Não obstante, malgrado a influência que a concentração urbana da 
renda e do crescimento econômico tiveram sobre a persistência dos 
nexos de dependência em relação ao exterior e, em consequência, 
do subdesenvolvimento, a retenção de parcelas crescentes do 
excedente econômico é fundamental para a explicação da 
emergência de uma economia nacional capitalista, embora 
dependente (FERNANDES, 1975b, p. 189).         

 

 Chamamos atenção aqui para o processo de transformação em que a 

sociedade brasileira em sua formação colonial precisou se modificar tendo em vista 

o projeto expansionista dos países de centro em se ocuparem com veemência de 

lugares pouco explorados do ponto de vista capitalista. Em uma perspectiva de 

classe, a sociedade colonial sustentava-se sob a base agrária e se afirmava a partir 

de relações sociais de produção escravistas, oriundas de um modo capitalista 

incipiente e baseado na lógica da compra e venda de escravos africanos, e 

descendente destes, para gerar o excedente da produção nos canaviais e o 

comércio de açúcar se firmar como parte do que o país supriria no mercado 

internacional.  

 Este “primeiro ensaio” do capitalismo no Brasil ainda careceria de 

modernização e daí o elemento da urbanização surge como meio de acelerar a 

territorialização do capital em meio a sociedade basicamente rural e sertaneja até 

meados do século XX. As formas de desenvolvimento capitalista no Brasil se 

adequaram à especificidade do universo sociológico agrário, não existiram 

incongruências do nosso ponto de vista, pelo contrário, houveram apropriações do 

capital em relação à realidade rural por parte da classe dominante da época, a 

aristocracia agrária.  Aliás, se constituiu como classe hegemônica por centenas de 

anos se pensarmos que somente o escravismo colonial durou três séculos.    
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O horizonte cultural requerido pelo capitalismo exige uma certa 
orientação da mentalidade e do comportamento econômico. O 
senhor de engenho, por exemplo, podia praticar o entesouramento, 
mas tinha escassas possibilidades de convertê-lo em um dinamismo 
econômico criador, durável e institucionalizável. No entanto, no 
contexto da eclosão de uma economia de mercado capitalista 
moderna e sob crescente engolfamento do mesmo senhor de 
engenho em papeis econômicos, sociais e políticos polarizados no 
setor urbano, o entesouramento converteu-se em trampolim para o 
aparecimento do homem de negócios (…). A ação econômica 
tornava-se especificamente capitalista, orientando-se para “ganhar 
mais e mais dinheiro” e para a “aquisição como o último fim desta 
vida”. Poder-se-ia dizer que, sem o novo contexto econômico, 
institucional e psicossocial, criado pela eclosão do mercado 
capitalista modernos e a expansão da economia urbana, essa 
conexão não aparecia. Porém, não é menos verdadeiro que, sem 
que ela aparecesse e se cristalizasse, repetindo-se inúmeras vezes, 
o capitalismo também não se converteria em uma realidade histórica. 
Essa conexão constitui, de fato, a principal mola da “passagem da 
economia mercantil dos produtos à força de trabalho” e o patamar 
mais precoce do desencadeamento da revolução burguesa, como 
um processo estrutural (FERNANDES, 1975b, p. 191-192). 

 

 Essa questão da ação dos agentes econômicos para a transformação dos 

ditos padrões de acumulação capitalista apontado por Fernandes aproxima-se da 

referência weberiana de um dos elementos da ação social. A ideia de uma ação 

social, de tipo racional, identifica no capitalismo ocidental seu processo de 

racionalização, marcado assim pela ação racional. A ação de tipo racional, nesta 

sociologia, propõe dar sentido à ação dos indivíduos, que no caso acima explicitado, 

trata-se dos agentes econômicos. Portanto, trata-se da ação social racional, que é 

expressão da própria racionalidade do capitalismo ocidental, pois o sentido é a 

expressão da própria racionalidade do indivíduo, voltada para valores e fins, ou seja, 

“orienta-se pelo comportamento de outros, seja este passado, presente ou esperado 

como futuro” (WEBER, 2009, p. 13).  

 A questão da ação racional e dos processos de transformação social coloca 

os indivíduos no centro da análise destas mudanças, sobretudo no que confere ao 

seu papel frente à implantação do capitalismo, em se tratando de uma economia 

dependente, como exposto por Fernandes. O processo de transformação nas 

relações sociais de produção que culminou numa revolução burguesa a partir desta 

interpretação dá destaque ao papel dos tais agentes econômicos, notadamente os 

indivíduos burgueses, na condução destas mudanças, e isto reafirma a ligação com 

elementos da teoria weberiana em sua produção sociológica. Fatores como ação 
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racional dos indivíduos e o sentido da ação em processos de mudança demonstram 

sua apropriação metodológica para o estudo da implantação capitalista nesta 

sociedade, enfim, sociologicamente, o indivíduo e seus grupos passam a ter lugar de 

importância na consolidação e estruturação do novo modo de produção, mesmo 

com a existência de classes sociais. 

(…) três categorias de indivíduos ou de grupos de indivíduos viam-se 
inseridas no processo de formação de classes sociais através das 
estruturas e dinamismos da economia agrária. Primeiro, os agentes 
econômicos privilegiados, que realizavam diretamente a 
expropriação capitalista (através da combinação das relações de 
mercado com as relações de produção, capitalistas ou não). 
Segundo, os agentes econômicos semilivres ou livres, assalariados 
ou não, mas que podiam comercializar os excedente da produção 
doméstica e empregar a poupança como técnica de competição 
puramente econômica e como mecanismo de mobilidade sócio-
econômica. Terceiro, os semi-assalariados e assalariados que, 
mesmo reduzidos à pobreza como condição permanente, 
conseguiam transformar o trabalho em mercadoria, através das 
relações de mercado (FERNANDES, 1975b, p. 193).  

 

 O terreno das classes sociais “cede” espaço para termos sociológicos 

específicos como indivíduos (do campo e da cidade) e estruturas. O capitalismo, 

nesta forma de elaboração, aparece como fenômeno social que precisa ser 

compreendido, reforçando assim nossa explicação a respeito dos aportes 

weberianos presentes na obra de Florestan, em particular, quando trata  das 

mudanças sociais no Brasil (FERNANDES, 1975a; 1975b). A referência de classe 

social não desaparece, porém, fica secundarizada pela necessidade apresentada 

em compreender o que denomina de “padrão de estratificação no dilema social 

brasileiro”27 (FERNANDES, 1975b, p. 194).  

 Algumas frações de classes, especificamente ligadas aos trabalhadores do 

campo apresentam obstáculos maiores na mobilidade e até mesmo ascensão de 

classe entre alguns indivíduos e a rigidez da estrutura no rompimento destes 

vínculos no âmbito da ordem social competitiva estabelecida no contexto do 

capitalismo agrário, de acordo com Fernandes. Esta ordem social competitiva, como 

já expressado, significa a formação do capitalismo e o desvencilhamento do 

colonialismo no conjunto das relações sociais no caso brasileiro. Esta ordem social 

                                                           
27 

A estratificação na sociedade brasileira deve ser entendida como parte da formação daquilo que é 
denominado como ordem social competitiva, dinâmica própria de desenvolvimento do capitalismo. 
Esta ordem social passa a se configurar como um sistema que integra e funciona a competição ao 
nível de produção e troca (FERNANDES, 1987).   
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torna-se moderna à medida que incorpora aspectos externos da economia 

internacional, mesmo incorporando elementos da sociabilidade colonial, ou seja, em 

se tratando desta realidade histórica, a integração de fatores tradicionais e a 

inserção de elementos modernos formularam a base das mudanças e do que viria a 

ser o Estado autocrático burguês.  

(…) os interesses investidos na modernização ou na expansão 
interna de um mercado capitalista moderno e do setor urbano-
comercial, estratégico para tais fins, não lutavam pelo controle do 
espaço ecológico, econômico, sócio-cultural e político incorporado às 
estruturas econômicas, sócio-culturais e políticas de origem colonial. 
Na verdade, eles se superpunham e se agregavam, aos níveis 
estrutural e histórico, aos interesses investidos neste setor de origem 
colonial, produzindo-se uma articulação dinâmica entre ambos. Por 
isso, não só as relações de produção coloniais podiam subsistir: elas 
se convertiam, de imediato, em fonte de excedente econômico que 
iria financiar tanto a incorporação direta ao mercado mundial, com 
seus desdobramentos econômicos e culturais, quanto a eclosão de 
um mercado capitalista moderno e a subsequente revolução urbano-
comercial (FERNANDES, 1979, p. 40).  

 

 O conceito de ordem social empregado pelo sociólogo também se aproxima 

do sentido weberiano aplicado à noção de ordem legítima. Para Weber (2009) a 

ação e relação social são orientadas pela “representação da existência de uma 

ordem legítima”, ou seja, se constitui a partir do sentido da ação racional dos 

indivíduos que se legítima a partir dos interesses nos quais passarão a ser vigentes 

na ação e relação social.  Portanto, ao trabalhar com a noção de ordem social 

competitiva, Fernandes se apropria desta noção para analisar a formação e as 

transformações subsequentes oriundas da desagregação do escravismo colonial e o 

início da forma de produção capitalista.  

 A superação da antiga forma de produção foi possível devido a necessidade 

do capitalismo mundial se expandir e daí criar condições de sua reprodução em 

países considerados atrasados e débeis do ponto de vista de economias não 

capitalistas e/ou pré-capitalistas. Neste movimento expansionista os países que 

oram foram colonizados passaram a se tornar dependentes/subordinados à medida 

que se integram à nova forma de produção. A constituição desta nova ordem social 

competitiva legitima-se pelo grau de absorção de aspectos de modernização 

experimentados pelos agentes econômicos tanto no nível econômico como no 

político. Os ditos padrões de acumulação capitalista ultrapassaram os antigos 
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padrões tradicionalistas e paternalistas28, vividos na totalidade daquele universo 

agrário brasileiro, de acordo com o debate fernandiano. 

Embora transformações tão profundas quanto as que ocorreram 
graças à desagregação do sistema colonial e à expansão interna do 
capitalismo comercial afetassem o presente e o futuro de toda a 
sociedade brasileira, de fato os proventos imediatos dessas 
transformações convergiram para pequenos grupos de agentes 
humanos, localizados em posições estratégicas no exterior ou 
interior do país (…). O fluxo da mudança social trazia em seu bojo 
novas formas de organização institucional das atividades 
econômicas, socioculturais e políticas, as quais foram amplamente 
absorvidas e controladas pelos setores senhoriais ou quase-
senhoriais que compunham a referida ordem civil (no campo e nas 
cidades). Os dois núcleos mais importantes de fixação dessas 
mudanças localizavam-se no Estado emergente e nas firmas 
comerciais. Como a emancipação nacional constituía uma revolução 
especificamente política, é em torno dessa área que ocorrem as 
principais transformações (FERNANDES, 1979, p. 41).     

 

 Sob quais condições históricas ocorreu um processo revolucionário do ponto 

de vista da burguesia neste país? Esta indagação nos remete novamente à obra 

“Revolução Burguesa no Brasil”, que confere em nossa formação social o 

desencadeamento desta situação histórica e das condições de produção 

experimentadas por aquilo que tanto defende Fernandes, a ordem social competitiva 

na sociedade de classes, com os olhos voltados para a especificidade brasileira. Dito 

de outra maneira, os tais “padrões revolucionários” como conferidos à realidade 

europeia não se transmutaram para o país, não somente pela própria base de 

formação escravocrata, mas tão igualmente pelo distanciamento histórico de práticas 

burguesas desenvolvidas em processos vivenciados em séculos anteriores. Em 

termos históricos, seria possível afirmar historicidades distintas para aquilo que se 

fala de processos revolucionários da dita burguesia.   

O problema central da investigação histórico-sociológica da 
Revolução Burguesa no Brasil consiste na crise do poder burguês, 
que se localiza na era atual e emerge como consequência da 
transição do capitalismo competitivo para o capitalismo monopolista 
(…). O que determinou a transição não foi a “vontade revolucionária” 

                                                           
28 

Esta reflexão acerca das relações tradicionalistas presente na reflexão fernandiana aproxima-se de 
outro conceito weberiano, o de dominação tradicional. A sociedade brasileira colonial tem como base 
de dominação o senhor de engenho e de escravos e sobre esta condição nossa formação social foi 
fundada. A ideia de uma dominação tradicional perpassa a existência de uma sociedade em que o 
senhor está diretamente vinculado a aspectos tradicionais e as relações sociais estabelecidas no 
âmbito da pessoalidade. O senhorio não se fixa a partir de estatutos e mecanismos 
institucionais/legais, mas por meio de vínculos pessoais, mediante relações de confiança e pactos 
estabelecidos com pessoas diretamente vinculadas ao seu mandonismo (WEBER, 2009).     
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da burguesia brasileira nem os reflexos do desenvolvimento do 
mercado interno sobre uma possível revolução urbano-industrial 
dinamizável a partir de dentro. Mas o grau de avanço relativo e de 
potencialidades da economia capitalista no Brasil, que podia passar, 
de um momento para outro, por um amplo e profundo processo de 
absorção de práticas financeiras, de produção industrial e de 
consumo inerentes ao capitalismo monopolista. Este grau de avanço 
relativo e de potencialidades abriu uma oportunidade decisiva, que a 
burguesia brasileira percebeu e aproveitou avidamente, modificando 
seus laços de associação com o imperialismo (FERNANDES, 1987, 
p. 215).   

   

 Há o retorno da proposição do capitalismo dependente e associado na 

formulação acima exposta. Neste sentido, é evidenciado duas situações: a) o 

capitalismo é universalizado e ao mesmo tempo situado; b) depende da historicidade 

do capital e seu desenvolvimento, bem como das condições para sua ampliação 

mediante as formas de desempenho da burguesia e do nível de resistência da 

classe trabalhadora. Em se tratando da realidade histórica brasileira, houve 

necessidade de integrar duas questões ao desdobramento político de 

implementação do capital no país, o problema do nacionalismo e da democracia, 

ambos sob a dominação burguesa. O que está em jogo é o processo de 

consolidação desta dominação e a atuação firme e deliberada do Estado brasileiro a 

partir da década de 1930 em se tornar pivô do capitalismo e cumprir sua missão 

clássica de organizador das condições gerais de produção.   

 O estado-novismo varguista surge naquele contexto histórico alinhado aos 

estados fascistas como resposta ao incentivo político promovido pelo Estado frente a 

ampliação das condições de exploração do trabalhador pelo capital. O nível de 

intervenção se fazia necessário, pela lógica da burguesia brasileira, para que as 

condições da economia capitalista tivesse fôlego para dar continuidade ao projeto de 

dependência, agora, aos moldes de um nacionalismo democrático. Não é demais 

mencionar que toda política nacionalista de Getúlio Vargas (1937-1945), em linhas 

gerais, trabalhava com um viés da construção da identidade nacional, utilizando para 

isto de instrumentos do capital comunicacional (ao se falar, por exemplo, na 

importância da rádio nacional) como recurso de convencimento, ou seja, como 

recurso ideológico da ideia de nacional/nacionalismo. 

Depois da década de 30, a burguesia viu-se sob tripla pressão, que 
tendida a crescer em volume e a eclipsar a dominação (pelo menos 
sob a forma compósita, que se estabelecera graças à Revolução de 
30 e ao Estado Novo). De um lado, uma pressão de fora para dentro, 
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nascida das estruturas e dinamismos do capitalismo monopolista 
mundial (…). Essa pressão continha um elemento político explícito: 
condições precisas de “desenvolvimento com segurança”, que 
conferissem garantias econômicas, sociais e políticas ao capital 
estrangeiro, às suas empresas e ao seu crescimento (FERNANDES, 
1987, p. 216).   

  

 Vejamos a pertinência desta análise no que tange aos caminhos desbravados 

pela nossa própria formação nacional para ter alcançado o máximo de condições de 

exploração da mais-valia, patrocinado pelo Estado varguista em diante. Sem sombra 

de dúvidas, o estatismo cumpre papel fundamental na esfera da produção capitalista 

de produção pelo curso de sua própria natureza, garantindo politicamente que esta 

produção seja regulada e distribuída conforme a reprodução ampliada do capital. O 

Estado brasileiro ciente deste papel a partir do varguismo desempenhará a função 

ideológica e material de ser o fiador da burguesia nacional bem como estabelecerá 

relações de “cordialidade” e dependência do capital internacional. O objetivo estava 

dado, consolidar o capitalismo brasileiro e posicioná-lo em referência às exigências 

internacionais para a predominância de sua viabilidade histórica.  

 A burguesia brasileira neste cenário ainda é incipiente e esta é mais uma 

razão para se apropriar politicamente do Estado, instrumento político no qual 

legalizará sua prática dominante. Para viabilizar as reais condições de dominação ao 

longo dos anos que se seguiriam, caberia a árdua designação de intervir nos rumos 

econômicos do país e consolidar o chamado poder burguês no conjunto da 

sociedade e demarcar este tal poder diante às demais classes sociais. Existia no 

país por parte da burguesia uma expectativa (inerente a sua condição de classe) 

pela expansão e dinamismo do capitalismo, ao passo que ainda havia naquele 

momento uma reação de determinadas forças sociais, certas frações da classe 

dominante, como a aristocracia agrária que resistia às mudanças sociais e a perca 

da hegemonia de classe. 

(…) enquanto a dominação senhorial era relativamente monolítica, a 
dominação burguesa surge como uma composição de poder 
heterogênea (com uma base nacional e outra internacional); e 
enquanto a dominação senhorial não se defrontava com uma 
pressão sistemática das massas populares, a dominação burguesa 
identificou esta pressão como o seu inimigo principal (FERNANDES, 
1987, p. 218).     

 

 Para nós, é adequado para a reflexão sociológica considerar que em dado 

regime de acumulação pode-se verificar interesses distintos e condições de 
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existência diversas dependendo das disputas e consensos pactuados entre as 

classes que disputam o poder e o controle social da produção. Neste sentido, esta 

compreensão fernandiana de uma “composição de poder heterogênea”, de base 

dependente, é o que cria neste tipo de capitalismo não só a subordinação mas a 

operação de uma equação “aparentemente simples”, porém vil, em termos sociais, 

porque a exequibilidade do capital requer lucro para uns e miserabilidade para 

maioria, válido também para o debate entre as nações e regiões. Assim, é preferível 

por parte da burguesia nacional a subordinação ao domínio estrangeiro do que ficar 

à parte de processos econômicos e sociais em escala global. 

 Outro aspecto referido, porém problemático na análise de Fernandes, diz 

respeito à “pressão sistemática das massas populares”. O termo “massas populares” 

não faz parte de categorias analíticas do marxismo e sim classe trabalhadora, 

proletariado, etc. Massa é usual na terminologia gramsciana e ao ser abordado está 

diretamente associado à noção de senso comum, ou seja, massa passa a designar o 

que é popular e ao mesmo tempo apresenta uma visão de mundo (outra noção 

presente em Gramsci) baseada em senso comum, incapaz de elevar a consciência e 

à elaboração do que denomina filosofia da práxis, daí a importância do intelectual 

orgânico na perspectiva gramsciana, pois cabe a este intelectual fazer com que as 

massas deixem de expressarem o senso comum para elaborarem uma nova 

consciência, nova visão de mundo. Além do mais, massa é um elemento disforme e 

monolítico e pode implicar em uma abstração, esbarrando em aspectos sem 

determinação social, pois pode “aplicar-se a tudo” sem fazer referência a alguma 

realidade específica. 

 Mas Fernandes esbarra nesta discussão levando em consideração que o tal 

“inimigo principal” para a constituição de uma lógica dominante advém de outra 

classe e isto representa um risco aos projetos de dominação da burguesia, porém 

leva a cabo em direção à constituição de uma ordem em que considera autocrática. 

A concretização da “Revolução Burguesa” levou em consideração a formação 

compósita de elementos civis e militares no decurso da implantação e 

desenvolvimento capitalista no Brasil (FERNANDES, 1987).  

Contudo, parece claro que os elementos que compõem a dominação 
burguesa (especialmente as forças que representam a grande 
burguesia industrial e financeira, bem como a burguesia 
internacional, diretamente envolvida nesse jogo econômico e político) 
compreenderam com clareza a oportunidade histórica com que 
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depararam e, depois de uma curta hesitação pendular, trataram de 
aproveitá-la a fundo (…) tiveram de acomodar-se a interesses 
burgueses de setores arcaicos, os quais interferem nos ritmos e nas 
consequências da modernização controlada de forma, diminuindo 
assim tanto a eficácia quanto os efeitos de demonstração da nova 
ordem (FERNANDES, 1987, p. 218).  

 

 O regime de exceção no Brasil pós-1964 serviu para coroar o processo de 

modernização capitalista e reforçou o caráter de subordinação às potências 

externas. De tal forma, que a utilização do uso da coação física significou não 

somente a arbitrariedade do regime como igualmente legitimou a aplicação da 

violência irrestrita contra a classe trabalhadora, de forma generalizada, ratificando o 

poder burguês, a dependência e ampliação do regime de acumulação no país. Tal 

imposição deste regime se deve às condições de estruturação do capital e 

reorganização do Estado com a finalidade de controlar a classe trabalhadora frente a 

este projeto de expansão e dominação burguesa, que associado ao capital 

internacional intensifica as formas de exploração do trabalhador mediante a 

justificativa ideológica de acelerar o desenvolvimento econômico em prol do 

progresso ao país. O dito crescimento econômico impôs medidas austeras para a 

existência do trabalhador ao passo que a produção de mais-valor e a concentração 

desta riqueza era derivada destas mesmas condições de exploração.  

 O famigerado “milagre” econômico brasileiro (1968-1973) traduziu muito bem 

esta lógica de exploração sob o argumento de uma economia que crescia a taxas de 

11,1% ao ano (VELOSO; VILLELA; GIAMBIAGI, 2008). A discussão aqui não se 

refere a aspectos e problemáticas de como foi interessante ou desconcertante para 

o país crescer economicamente de forma tão avantajada, mas afirmar que do ponto 

de vista da totalidade social em termos de perspectiva do proletariado estes índices 

já demonstram as contradições deste regime de acumulação, pois conforme já 

mencionado, o crescimento de percentuais econômicos se dão sob a base 

insubstituível, neste caso, da exploração de mais-valor do trabalhador. O aumento 

da concentração de renda no país foi ampliado no período citado, assim como a 

consolidação da dominação burguesa enquanto classe hegemônica e a propaganda 

dos ideólogos em relação ao denominado “milagre” econômico.  

Ao concretizar-se, a Revolução Burguesa transcende seu modelo 
histórico – não só porque está superado. Mas, ainda, porque os 
países capitalistas retardatários possuem certas peculiaridades e se 
defrontam com um novo tipo de capitalismo no plano mundial (…). 
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No caso brasileiro, a burguesia se moldou sob o tipo de capitalismo 
competitivo, que nasceu da confluência da economia de exportação 
(de origens coloniais e neocoloniais) com a expansão do mercado 
interno e da produção industrial para esse mercado (…). Em 
consequência, o caráter autocrático e opressivo da dominação 
burguesa apurou-se e intensificou-se (…). Não só porque ainda não 
existe outra força social, politicamente organizada, capaz de limitá-la 
ou de detê-la. Mas, também, porque ela não tem como conciliar o 
modelo neoimperialista de desenvolvimento capitalista, que se impôs 
de fora para dentro, com os velhos ideais de Revolução Burguesa 
nacional-democrática (FERNANDES, 1987, p. 220).   

 

 A resistência às formas de dominação ocorre também entre as classes que 

disputam hegemonias, no interior destas e isto está bem apresentado na obra, ao se 

tratar do conservadorismo de classe quando se refere à aristocracia agrária, 

demonstrando como a composição destas classes se dá em virtude de seus 

interesses maiores, em se tratando de domínio.  Porém, a outra força ainda 

desorganizada, conforme citado pelo sociólogo nesse texto, não é objeto de sua 

análise, porque se deteve com maior atenção na constituição do que chamou de via 

autocrática. Isto nos serve como análise sociológica em relação à predominância de 

uma classe sobre as demais em um país com formação social distinta da realidade 

europeia ou norte-americana. Uma parte da luta de classes é abordada, mas não o 

seu conjunto da luta, ou seja, caberia em seus apontamentos reflexivos sobre a 

contraposição da classe antagônica, o desenvolvimento de formas de luta 

coexistente, inclusive, na resistência em relação ao que se constituiria como forma 

autocrática de controle político.  

 Neste sentido, o trabalho empreendido nesta reflexão sociológica a respeito 

da problemática relacionada à “Revolução Burguesa” buscou ressaltar o papel desta 

classe diante de processos e dinamismos próprios do desenvolvimento capitalista no 

Brasil mediante a particularidade de nossa formação social e histórica. É um estudo 

clássico da sociologia brasileira, muito mais próximo de uma elaboração weberiana 

e gramsciana, conforme já apontamos anteriormente. Assim, nos elucida um certo 

distanciamento da episteme marxista em sua produção sociológica, mesmo 

afirmando sua opção teórica pelo marxismo e política pelo socialismo. 
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2.2 – Opção e Concepção de Socialismo 
 
 A ideia de uma revolução social de cunho socialista é algo viável e deve-se à 

resposta que as classes sociais oferecem contra a revolução dentro da ordem e ao 

desencadeamento da autocracia burguesa. Revolução social foi analisada tanto do 

ponto de vista burguês como também pelo viés proletário, segundo a perspectiva 

fernandiana. Do primeiro elemento, já esboçamos uma explicação quanto ao seu 

desencadeamento; já em relação ao segundo, pretendemos desenvolver como 

Fernandes concebia o socialismo e posteriormente fazer a crítica de sua posição.  

Os sociólogos não criam a revolução social. Como as outras 
ciências, a Sociologia só se converte numa força ativa da revolução 
social quando certos grupos e classes sociais usam conhecimentos 
ou categorias de pensamento sociológicos em atividades sociais de 
caráter revolucionário. O desafio intelectual, que a revolução social 
representa para o sociólogo que não teme a opção política, surge a 
partir desse patamar histórico. De um lado, é preciso incluir a 
modernização autônoma, as funções potencialmente revolucionárias 
da ciência e da tecnologia científica e as atividades especificamente 
revolucionárias dos grupos humanos no centro das investigações 
sociológicas. Do outro lado, é necessário ir além, procurar-se como 
difundir os conhecimentos sociológicos obtidos e como torná-los 
operativos do ponto de vista político (FERNANDES, 1975a, p. 154).    

 

 O crivo do debate a respeito de seu socialismo passa por sua opção política e 

sociológica de olhar para a revolução como algo necessário e que produziria uma 

superação do “atual estado de coisas” e da vigência do capitalismo como modo de 

produção. A transformação social está no horizonte de sua práxis, mesmo com 

algumas problemáticas já apontadas no capítulo anterior no que tange a sua 

aproximação com o leninismo. Por outro lado, a perseguição ao que denomina de 

socialismo proletário demarca sua inserção partidária e o debate público em veículos 

do capital comunicacional, advindo de sua longa tese a respeito da constituição da 

ordem competitiva burguesa, em particular no Brasil.  

 Em uma exposição pública realizada junto ao Sindicato dos Metalúrgicos de 

São Bernardo do Campo em 1991, Fernandes discute a questão do socialismo e o 

que chamou de autoemancipação dos trabalhadores. Nesta reflexão, aborda de 

forma sintética a formação histórica do capitalismo e a exploração do trabalho e o 

antagonismo presente entre trabalhadores e capitalistas. De acordo com sua 

argumentação, o marxismo surge como resposta a esta sociedade do capital na era 
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moderna e o socialismo o caminho para a supressão do capitalismo (FERNANDES, 

2010). 

 Conforme vemos, nesta exposição, há uma reafirmação de Fernandes quanto 

à necessidade de organizações como o sindicato e o partido político para a 

organização e a formação da consciência de classe. O reforço a estas duas 

organizações como meios de luta e organização se justificam para ele a partir da 

leitura do Manifesto Comunista e de experiências sistematizadas por Marx e Engels 

em se tratando de processos revolucionários. A própria militância partidária e 

legislativa como deputado federal expressa esta sua posição em prol dos meios 

organizativos de tipo burocrático. Para ele, a luta pelo socialismo29 deve ter como 

objetivo a conquista do poder pelos ditos comunistas e a partir disto construir novas 

bases sociais, por suposto revolucionária. 

É algo importante distinguir entre ocupar o poder e conquistar o 
poder. Há vários exemplos históricos nos quais os trabalhadores, os 
partidos socialistas ou social-democratas ocuparam o poder. Mas a 
conquista do poder significa que o movimento social de 
transformação da ordem existente atingiu seu objetivo. A classe 
capitalista não terá mais condições sociais e políticas de se 
reproduzir como classe dominante e deverá ser reeducada para viver 
na sociedade nova e sobreviver dentro dela. Esta é a concepção 
central de Marx e Engels. São estes os alvos centrais do socialismo 
proletário e revolucionário (FERNANDES, 2010, p. 285).    

 

 O denominado socialismo proletário proposto por Fernandes tem a ver com 

uma concepção leninista-gramsciana30 no sentido de buscar uma força política 

mediadora, no caso, o partido político “revolucionário”, entendido como educador da 

consciência de classe e instrumento legítimo na luta contra a dominação burguesa e 

capaz de fazer os enfrentamentos em prol da conquista do poder e posteriormente 

                                                           
29 

A via do socialismo não aparecia apenas como mera retórica de um intelectual que se enxergava 
de esquerda, mas um passo em direção às suas convicções, consequência de suas elaborações 
teóricas. Em outras palavras, sua trajetória histórica o levava a optar por este universo do socialismo 
e das causas as quais se dedicou na pesquisa sociológica e nos debates realizados. Para Candido 
(2001), sua militância socialista o acompanhou desde a formação acadêmica inicial nas ciências 
sociais e reconhecidamente visto como um intelectual marxista.  
 
30 

Para Gramsci (2010b, p. 52), o partido político, em particular o Partido Comunista deve existir para 
a tomada do poder estatal, para transformar-se e/ou fundar-se em Estado. Devido a análise que faz 
da religião, do catolicismo, chegar a fazer uma analogia entre o Partido Comunista e o cristianismo 
primitivo. A aspiração revolucionária do operário encontra no Partido Comunista seu lugar de 
manifestação. “O Partido Comunista é o instrumento e a forma histórica do processo de libertação 
interior por meio do qual o operário passa de executor a iniciador; de massa que é converte-se em 
chefe e guia; de braço converte-se em cérebro e vontade; na formação do Partido Comunista é 
possível localizar o germe da liberdade que terá o seu desenvolvimento e a sua expansão plena 
depois de o Estado operário ter organizado as condições materiais necessárias” (p. 52). 
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na reorganização da sociedade socialista. Uma nova experiência social, anteposta, 

exigiria para ele, um nível de preparação da classe ainda em amadurecimento, e 

este é o ponto no qual, organizações como sindicatos e partidos assumem o ponto 

da vanguarda. Daí, temos um problema fundamental em termos de organização, a 

inexistência de auto-organização dos trabalhadores em razão da criação de uma 

vanguarda política e certo alijamento de práticas sociais que se encaminhariam em 

rumo oposto ao apresentado. Derivado disto está o controle direto feito pela 

estrutura sindical e partidária, por suas burocracias. No capítulo anterior fizemos 

alguns apontamentos que sinalizam práticas políticas destas estruturas de maneira 

hierárquica e aparelhadas pelo Estado em concordância com objetivos próximos, a 

conquista do poder. 

 A busca por meios de organização capazes de reunir os anseios da 

construção de um projeto socialista de sociedade estão na contramão do 

desenvolvimento do capitalismo e os esforços de indivíduos ligados ao campo da 

esquerda ou que se filia a esta posição política não deixa de apresentar limites 

quanto às práxis e interpretações relacionadas ao próprio marxismo, e daí, 

notadamente da compreensão em torno da noção de socialismo. Vejamos a seguir 

uma posição limitada em relação a esta discussão: 

Isso naturalmente não significa que os socialismos renunciem a 
propor determinadas reivindicações jurídicas. É impossível que um 
partido socialista ativo não as tenha, como qualquer partido político 
em geral. As reivindicações resultantes dos interesses comuns de 
uma classe só podem ser realizadas quando essa classe conquista o 
poder político e suas reivindicações alcançam validade universal sob 
a forma de leis. Toda classe em luta precisa, pois, formular suas 
reivindicações em um programa, sob a forma de reivindicações 
jurídicas. Mas as reivindicações de cada classe mudam no decorrer 
das transformações sociais e políticas e são diferentes em cada país, 
de acordo com as particularidades e o nível de desenvolvimento 
social. Daí decorre também o fato de as reivindicações jurídicas de 
cada partido singular, apesar de concordarem quanto à finalidade, 
não serem completamente iguais em todas as épocas e entre todos 
os povos (ENGELS; KAUTSKY, 2012, p. 47). 

 

 É bastante problemático considerar o socialismo a partir de uma esfera 

jurídica e dentro de um desenvolvimento a partir de leis, justamente por ser não se 

diferenciar da lógica positivista em relação à evolução da sociedade. Outro aspecto 

emblemático, é a conquista do poder político via partido político, que deveria se 

atentar para “reivindicar” em seus programas socialistas questões relacionadas ao 

elemento jurídico. Este argumento de uma reivindicação jurídica para um programa 



84 

 

 

socialista levado a cabo pelo partido reforça a dificuldade em considerar esta 

concepção socialista como autêntica pelo meio ao qual se dispõe a construir a 

viabilidade do socialismo, pela via da esfera jurídica e partidária, portanto, no âmbito 

do normativo e burocratismo, não se opondo radicalmente diante das formas 

capitalistas de organização social. A esfera “jurídica” é desenvolvida pela sociedade 

burguesa, em termos da divisão social do trabalho e por sua forma burocrática e 

legitimadora da exploração e da dominação. Isso significa, no fundo, não uma 

transformação das relações sociais e sim um capitalismo reformado. 

 O legalismo em práticas políticas está arraigado em formas de pensamento 

que se autointitulam de esquerda, como explicitado acima. Isto está circunscrito num 

horizonte de reducionismo do campo teórico marxista e dos limites da formação dos 

intelectuais que interpretam este campo. Para ficar clara esta ideia de redução e 

formação limitada no âmbito do marxismo, é preciso ter presente que as condições 

de luta do proletariado requerem uma produção teórica para auxiliá-los criticamente 

na contraposição de forças e na formulação de um projeto de sociedade 

radicalmente oposto ao mundo atual. A realização plena deste projeto depende da 

perspectiva do proletariado, pois é esta classe que permite realizar a crítica 

desapiedada do existente.  

 Fernandes defende uma concepção de socialismo voltada para a civilização 

livre da barbárie, cujo resultado é a extinção da sociedade de classes. Para isto 

ocorrer, torna-se fundamental a organização da classe trabalhadora a fim de 

derrubar o “monopólio do poder pela burguesia” (FERNANDES, 2010, p. 289). Este 

empenho da classe trabalhadora exigiria de si uma ação coletiva sem 

espontaneísmo, aproveitando-se de situações históricas de crise para movimentar-

se em direção a ação revolucionária. 

Se a burguesia quer dominar, o trabalhador, em contraposição, quer 
se autoemancipar coletivamente. Marx e Engels não ficam nos 
marcos convencionais da emancipação dos trabalhadores ou por 
classes esclarecidas ou por setores avançados da burguesia ou por 
doação do Espírito Santo. Eles suscitam uma autoemancipação 
coletiva, e isso nasce de um processo que, naturalmente, tem de 
evoluir gradativamente, adquirindo uma aceleração cada vez maior à 
medida que o desenvolvimento capitalista aumenta, porque a força 
relativa do trabalhador depende do grau de desenvolvimento do 
capitalismo (FERNANDES, 2010, p. 290).  

 

 A sua intervenção em favor da autoemancipação do trabalhador apresenta 

como assertiva a classe organizada por meio de sindicatos e partidos operários e 



85 

 

 

isto passa a ser a sustentação política da formação de uma consciência socialista. 

Afinal, a apologia intelectual gira em torno do socialismo proletário. Um artigo 

produzido para o Jornal Folha de São Paulo (FERNANDES,1986) explicita a 

constituição de uma consciência social de classe que propugna o socialismo 

proletário e esclarece que para derrubarmos a supremacia burguesa é importante a 

constituição de organizações sindicais, partidos e outras neste nível, para o avanço 

das tarefas políticas para a realização do socialismo proletário, que segundo o 

mesmo, é revolucionário e tem como objetivo a luta pela conquista do poder. O 

socialismo proletário passa a representar um conceito significativo na abordagem 

adotada por Fernandes frente ao contexto em que está inserido no conjunto das 

lutas sociais e de classe ao redor do debate constitucional e ao longo de muitas de 

suas intervenções (FERNANDES, 1982; 1986a; 1986b; 1989).   

E quais são os objetivos que eles salientam como essenciais do 
socialismo proletário? Primeiro, a organização da classe. É claro que 
para o trabalhador transformar a sua condição de existência e a 
sociedade na qual vive precisa proceder como faz a burguesia, isto 
é, organizar-se como classe. Esse processo é espontâneo, mas 
possui componentes que dependem da consciência social dos 
agentes históricos. O trabalhador precisa compreender que o 
sindicato é um meio de luta, mas que é insuficiente e que é 
necessário criar outros meios de luta, que são os partidos políticos 
(…). Portanto, os trabalhadores precisam se organizar como classe 
para usar o poder real de classe na luta contra o capital. Esse é o 
requisito número um para que o trabalhador, que constitui maioria na 
sociedade, possa modificá-la, que permita usar sua força no sentido 
de uma revolução (FERNANDES, 2010, p. 284).  

 

 De maneira preponderante a relação entre a dominação burguesa, a 

organização política da classe trabalhadora e o viés do socialismo proletário 

perfazem suas contribuições no sentido de esclarecer o caminho da formação 

capitalista no Brasil e indicar os desdobramentos das lutas sociais em terreno tão 

complexo e repleto de contradições. Porém, persiste nesta abordagem sociológica 

elementos que dificultam o avanço do proletariado em termos organizacionais, como 

o sindicato e o partido, mesmo sendo atribuída a estas formas políticas a capacidade 

de criação de estratégias revolucionárias31. As lutas sociais não ficaram rendidas 

                                                           
31 

Tanto sindicatos como partidos políticos foram considerados pelo marxismo de suma importância 
para as lutas sociais, sobretudo no século XIX, em que pese a ampliação de mecanismos do 
operariado frente aos avanços da dinâmica imposta pelo crescente assalariamento dos trabalhadores 
e sua consequente alienação. De acordo com Silva (2011), há uma tendência do movimento sindical 
ao reformismo, ao economicismo e pragmatismo a partir da institucionalização deste instrumento de 
luta social e uma notória burocratização de suas práticas políticas.  
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perante o capital, mas em certo sentido sofreram interferências significativas em 

relação ao Estado e à cooptação feita pela via da institucionalização destas lutas no 

âmbito do legalismo e da acomodação dos interesses dos trabalhadores pelo 

aparato estatal.  

 Em outras palavras, instrumentos históricos de luta dos trabalhadores foram 

submetidos à ideologia dominante e anulada a perspectiva crítica tal como 

experimentado em seu nascedouro. Segundo Silva (2011), o surgimento de um 

operariado organizado em sindicato, estendido a partidos operários deu-se 

justamente pelo desenvolvimento das relações sociais de produção capitalistas e 

isto demarca historicamente suas origens, necessidades e níveis de elaboração 

diversos (conservador, reformista, revolucionário). Para Viana (2003), o partido 

político moderno se define como uma organização burocrática, interessado na 

conquista do poder estatal e reprodutor da ideologia e interesses da classe 

dominante e suas classes auxiliares.  

 Estas definições estão distantes daquilo que é apresentado por Fernandes em 

suas inferências sobre os sindicatos, centrais sindicais e partidos operários, 

conforme referendado pelo mesmo: 

Os partidos socialistas têm de existir, pois sem eles não vai haver 
nenhum movimento socialista. E eles têm de existir, na legalidade ou 
na ilegalidade. Se a legalidade nega espaço político para os partidos 
socialistas, esses, mesmo que sejam reformistas, precisam optar 
pela existência na ilegalidade (…). Os partidos socialistas têm que 
partir do ponto zero, pela criação de um espaço democrático dentro 
da sociedade capitalista. Um espaço democrático verdadeiro, um 
espaço democrático para as classes trabalhadoras, no qual, por meio 
dos conflitos de classe contra a burguesia e contra o capitalismo, por 
reformas anticapitalistas, por revolução dentro da ordem e mais tarde 
por revolução contra a ordem, o movimento socialista e partidos 
socialistas se consolidem mutuamente (FERNANDES, 2008b, p. 426-
427).   

    

 Diferente de interpretações marxistas a respeito da burocratização de 

sindicatos e partidos políticos (VIANA, 2003; SILVA, 2011; PROTO, 2012; 

MARQUES e BRAGA, 2013), e o reconhecimento destas organizações como 

empecilho ideológico para ações de auto-organização da classe trabalhadora, há por 

parte de Fernandes disposição em referendar tais mecanismos e concebê-los como 

instrumentos legítimos na formulação daquilo que entende como socialismo. 

Explanamos alguns fatores que demarcaram esta opção de Fernandes pelo 

chamado socialismo proletário, mas ainda é elucidativo dizer que seu distanciamento 
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de organizações de esquerdas radicais do ponto de vista do marxismo autêntico, do 

chamado comunismo de conselhos32 e organizações autogestionárias o impediu de 

desenvolver uma práxis crítica e contundentemente revolucionária. 

 A insistência na ideia de sindicatos e partidos que cumprem uma tarefa de nos 

conduzir ao socialismo encontra no Partido dos Trabalhadores (PT) e em outras 

organizações sociais um motivo para alargar o horizonte que para Fernandes é 

revolucionário. Há de sua parte uma consciência de mudança social sem “toque de 

mágica”, que encontra em organizações institucionalizadas o caminho para o 

denominado socialismo revolucionário. 

(…) Tudo depende do modo pelo qual as classes trabalhadoras, 
através do PT e de outros partidos de esquerda, e com o apoio da 
pequena burguesia e de setores radicais das classes médias, 
profissionais liberais com suas entidades de grande prestígio, como 
a OAB, a Andes, a Apeoesp etc., responderem à situação histórica 
existente (…). Como socialista, prefiro pensar que o Brasil tem 
perspectivas de evolução na direção do socialismo. Porque só há 
uma alternativa para a forma imperante de capitalismo dependente e 
ela é oferecida pelo socialismo revolucionário. Reforma social, dentro 
desse contexto, pressupõe que optamos conscientemente pela 
“rendição silenciosa”, como dizem os canadenses – a 
subalternização passiva, em troca de migalhas, da superexploração 
capitalista intrínseca ao destino da periferia no mundo das 
multinacionais, das grandes potências capitalistas e das promessas 
do consumo de massa (FERNANDES, 2010, p. 300). 

 

 Voltamos ao problema da escolha do socialismo revolucionário como projeto 

político, mesmo se alicerçando em bases como a do partido político. Em sua 

abordagem política, o partido político de esquerda pretensamente revolucionário é 

criador de uma estratégia e tática capaz de assegurar que os vários movimentos da 

classe trabalhadora estejam preparados para as oportunidades vindouras de 

transformação e aquelas em situações revolucionárias, ou seja, para Fernandes, é 

preciso preparar-se para as oportunidades históricas de lutas sociais acirradas e 

capazes de se tornarem revolucionárias (FERNANDES, 2010b).  

                                                           
32 

O comunismo de conselhos é corrente do marxismo, cuja essência é a defesa de conselhos 
operários como órgãos da revolução proletária e organizações de autogestão social, voltadas para a 
futura sociedade comunista. A formação dos conselhos operários basea-se na experiência histórica 
da Comuna de Paris (1871) e melhor desenvolvida em momentos revolucionários distintos 
posteriormente no século XX (Revoluções Russa, Alemã, na Itália, etc.). Os conselhistas eram 
adeptos do marxismo e a elaboração teórica produzida por estes militantes aprofundava aspectos do 
conjunto de lutas proletárias e a continuidade da crítica à organizações que se burocratizaram em seu 
histórico de lutas, como os sindicatos e partidos (MAIA, 2011).  
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 O problema destacado aqui, em sua análise, é o fato de considerar algumas 

das instituições (elencadas na citação acima) com potencialidade de se unir ao 

proletariado no decorrer das lutas sociais. Manifesta nesta sua reflexão, os limites de 

compreensão das classes sociais a partir do marxismo e o apelo para a união de 

elementos institucionalizados e burocratizados da sociedade civil, no caso de uma 

instituição social conservadora como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), para 

ficarmos neste exemplo, juntar-se às lutas das classes trabalhadoras.  

 A atuação partidária passa a ser um elemento político mais próximo, mesmo 

tendo por parte de Fernandes sido adiado inicialmente devido suas discordâncias 

em relação a aquilo que estava proposto no programa do PT a respeito de 

proposições socialistas33. A via partidária é assumida como meio e estratégia, 

segundo ele, em favor das causas dos chamados desfavorecidos e subalternizados 

e a tribuna parlamentar a voz daqueles desprovidos de fala na arena política 

brasileira34. O partido político reconhecidamente operário, para ele, teria como 

obrigação se expressar contra-ideologicamente e levantar a bandeira da revolução 

social nesta sociedade de classes. Daí, para ele, a importância do PT neste conjunto 

das lutas sociais, como manifestação do que chama de polo operário, cuja situação 

histórica se desenrola para instituir uma democracia operária e de transição para o 

socialismo (FERNANDES, 1982).   

Um partido socialista não pode nem deve esperar a transição para o 
socialismo para formular exigências que são vitais para a dignidade 
humana e a fruição de um padrão decente de vida. O programa do 
PT, o projeto de Constituição que o partido levou à Assembleia 
Nacional Constituinte e, particularmente, os programas de governo 
de Luiz Inácio Lula da Silva formulam proposições que exemplificam 
como o PT orienta sua propaganda e lutas políticas com vistas a 
civilizar a sociedade civil e o Estado e a forjar a consolidação nova 
nas ligações sociais (como a educação, a saúde, os direitos sociais 
dos trabalhadores, a moradia, a seguridade social etc.). Ao proceder 
desse modo, o PT concorre para apressar a transformação das 

                                                           
33 

O PT passa a ser outro lócus de atuação, com uma situação delimitada nos quadros do partido 
visto sua entrada para a função legislativa, ao se eleger por dois mandatos consecutivos como 
deputado federal pela legenda no auge da construção da nova carta constitucional em 1987.  
 
34 

De acordo com Silveira (1987) há certa analogia entre o pensamento e ação de Fernandes e Lênin 
e a alusão mais direta seria considerá-lo como um “publicista revolucionário”, pelo conjunto da obra 
produzido no final dos anos de 1970 e os artigos assinalados pelo jornal Folha de São Paulo a partir 
da década seguinte em suas colunas semanais. Assim, o caráter publicista faria parte de seu 
entendimento como intelectual militante e capaz de contribuir politicamente no debate de conjuntura. 
De Lênin, ficou a “inspiração política”, como trabalhada por Fernandes numa introdução ao estudo de 
seu pensamento.    
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classes trabalhadoras em “classes em si”35 e para exercitar uma 
consequência social de classe que volte para o socialismo como 
alternativa para os de baixo (FERNANDES, 2010b, p. 401-402). 
      

    

 O PT seria para Fernandes um dos partidos socialistas do polo operário que 

expressaria a experiência dos trabalhadores em lutas institucionalizadas e com este 

perfil de luta social como experiência de transição para o socialismo de cunho 

proletário. A priori, para ele, este partido reuniria os anseios de uma ampla parcela 

da população desfavorecida de bens e direitos sociais, capitaneando estas carências 

na forma de conteúdo programático do partido e no engajamento político rumo ao 

ideário socialista. Ainda considera três atributos fundamentais na formação deste 

partido: a reunião de trabalhadores, a democracia e a luta contra as desigualdades 

sociais. Todos estes fatores são produtos históricos que exigem um lugar de atuação 

específico para sintetizar as necessidades e potencializar as demandas operárias 

contra o avanço capitalista e a favor de outro tipo de sociedade, no caso, socialista 

(FERNANDES, 2010b). 

 As intenções quanto à razão de existir e o papel a ser desempenhado pelo PT 

no contexto de hegemonia burguesa na realidade brasileira é o desafio a que se 

propõe vários intelectuais no referido campo da esquerda, seja para ovacionar sua 

criação e intenção, seja para criticar suas formulações. E com Fernandes isto não foi 

diferente, se posicionando favorável a sua consolidação por considerá-lo um partido 

na contramão da ordem estabelecida pela autocracia burguesa e uma das forças 

políticas na dissolução desta mesma ordem. 

O PT não pode se eximir da obrigação fundamental de congregar as 
verdadeiras forças sociais inconformistas e de esquerda. Todas as 
divergências podem ser articuladas, desde que exista um elemento 
aglutinador que arque com a responsabilidade de resguardar as 
posições mais avançadas que patenteiam como viáveis e 

                                                           
35

 Para Marx as classes em si já existem e o que ocorre é a passagem da classe “em si” para a classe 
“para si”. Isto fica melhor compreendido se utilizarmos a terminologia classe determinada e classe 
autodeterminada, pois no caso da citação acima, as classes trabalhadoras são classes em si, 
determinadas pelo capital e sua derivada estrutura social de classes. A existência da classe 
autodeterminada se dá a partir da sua autorganização, assumindo a consciência de seus próprios 
interesses, o que a torna uma classe autodeterminada, para si (VIANA, 2016). Há da parte de 
Fernandes um equívoco aqui de compreensão a respeito da teoria marxista das classes sociais, já 
que, conforme situamos, as classes trabalhadoras existem em uma dada sociedade de classes, 
portanto, não faz sentido uma classe transformar-se em si mesma, de acordo com a proposição 
analisada, mas a possibilidade real de transformação ocorreria numa mudança da condição de classe 
determinada para classe autodeterminada, o que levaria a extinção do capitalismo e das próprias 
classes sociais. 
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necessárias. O segredo da união possui uma raiz simples: os que 
não avançarem ficarão isolados e serão vilipendiados pelas massas. 
Se um só tentar, se ele vencer sem os partidos fraternos, obterá a 
vitória sozinho. Essa reflexão reduz a equação à expressão 
elementar. O fato é que o padrão de imperialismo do capitalismo 
oligopolista da era atual deixa poucas saídas à difusão, implantação 
e evolução do socialismo e do comunismo na periferia. A esquerda 
precisa explorar uma estratégia de união, defensiva e ofensiva, para 
lograr êxito (FERNANDES, 2010b, p. 413).          

 

 É possível perceber no PT assumido por Fernandes uma organização 

catalisadora das reivindicações e do ideário socialista, portanto, um elemento político 

de articulação das próprias organizações consideradas de esquerda para 

oferecerem uma resposta revolucionária à dinâmica capitalista em curso.   Para ele, 

há divergências e diferenças no campo, mas devem ser feitas tentativas de 

superação destas desavenças internas na esquerda a fim de centrar esforços para 

conter a evolução do capitalismo. Não há alternativa para as organizações de 

esquerda senão a disposição de caminharem juntas numa mobilização que reúna 

este campo sob a alegação de se sucumbirem frente ao poder e organização da 

classe hegemônica (FERNANDES, 2010b). 

 Mesmo defendendo o PT como vanguarda da classe trabalhadora e com 

condições de levar-nos à dita revolução socialista, não passa indiferente à 

Fernandes o fato de o partido apresentar problemas relacionados à sua estrutura 

interna e à posição assumida pelo partido em sua trajetória. Um destes problemas 

por ele apontado diz respeito ao nível de burocratização partidária e o consequente 

afastamento das chamadas bases do partido e de movimentos sociais próximos, que 

inclusive, contribuíram com premissas programáticas ao tipo de socialismo pensado 

pelo partido36 (FERNANDES, 2010; 2010b). 

                                                           
36  

Na Carta de Princípios publicada antes do lançamento oficial do Partido dos Trabalhadores (PT) 
em 1°de Maio de 1979, está explicitada no documento a opção pela democracia tida como plena e 
pelo socialismo. Em outro documento, o Manifesto de 1980, o partido se identifica como um partido 
de massas, cuja pretensão é a conquista do Estado, para realizar uma política voltada para a 
democracia do “ponto de vista dos trabalhadores”. Em ambos os documentos há a premissa posta 
pelo partido em que considera ser o representante dos interesses da classe trabalhadora conforme 
descrito: “O PT define-se também como partido das massas populares, unindo-se ao lado dos 
operários, vanguarda de toda a população explorada, todos os outros trabalhadores – bancários, 
professores, funcionários públicos, comerciários, boias-frias, profissionais liberais, estudantes etc. – 
que lutam por melhores condições de vida, por efetivas liberdades democráticas e por participação 
política”. O PT em seu nascedouro apresentava-se não só como vanguarda, mas igualmente o 
partido que congregava todos os anseios e capilaridade da classe trabalhadora. 
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 Neste sentido, há reconhecimento de sua parte dos limites e inconsistências 

no PT, apresentando críticas quanto a algumas tendências do partido em aspectos 

como a má-formação de quadros, o vínculo entre militantes e trabalhadores, a 

absorção de membros do partido em cargos do Estado, ao se assumir o poder em 

algumas circunstâncias e certa união com partidos de linha convencional, ligados ao 

aparato dominante (FERNANDES, 2010; 2010b). 

 O apontamento da falta de clareza do que é o socialismo para o PT já 

aparecia em sua crítica antes mesmo de sua filiação, e em certa medida, não foi 

totalmente abandonada posteriormente. Em uma entrevista realizada por Juarez 

Guimarães (em 1985), confirmava esta sua leitura a partir da indagação acerca dos 

instrumentos do movimento operário diante da luta de classes, de acordo com sua 

resposta: 

É preciso entender que, sob a ditadura, os principais grupos com 
identidade proletária – PCB, PC do B e mesmo o PT – tinham um 
campo de ação política limitada, sendo que o PCB, o PC do B 
estavam mais preocupados com a conquista da legalidade e ainda 
presos a um esquema, por causa deste objetivo, de colaboração de 
classes. Assim, a contribuição que eles poderiam dar ao 
desenvolvimento da independência de classe foi muito menor do que 
poderia ser. Por sua vez, o PT não define claramente qual é o eixo 
principal de sua esfera política, que é o socialismo do PT. Existem 
várias correntes – comunidades de base, sindicalistas, grupos de 
extrema-esquerda – e não há uma definição clara de qual é o tipo de 
socialismo pelo qual luta o PT (FERNANDES, 1986, p. 94-95).  

 

 A reflexão apontada nesta análise já indicava as dificuldades em se 

considerar a autenticidade da luta dos trabalhadores a partir de configurações como 

o partido político, pois se havia uma ausência clara da definição de socialismo para o 

PT, haveria de ter inconsistências na ação partidária no tocante aos caminhos 

propostos para a autoemancipação dos trabalhadores em decorrência de um projeto 

revolucionário, no qual, já apontado anteriormente, deve ser autogerido pela própria 

classe na totalidade das relações sociais. O significado histórico da potencialidade 

de emancipação da classe trabalhadora pode se tornar autorrealizável e este é o fim 

último da superação da supremacia burguesa ou qualquer outro mecanismo 

hegemônico. A luta institucionalizada a partir da ordem e contra a ordem, como 

prefere Fernandes, carece de uma teoria capaz de elaborar uma crítica social ao 

todo de nossas relações sociais, mesmo aqueles reconhecidos como instrumentos 

de luta popular, do movimento de trabalhadores e assim por diante.  
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 No terreno do marxismo autêntico37 o proletariado auto-organizado é a força 

histórica capaz de revolucionar as atuais condições de produção e de propor uma 

resistência crítica no universo das classes sociais e suas lutas na 

contemporaneidade.  

Assim, torna-se compreensível que o marxismo é expressão teórica 
do proletariado revolucionário, ou seja, como classe 
autodeterminada, mesmo que, ainda não tenha realizado tal 
passagem. Isto quer dizer que o marxismo expressa o proletariado 
do futuro e não o do presente e ambos só se unificam quando ele se 
torna autodeterminado (…). O marxismo é um pensamento 
extemporâneo, uma consciência antecipadora, e, por conseguinte, 
não reproduz o existente e nem cai no presentismo, pois expressa 
teoricamente a classe que traz em si o futuro. 
Nesse sentido, o marxismo é uma teoria revolucionária e uma teoria 
da revolução proletária. É uma teoria revolucionária já que seu 
objetivo é a revolução e consiste numa ruptura radical com todas as 
ideologias e formas de ilusões da sociedade capitalista, é a 
antecipação da consciência do futuro no presente. E é uma teoria da 
revolução proletária por analisar e compreender o processo no qual o 
proletariado realiza a transformação radical do conjunto das relações 
sociais (VIANA, 2014, p. 28-29).  

 

 Dessa maneira, ao invés de organizações institucionalizadas e aparelhadas 

pelo Estado, partidos, sindicatos, movimentos ligados ou financiados por grupos 

religiosos, associações classistas, dentre outros, é proposto pelo marxismo que a 

classe trabalhadora se auto-organize e crie condições de autoformação para 

assegurar ao proletariado o desenvolvimento consciente da práxis revolucionária. 

Nesse aspecto, toda tentativa de conceber uma direção ou vanguarda ao 

proletariado via instrumentos legais legitimado pelo Estado deve ser rechaçado, 

devido ao engessamento de ações potencialmente vistas como revolucionárias.  

 A instrumentalização da luta política e os mecanismos de usurpação da classe 

trabalhadora são alvos constantes das instituições burguesas com intuito de 

desmobilizar, adequar, coibir ou manter sob controle. Por esta razão, a burguesia 

cria formas de regularização das relações sociais38 voltada para o cerceamento de 

                                                           
37 

Concebemos como marxismo autêntico a teoria marxista que expressa a consciência do 
proletariado revolucionário e sua práxis revolucionária. A produção teórica do marxismo autêntico 
imprime uma dada antecipação teórica e não deve ser confundido como vanguarda do proletariado, 
como expresso ideologicamente pelo leninismo. O marxismo autêntico ou revolucionário se propõe a 
superar formas de conhecimento burguês como a ciência e a ideologia dominante, tornando-se uma 
referência teórica importante para a luta cultural do movimento proletário (VIANA, 2007; KORSCH, 
2008). 

38 
Compreendemos como formas de regularização social o conceito que expressa o controle social 

dominante em relação às classes exploradas. Daí, as instituições do Estado, neoliberais e a cultura 
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organizações da classe autodeterminada. Por outro lado, a capacidade de auto-

organização do proletariado situa a luta de classes entre o predomínio da hegemonia 

burguesa e a resistência do proletariado autodeterminado, em perspectiva 

revolucionária. Portanto, o alcance da emancipação humana amplia o horizonte das 

lutas sociais e coloca sob a responsabilidade do proletariado revolucionário a 

necessidade histórica de extinguir o capital e suas classes e instituições derivadas.  

 Para a existência de uma práxis revolucionária, o proletariado precisa investir 

numa formação teórica fundamentada que lhe forneça elementos para análise 

intelectual das relações sociais existentes, ao mesmo tempo, que forneça aos 

indivíduos elementos de sustentação para esta práxis. Um dos fatores a serem 

superados em termos de formação revolucionária se refere ao conjunto da produção 

de conhecimento burguesa, ou sua episteme. No âmbito da totalidade, a 

autoformação da classe trabalhadora se apresenta como resposta ao processo 

revolucionário, afinal, o avanço da consciência do proletariado implica a produção de 

uma teoria engajada e de transformação da realidade. 

A teoria é também práxis, ou seja, atividade (mental) teleológica e 
consciente. Isso significa que ela possui uma finalidade consciente. 
Essa finalidade consciente é a transformação radical do conjunto das 
relações sociais, a abolição do capitalismo e instituição da 
autogestão social, ou seja, a emancipação humana. Logo, é sua 
intenção expressar a perspectiva do proletariado, pois essa é 
condição de possibilidade para uma consciência correta da realidade 
(VIANA, 2014, p. 35).  

 

 Assim, consideramos que a perspectiva do proletariado e sua práxis 

revolucionária atinge seu fim último quando nos emancipamos. Disto, já decorre, 

reconhecer as experiências históricas de lutas autogestionárias no decorrer das lutas 

sociais desde o século XIX e XX. A autogestão social39 aparece como possibilidade 

política de realização plena desta emancipação e os coletivos autogestionários a 

nova forma de se relacionar socialmente. A concepção mais adequada (a palavra 

passa a ser deformada em termos ideológicos a partir de outras compreensões, 

                                                                                                                                                                                     
mais ampla ficam reguladas pela classe dominante. De acordo com Viana (2007), as formas de 
regularização social reproduzem as relações sociais dominantes e consequentemente sua ideologia, 
afinal, “as ideias dominantes de uma dada sociedade são oriundas da classe dominante”, por meio da 
produção de seus ideólogos.   

39 
Autogestão social é uma denominação para definir, adequadamente, o que se cunhou como 

comunismo a partir do pensamento de Marx. Tem origem no final da década de 1960, no auge da 
experiência do Maio de 68, e assumida naquele contexto o significado de uma revolução proletária no 
bojo da radicalização das lutas estudantis e operárias (VIANA, 2014b). 
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democracia direta, economia solidária, autogestão na empresa, etc.), é da forma de 

produção associada no conjunto das relações sociais, radicalmente oposta ao 

capitalismo e derivando de sua extinção, superado com auto-organização e 

autoformação do proletariado, originando daí novas relações sociais, relações 

sociais de produção comunistas, sendo que a realização concreta desta nova forma 

de produção se dá a partir da totalidade das relações sociais, ou seja, a autogestão 

social é projeto de generalização das novas condições sociais de existência para a 

humanidade (VIANA, 2014b). O projeto de uma sociedade autogerida inicia com a 

negação do capitalismo e a afirmação de relações sociais radicalmente distintas e 

antagônicas do modo de produção vigente. Para ocorrer à universalização da 

autogestão social é preciso criar condições para abolição de instituições 

beneficiárias do capital (Estado, sindicatos, partidos, entidades classistas, 

associações industriais e comerciais, agremiações diversas, sistema financeiro, 

etc.).  

 Rühle (2005) ao discutir a revolução critica veementemente o partido político 

que se considera revolucionário, pois não há para ele outro senão o proletariado 

responsável por esta tarefa. O proletariado deve ser entendido como classe e sua 

ação é válida se tomar a revolução como um propósito político e via de construção 

da revolução passa pela formação de conselhos operários. Estes conselhos são 

uma saída política e aposta na potencialidade do proletariado revolucionário e no 

declínio de organizações sindicais, partidárias e demais instituições advindas da 

forma burguesa de organização. 

O comunismo só pode ser compreendido como autogestão social. A 
autogestão surge no processo de produção e deve se expandir para 
todas as outras esferas da vida social abolindo tanto o mercado (“lei 
do valor”) quanto o estado. A autogestão é, assim, uma relação de 
produção e não como nas ideologias burguesas, mera forma de 
gestão de empresas, ou simplesmente democracia direta. As 
organizações que realizarão a substituição dos organismos do 
estado capitalista surgidos do próprio processo revolucionário, tais 
como os conselhos de fábrica, conselhos de bairros, etc., formando 
a base dos conselhos revolucionários que serão responsáveis pela 
autogestão social (VIANA, 2008, p. 66). 

 

 Já para Fernandes, a definição de socialismo ou a construção do mesmo 

passa por organizações consideradas proletárias e de esquerda, iniciadas no 

movimento de trabalhadores do século XIX e XX, calcadas pela contribuição de 

Marx, Engels e de alguns que se consideravam herdeiros do marxismo. Em sua 



95 

 

 

leitura sociológica, não apresentou problemas complexos do ponto de vista da teoria 

marxista, em considerar sindicatos, partidos e demais organizações como de 

esquerda, mesmo considerando alguns limites na compreensão do que seja o 

socialismo por parte de algumas destas, conforme apontado na análise sobre o PT, 

não realizou a crítica da vanguarda, ao contrário, a reforçou dando lugar em seu 

pensamento e ação para a ideologia leninista. Ciente de sua opção política pela via 

da transição para o socialismo cabe-nos reforçar seu caráter de intelectual ambíguo, 

devido sua atuação ter sido realizada em dois espaços diferentes, mas totalmente 

institucionalizados no campo acadêmico e no campo político.  

 

2.3 – A Questão da Postura Intelectual 
 
 Em nossa pesquisa, desenvolvemos uma linha de raciocínio na qual 

Fernandes defende uma concepção de socialismo. Esta defesa intelectual está 

inserida em uma análise sobre a classe intelectual e suas posições, 

posicionamentos e posturas. A problemática de sua concepção de socialismo ou de 

outras ideias desenvolvidas ao longo de sua trajetória e o conjunto de suas teses 

pode ser explicada se tomarmos como referência as posturas intelectuais40, próprias 

da produção da classe intelectual e das disputas em torno deste campo.  

 De acordo com Viana (2015a), as posturas intelectuais são produzidas no 

âmbito da intelectualidade, assim como suas posições expressam determinadas 

relações sociais, devido a situação social destes indivíduos no interior da própria 

classe intelectual. A partir disto, o posicionamento do intelectual manifesta sua 

concepção em relação à classe intelectual e à sociedade, portanto, assumindo seu 

pertencimento de classe. Aqueles que se sobressaem no interior da classe 

intelectual, tornando-se superiores na estrutura hierárquica da classe, tendem a ter o 

posicionamento favorável em relação à reprodução daquilo que é hegemônico, 

gerando assim uma postura intelectual hegemônica.  

As posturas intelectuais são as posturas dos intelectuais, indivíduos 
pertencentes à classe intelectual, que expressa sua posição no 
interior desta classe e seu posicionamento, diante dela e da 

                                                           
40 A noção de postura intelectual faz parte de um conjunto teórico desenvolvido pelo sociólogo Viana 

no qual trabalha a concepção de esferas sociais para explicar a condição do trabalho intelectual no 
capitalismo. 

 



96 

 

 

sociedade como um todo, incluindo suas concepções políticas. Estas 
posturas sociais variam de acordo com os indivíduos e, no caso mais 
específico das posturas intelectuais, variam também de acordo com 
a fração de classe ou esfera social de pertencimento. A posição 
social de um intelectual em sua classe varia, pois alguns são 
consagrados e estão apoiados em instituições de prestígio interno, 
enquanto que outros possuem uma situação um pouco inferior, 
apesar de também manter tais vínculos institucionais e ter certo 
prestígio. Mas existem aqueles que estão totalmente distantes de 
tais instituições, sem o menor prestígio, sendo amadores ou 
autoexcluídos (VIANA, 2015a, p. 26-27).    

 

 Esta análise não se configura como tipológica, de sentido weberiano, vai 

além, demonstrando diferenças no interior de uma mesma classe social no que 

tange às diferenças construídas a partir da realidade concreta dos indivíduos e a 

posição política assumida pelo intelectual neste campo. As disputas, tensões e 

contradições oriundas da intelectualidade exprimem estas diferenças de posturas e 

os conflitos daí resultantes, ora pela produção de ideologias, ora pela crítica 

realizada por intelectuais que questionam a própria existência desta classe, em uma 

formação social específica. Cabe aos intelectuais produzirem discursos em favor de 

suas posturas intelectuais e a tarefa imprescindível gira em torno da defesa de ideias 

formuladas por si ou pelos pares. Isto significa concordância com uns e desacordos 

com abordagens distintas ou mesmo antagônicas às apresentadas sob o viés de 

convicções, interesses e valores, aos quais estas ideias são elaboradas e 

defendidas. 

 O fio condutor desta reflexão sociológica diz respeito ao significado do 

pertencimento dos intelectuais e seus modos de atuação no âmbito das relações 

sociais de produção. A constituição da classe intelectual se dá no interior da 

sociedade de classes, não existe no isolamento, mas se afirma perante a divisão 

social do trabalho e aprofundada com o surgimento do capitalismo e seu ulterior 

desenvolvimento. Com esta divisão cria-se uma separação entre trabalho manual e 

intelectual, e este último, tem lugar de destaque na sociedade de classes. 

Consideramos que o trabalho intelectual é o responsável “indireto” de supremacia de 

uma classe em detrimento as demais, justamente, porque é o tipo de trabalho 

responsável pela formação das ideologias, portanto, formula ou sintetiza ideias 

dominantes a partir da classe que domina.  

A intelectualidade é uma classe social existente na sociedade 
capitalista composta por indivíduos que possuem uma atividade fixa, 
derivada da divisão social do trabalho, determinada, por sua vez, 
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pelas relações de produção dominantes, pelo modo de produção 
dominante. Essa atividade fixa expressa um modo de vida e 
interesses comuns, bem como uma oposição comum a outras 
classes sociais. Esta atividade fixa geradora de modo de vida, 
interesses e conflitos com outras classes, é, fundamentalmente, o 
processo de produção cultural, o trabalho intelectual (VIANA, 2013, 
p. 77).  

 

 Os intelectuais não se constituem como indivíduos totalmente independentes 

por se dedicarem a este trabalho especializado. Estão ligados entre si pela condição 

de classe (mesmo havendo diferenças entre si) e submetidos às regras impostas 

pela dinâmica do capital. Todavia, como já dito, respondem por uma ampla produção 

ideológica, cuja reprodução social sustenta a supremacia da classe dominante e seu 

modus operandi. A intelectualidade como classe é uma necessidade do capital e a 

justificativa para sua importância também se sustenta na produção da ilusão de que 

a sociedade moderna avança à medida que cria condições de se desenvolver no 

decurso do capitalismo, e este é um elemento para a justificativa de sua existência 

enquanto classe, afinal, a ideologia da educação como fator do desenvolvimento 

social é incorporada por esta sociedade. Daí, a intelectualidade defender a educação 

como forma de evolução social dos indivíduos e um direito assegurado nos 

documentos constitucionais da burguesia.  

A intelectualidade é composta por indivíduos especializados no 
trabalho intelectual, tais como cientistas, filósofos, artistas, etc., o que 
gera um determinado modo de vida específico desta classe, além de 
gerar interesses, valores, representações, e, ainda, conflito com 
determinadas classes sociais. Ela é uma classe social cuja função é 
a produção cultural e cujo papel é auxiliar a classe dominante, 
capitalista, no processo de reprodução social. A partir do 
desenvolvimento capitalista, torna-se cada vez mais uma classe de 
trabalhadores improdutivos, cuja renda ou salário tem sua origem no 
mais-valor produzido no processo de produção capitalista. Logo, é 
uma classe auxiliar e, nesse caso, sua autonomia é mais restrita do 
que em outras classes, embora sempre busque, como todas as 
demais, se autonomizar (VIANA, 2013, p. 77-78). 

 

 A intelectualidade enquanto classe assume uma posição conservadora na 

esfera social, por colaborar de forma contundente com o status quo, reproduzindo a 

ideologia dominante, além de colaborar de maneira expressiva com formas de 

pensamento diretamente associadas aos valores do universo burguês, a citar duas 

nas quais temos debatido, para exemplificarmos: a democracia e a representação 

política. Esta colaboração por parte dos intelectuais visa não somente dar suporte a 

supremacia da classe dominante, mas igualmente reproduzir as condições sociais 
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que permitam se perpetuarem enquanto classe, independente do anseio de se 

autonomizar como já pontuado por Viana (2013). A figura moderna do intelectual 

apresenta destaque em decorrência de sua condição “privilegiada” pelo lugar 

estabelecido na hierarquia social, tendo em vista seu pertencimento de classe, cujo 

contexto de modernização da sociedade permite esta correlação de subordinação da 

classe intelectual, devido, sobretudo, a aspectos como o avanço da racionalização, 

da mercantilização e burocratização das relações sociais, num espaço de tempo 

acrescido pela especialização do trabalho e aceleração da produção (VIANA, 

2013b).   

A prática do intelectual produz diversas necessidades, ações, filiação 
a instituições (de pesquisa, de ensino, de publicação), com normas, 
etc. e vinculado ao processo de produção cultural, o que promove 
também relações com o Estado (financiamento, censura, etc.). 
Apesar das divisões existentes no seu interior (tipo de produção 
intelectual, tipo de vínculo com determinadas instituições, posições 
políticas, etc.). Os intelectuais acabam produzindo também 
ideologias e representações comuns, onde a supervaloração da 
própria atividade intelectual, ganha papel de destaque. Assim, a 
cultura, a inteligência, são valorados e, a cada subdivisão da classe 
intelectual, como a arte, a ciência, etc., se estabelece uma hierarquia 
na qual os valores fundamentais é a própria atividade. O modo de 
atividade do intelectual gera hábitos e costumes, valores e 
representações, tais como o tecnicismo, formalismo, discurso 
retórico, etc. (VIANA, 2012, p. 258-259). 

 

 Mesmo auxiliando a burguesia, os intelectuais não se constituem como classe 

homogênea, ou seja, os indivíduos pertencentes a esta classe possuem posturas 

distintas, mesmo se considerarmos abordagens ou linhas de pensamento afins. 

Essas distinções ocorrem na classe intelectual e em suas disputas e concorrências 

(algo típico da sociabilidade capitalista), de acordo com a perspectiva bourdiesiana. 

Porém, podem ser melhor compreendidas se lançarmos mão da discussão sobre as 

posturas intelectuais. De acordo com Viana (2015a), as diferenças de posições 

sociais geram posicionamentos distintos e isto é demarcado levando-se em 

consideração a formação e os interesses dos indivíduos na atuação e 

estabelecimento de relações na produção interna desta classe. 

 A produção cultural, em grande parte na sociedade moderna, deve-se ao 

trabalho intelectual desta classe. Não se trata de inexistência de atividade intelectual 

em indivíduos de outras classes sociais, sobremaneira, entre os trabalhadores, mas 

a dedicação de tempo e condições sociais para realização deste trabalho é definido 

de acordo com a divisão social do trabalho e seus desdobramentos no regime de 
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acumulação vigente. Para Rojo (1978), os intelectuais podem ser considerados 

como ideólogos de sua própria classe e se apresentam como “portadores” da 

consciência verdadeira, o que implica a defesa de seus interesses e de 

autovaloração enquanto classe. De acordo com este autor: 

(…) La clase intelectual se cree depositaria de la verdad, de la luz, 
mientras la clase trabajadora está sumergida en la ignorancia y las 
tinieblas. En este caso, la inteligentsia accede a dirigir a la 
muchedumbre ignorante y desorientada. Si es verdad que el «culto a 
la espontaneidad» de la clase obrera es una política burguesa, el 
paternalismo intelectualista es la otra cara de la medalla. El 
paternalismo suele ir acompañado de outra característica que 
frecuentemente conforma la ideología intelectualista: la idealización 
del trabajador físico. El intelectual idealiza a los trabajadores, los 
trae, por así decirlo, a su campo intelectual, para poder operar ante 
todo el mundo y ante sí mismo como «populista». Convierte al 
pueblo en mito, al trabajador en idea. No comprende, ni puede 
hacerlo al obrero real, de carne y hueso, con el conjunto de 
cualidades, positivas y negativas, que genera en él un modo de 
producción deformante y esclavizador. Siete son, entonces, las 
propiedades relevantes, no las únicas que conforman la ideología 
intelectualista: individualismo, aristocratismo, servilismo, hipocresía, 
arrogancia, paternalismo y «populismo» (ROJO, 1978, p. 08) 

  

 Diante desta configuração de classe os intelectuais vão assumindo 

posicionamentos dependendo do lugar de atuação e das intenções originadas em 

seus vínculos sociais. Devem-se considerar estes vínculos em espaços 

institucionalizados e naqueles onde se constituem experiências de negação e 

resistência ao modo de produção dominante. Tais vínculos criam condições para a 

produção de discursos dos intelectuais, que podem ser identificados a partir do lugar 

social de produção, ou seja, identifica-se a postura intelectual em meio a sua 

condição de pertencimento e a lógica pertinente ao formato destes discursos e das 

manifestações próprias da intelectualidade, em grande parte produzidas 

ideologicamente, dada a posição conservadora enquanto classe, a não ser em 

situações nas quais os intelectuais se posicionam criticamente e a favor da 

emancipação do proletariado. A intelectualidade enquanto classe não se apresenta 

interessada em deixar de ser classe e nem de romper com padrões estabelecidos, 

porém, há indivíduos pertencentes a esta condição engajados nas lutas sociais e 

preocupados com o declínio do atual modo de produção e a construção de outra 

forma social de existência, que aqui denominamos de autogestão social. 
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 Todavia, como explicar com clareza a ideia de postura intelectual no interior 

da divisão intelectual do trabalho?41. A explicação sobre esta questão refere-se a 

compreensão do elemento das esferas sociais na constituição do capital. A 

expressão esferas sociais atinge no capitalismo seu lugar apropriado, porque é em 

seu desenvolvimento que alcança uma função primordial, a de reproduzir de forma 

ampla e irrestrita a sociabilidade capitalista.  

As esferas sociais são produtos do desenvolvimento capitalista e são 
expressão da complexificação da divisão social do trabalho, 
processo típico da sociedade moderna. As esferas sociais só 
existem, por conseguinte, no capitalismo. O modo de produção 
capitalista constitui um conjunto de formas sociais que são 
correspondentes, assim como os modos de produção pré-capitalistas 
(VIANA, 2015d, p. 12). 

 

 As esferas sociais são assim dotadas de historicidade e bastante significativas 

do ponto de vista da especificidade em termos do trabalho especializado. Colaboram 

com o modo de produção capitalista, constituindo-se como forma de determinação 

do mesmo, por isto, é específico e ao mesmo tempo universal, devido a dimensão 

de totalidade em que estamos inseridos.  A origem das esferas sociais está 

diretamente associada ao capital e seus desdobramentos, como formas de 

desenvolvimento e expansão, ou seja, existem em razão da sociedade moderna, 

seus desdobramentos e consequências. Coube às esferas sociais organizar a 

materialidade dos processos históricos e a legitimação da dominação por parte da 

burguesia, cujo conteúdo incide sobre os aspectos ideológicos presentes nestas 

esferas sociais produzidas. É justamente este mecanismo ilusório (ideologia) que 

reforça a existência de esferas no âmbito da vida social sob a premissa de 

ampliação da divisão social do trabalho, derivada da complexificação das atividades 

no universo da produção capitalista. 

 Ideologicamente, a existência de esferas sociais nos permite enfatizar o 

atomismo da vida social e a fragmentação dos indivíduos, distantes de uma 

compreensão do significado de totalidade e de processos históricos mais 

duradouros. Ressalta-se a ambivalência da esfera, por ser especializada de um lado 

                                                           
41 Para responder a esta indagação é fundamental ter consciência que o capitalismo produz este tipo 
de sociabilidade com intuito de obter mais-valor à base da exploração do trabalho e da divisão em 
classes sociais como forma de organização social. 
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e fragmentada, por outro. Nisto há implicações no conjunto das relações sociais de 

produção, mediante a atomização da consciência dos indivíduos e a dificuldade em 

se ampliar esta consciência a níveis mais elaborados diante da complexidade dos 

próprios processos sociais. As esferas sociais são produtos do capitalismo e como 

tal potencializam o fetiche da mercadoria, pois cada esfera produz seus mecanismos 

de reprodução desta dinâmica social.  

As esferas sociais são, portanto, formas sociais dedicadas a 
atividades especializadas e que vão gerando os seus agentes e 
estes vão se profissionalizando cada vez mais com o passar do 
tempo. Elas são constituídas para realizar determinadas atividades 
especializadas de produção intelectual, constituindo divisões de 
atividades no interior da classe intelectual. Aqui, portanto, temos que 
delimitar que as esferas sociais são voltadas para atividades 
intelectuais, não para atividades manuais ou materiais, pois estas 
são realizadas nos modos de produção ou em processos de trabalho 
manual nas instituições burguesas ou outras formas sociais. E por 
estar ligado às atividades intelectuais, então são atividades típicas da 
intelectualidade como classe social (VIANA, 2015d, p. 16-17).  

 

 A esfera social é o lugar de manifestação de produção da intelectualidade 

enquanto classe social, com suas ambiguidades, incoerências, certezas e discursos 

apologéticos de abordagens variadas. É um trabalho especializado e requer dos 

pares uma identificação de pertencimento, mesmo considerando as afinidades, 

corporativismos, disputas, concorrências, contradições, rupturas e tensionamentos. 

Há presente na intelectualidade a consciência de autopreservação e defesa 

intransigente de sua importância enquanto classe para o desenvolvimento social. 

Este nível de elaboração da classe a torna (a partir de si) classe indispensável e 

salutar nos vários processos sociais vivenciados pelo conjunto da sociedade. Os 

intelectuais se veem ou se autorrepresentam como responsáveis pelo destino social 

dos demais indivíduos e anunciadores de mensagens, cujos conteúdos (explícitos 

ou implícitos) revelam a verdade sobre acontecimentos e os rumos nos quais 

precisamos nos orientar enquanto sociedade.  

 A autoimagem da intelectualidade não advém só de suas próprias 

representações, mas igualmente se sustentam pela necessidade que a classe 

dominante tem em se perpetuar como classe de domínio, afinal, se os intelectuais 

auxiliam a dominação produzindo ideias ou noções que justifiquem a posição social 

da classe hegemônica, nada mais propício neste caminho do que a retribuição aos 

intelectuais de seu valor, nesta perspectiva, e o lugar ocupado por esta classe na 
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estrutura social, além da garantia por parte da classe dominante de sua 

permanência e valorização no conjunto destas relações sociais de produção. 

O que caracteriza as esferas sociais então é a existência de agentes 
especializados que efetivam atividades especializadas (intelectuais) 
ligadas ao processo de reprodução e regularização da sociedade 
capitalista. Isso constitui determinadas especificidades que outras 
atividades especializadas não possuem. É por isso que não existe 
uma “esfera burocrática” e nem é correto usar a expressão “esfera 
econômica”. Ao invés de “esfera econômica”, que significa tornar 
semelhante essa suposta “esfera” ou “campo” às demais, o mais 
adequado é trabalhar com o conceito já estabelecido e que marca a 
diferença real que existe entre esta atividade e relações sociais 
específicas das demais, que é o conceito de modo de produção. O 
modo de produção capitalista tem um processo constitutivo e 
característico que é bem distinto do das esferas sociais. O problema 
está em erigir as esferas ou campos como modelos de análise e 
depois subsumir a realidade, a totalidade das relações sociais, ao 
seu esquema modelar que justapõe campos ou esferas não 
percebendo a gênese e raiz que as constitui e suas especificidades 
(VIANA, 2015d, p. 17-18). 

 

 Para a teoria marxista, o modo de produção é a determinação fundamental da 

constituição de uma dada sociedade, e isto não exclui outras determinações, como 

lido pelo determinismo, sobretudo econômico em se tratando de capitalismo. Isto 

vale para as classes sociais, dentro das relações sociais de produção, ou seja, 

existem duas classes fundamentais, mas não são as únicas e coexistem com as 

demais classes sociais, inclusive agregando algumas destas, de acordo com 

convicções e interesses de classe, como ocorre com a classe aqui analisada. Os 

níveis de reprodução do capital são dados não somente pela classe hegemônica no 

capitalismo, no caso, a burguesia, mas por classes que respectivamente aceitam o 

capital como relação social de produção adequado aos interesses destas próprias 

classes, seja pela manutenção de seus valores, ideias, expressões, seja em virtude 

da autovaloração realizada no interior desta sociedade. “As esferas sociais acabam 

reproduzindo a hegemonia burguesa, através da reprodução das representações, 

concepções, valores, sentimentos, dominantes” (VIANA, 2015b, p. 19). 

 A classe intelectual é produto histórico da força do capitalismo como modo de 

produção desde o início da modernidade42. A sociedade se complexifica com o 

                                                           
42

 O capitalismo é derivado de relações sociais transformadas mediante as configurações e declínio 
da antiga forma de produção. As antigas relações são superadas pelas classes sociais em confronto 
ou em disputa pela hegemonia, ou seja, a sociedade senhorial, nobre (feudal) perde forças para a 
burguesia em ascensão e o Estado absolutista assume a condição de poder político desta classe 
social ainda incipiente no séc. XV e XVII. Assim, a relações sociais de produção feudais dão lugar as 
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nascimento e posterior desenvolvimento do capitalismo e abrangerá novas formas 

sociais de existência, ou seja, novas classes sociais surgirão neste mundo moderno 

e capitalista. Esta nova realidade histórica impõe a criação de trabalhos 

especializados (antes desnecessários em virtude da não especialização em 

sociedades pré-capitalistas) que fazem parte do universo social fragmentado. Neste 

contexto emerge as condições de formação da intelectualidade como classe social43 

e suas várias ramificações especializadas na ciência, nas artes, na religião, na 

filosofia, no universo jurídico, enfim, em espaços nos quais vão requerendo um 

trabalho intelectual específico. Esta fragmentação do trabalho intelectual permitirá 

que se desenvolva esta teoria das esferas sociais, consequentemente, do 

reconhecimento desta questão teórica no âmbito do marxismo, ao reafirmarmos o 

modo de produção como conceito-chave na compreensão da totalidade social e as 

classes sociais como configurações sociais para explicar a organização da 

sociedade, sendo as esferas sociais uma contribuição para a teoria social quanto a 

possibilidade de explicação da realidade concreta. 

As esferas sociais são, portanto, constituídas por indivíduos 
concretos (reais, históricos, sociais) que executam determinadas 
atividades, possuem determinados interesses, representações, 
valores derivados de sua atividade, posição social e lugar no 
conjunto das relações sociais. Nesse sentido, o conceito de esferas 
sociais nada tem de metafísico. As esferas sociais não podem ser 
separadas da sociedade, tal como em sua autoimagem ilusória, e 
sua autonomia pode ser maior ou menor, mas sempre é relativa 
(VIANA, 2015d, p. 25-26).  

 

 Desse modo, a intelectualidade assume um papel de destaque na produção, 

com a ampliação de sua abrangência e poder. Sua ramificação em vários setores 

                                                                                                                                                                                     
relações sociais de produção capitalista, denominada moderna em razão da ruptura com antigas 
formas de expressão: a teologia e influência da Igreja Católica, a nobreza, a vassalagem, a hierarquia 
social, as artes, o predomínio do rural sobre o urbano. Enfim, a sociedade feudal tinha como eixo de 
pensamento o teocentrismo e isto foi um elemento forte para a superação da teologia como ideologia 
dominante para o antropocentrismo burguês enquanto forma de pensamento social que superaria a 
hegemonia católica medieval, obviamente vinculada às novas condições sociais de existência no 
mundo moderno pela renovação da força social de produção capitalista.   
 
43

 De acordo com Viana (2015b) o leninismo desconsidera a existência de uma classe intelectual, 
pois tanto intelectuais como a burocracia são vistas como “camada social”. Notadamente, esta 
negação do leninismo em considerar os intelectuais e mesmo os burocratas a partir de uma leitura de 
classes, implicaria em não combatê-los, dentro do próprio capitalismo, pelo contrário, a permanência 
destas “camadas sociais” é interessante para o bolchevismo, tendo em vista a presença de ambas 
“camadas” no interior do partido, cuja tarefa incide na tomada de poder e ocupação do Estado russo, 
o que ideologicamente denominam de revolução. 
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sociais ganha espaço de atuação e os intelectuais vão sendo considerados 

indivíduos de certo prestígio e privilégio. No entanto, de acordo com esta noção de 

esferas sociais em Viana (2015b), as esferas sociais existem em decorrência da 

condição de classe dos intelectuais, pois nem todos os indivíduos desta classe estão 

em situações análogas, há diferenças que devem ser vistas como subdivisões nesta 

classe. Dessa maneira, as esferas sociais toma como ponto de partida o 

aprofundamento da especialização das atividades intelectuais no interior da própria 

intelectualidade e da divisão social do trabalho. 

 O nível de elaboração intelectual não somente se complexifica, mas amplia o 

volume de conhecimentos fragmentados, pulverizados, e este passa a ser o 

indicativo epistêmico do saber moderno ou da ciência moderna, apostando na 

diversificação de paradigmas e ideologias ao longo de sua produção. Os intelectuais 

vinculados a esta subdivisão da ciência vão sendo cada vez mais reconhecidos 

como indivíduos de prestígio social e na relação de forças dentro da classe 

intelectual, reconhecidos por sua suposta superioridade e daí elevados a condição 

de renome e supervalorizados por seus pares e outras classes sociais. Os cientistas 

nesta subdivisão de classe são consagrados mediante os valores sociais 

construídos a partir da modernidade, aliás, a ideologia dominante mostrou-se 

favorável a este grupo específico pela capacidade em produzir conhecimento 

verificável, mensurado em relação ao empírico, e isto passa a se constituir um valor 

quase absoluto para os intelectuais da ciência. 

 Os posicionamentos no interior da classe intelectual podem manifestar 

perspectivas e análises diferentes entre os indivíduos desta classe44. Estas 

diferenças nos permite afirmar o caráter não monolítico da intelectualidade e a 

existência de embates e lutas em seu interior. Contudo, a luta estabelecida entre os 

indivíduos de uma classe reproduz em escala menor a ocorrência da luta de classes 

no todo social e este é o cenário histórico com o qual a classe intelectual lida e se 

manifesta, já que a sociedade de classes inaugura uma forma histórica distinta de 

outras sociedades não classistas. “A história das sociedades passa a ser concebida 

                                                           
44

 É o aspecto das diferenças de posicionamentos dos intelectuais que nos interessa neste tópico, a 
fim de situarmos a produção intelectual de Fernandes e o lugar que ocupa sua concepção de 
socialismo. 
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como evolução de diversos modos de produção marcados pela luta de classes” 

(VIANA, 2007, p. 15).  

 Os intelectuais assumem posicionamentos mediante seus vínculos com 

determinadas organizações e/ou instituições. Nestes espaços são oferecidos 

elementos para nortear a produção destes indivíduos cujo norte de atuação destina-

se a atender os objetivos de tais lugares e com estas produções possibilitar o 

destaque e a relevância de tais ideias em ambientes organizacionais distintos. 

Dessa maneira, a postura dos intelectuais se articula com o lugar de atuação, a 

produção advinda deste lócus e a relação estabelecida com demais pares nesta 

esfera. Estes posicionamentos da intelectualidade são produzidos de acordo com a 

dinâmica capitalista e as relações desenvolvidas no interior das esferas sociais. Dito 

diferente, as relações entre os intelectuais no âmbito das esferas sociais se dão em 

parâmetros hierárquicos, de competição e visam reproduzir a lógica da sociabilidade 

capitalista (VIANA, 2015b). 

O que queremos destacar aqui é que a competição é um elemento 
estrutural das esferas sociais e está intimamente ligada à hierarquia 
no interior das mesmas, segmentação e hierarquia/diferenciação no 
interior dos segmentos, o espólio que os seus componentes almejam 
e público/círculo que conseguem maior inserção. Os indivíduos mais 
integrados nas esferas sociais são os hegemônicos e são estes que 
seguem fielmente as características internas das mesmas, mas 
outros realizam a competição por outros espólios além da 
consagração e se estabelecer no interior das mesmas, assim como 
existem aqueles que são contra as próprias esferas sociais que 
participam, seja de forma marginal ou não, que são os que 
reproduzem no interior da mesma não a competição, mas a luta de 
classes (seja da perspectiva proletária ou de outra classe, sendo que 
a recusa das esferas sociais ocorre fundamentalmente no caso do 
vínculo com o proletariado). O objetivo destes não são os espólios, 
pelo menos não como prioridade e valor fundamental, e sim a 
transformação radical do conjunto das relações sociais (VIANA, 
2015d, p. 39).   

 

 Não se trata neste trabalho de desenvolvermos uma tipologia dos intelectuais, 

ao modo weberiano, pelo contrário, cabe discutirmos nesta teoria posta por Viana 

(2015a; 2015b) a identificação de posturas intelectuais no conjunto de relações 

estabelecidas no plano das esferas sociais. Em se tratando da teoria marxista, as 

posturas intelectuais são produtos da práxis, desenvolvida por meio destas relações 

e dos vínculos construídos pela intelectualidade no percurso da própria classe e do 

nível de envolvimento no âmbito das esferas, afinal, não se dissocia o ser de sua 

consciência, pois a consciência é o ser consciente (MARX e ENGELS, 2002). As 



106 

 

 

posições e posicionamentos, portanto, expressa a consciência social dos intelectuais 

que produzem suas ideias, noções e valores. O volume maior de posições e 

posicionamentos da intelectualidade está associado a elaborações ideológicas tendo 

em vista que a classe em seu conjunto é conservadora e reprodutora da dinâmica 

hegemônica, apesar de alguns indivíduos produzirem teorias, ou seja, contribuições 

teóricas que partam da perspectiva da classe potencialmente revolucionária, no 

caso, o proletariado. 

 De acordo com Viana (2015a; 2015b), as posturas e posicionamentos dos 

intelectuais podem ser identificados em alguns segmentos: hegemônicos, 

dissidentes, ambíguos, venais, engajados e amadores. Cada um destes segmentos 

expressa a condição destes indivíduos na dinâmica da esfera social e na 

hierarquização de suas formas, além de situá-los quanto ao pertencimento de 

classe45. A postura dos intelectuais se desenvolve a partir das determinações de 

classe, todavia, o horizonte de produção enquanto classe não apresenta como 

objetivo final a transformação das relações sociais, ao contrário, há preocupações 

muito distintas dependendo do segmento de inserção do intelectual, mas existe algo 

“convergente” nesta esfera social, a reprodução social do status quo e a 

acomodação frente às formas de regularização social e a rendição ao capital como 

modo de produção dominante. A exceção disto é demonstrada na luta de classes, na 

qual os intelectuais engajados ou indivíduos próximos deste segmento participam 

ativamente das lutas sociais com contribuições teóricas ao movimento do 

proletariado, amplamente socializadas na luta cultural desta classe revolucionária. 

                                                           
45 Os hegemônicos, com já dito acima, são os mais integrados e se caracterizam como consagrados 
ou reconhecidos, e no interior da classe intelectual ocupam a supremacia na produção cultural. Já os 
dissidentes, ocupam lugar de destaque na classe intelectual, mas subordinados aos hegemônicos e 
isto cria tensionamentos e disputa entre ambos, pois os dissidentes lutam para deixar de ser 
dissidentes e se tornarem supremacia nesta classe. Os ambíguos ocupam dois lugares de atuação, 
pertencem geralmente a duas instituições que possuem posições distintas, porém o intelectual 
mantem compromisso com ambas, mesmo gerando conflitos e representando ambiguidade em sua 
prática. Não há problema se no interior da esfera, o intelectual ambíguo assumir uma condição 
hegemônica ou dissidente, desde que, neste último caso, assuma a crítica contundente aos 
hegemônicos. Há os intelectuais venais, cuja atuação volta-se para interesses individuais. Estes 
estão preocupados com o retorno financeiro e o sucesso, fama, que para estes representa o 
horizonte máximo de expectativa. Os intelectuais denominados engajados são os mais 
compromissados com a perspectiva de transformação social, e diferente dos outros, o 
posicionamento passa a ocupar um espaço determinante em sua postura. Por último, os amadores, 
ocupam um lugar periférico na classe intelectual, pelo fato de viverem à própria margem da classe no 
tocante à produção muitas vezes precária e por não se dedicarem “inteiramente” a esta condição 
profissional, como os demais (VIANA, 2015a). 

.        
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Isso significa que nas esferas sociais não existe apenas competição 
e nem todos estão competindo, ou almejando o mesmo espólio que a 
maioria. Apesar disso, alguns pesquisadores não entendem esse 
processo e reduz tudo à competição dentro das esferas sociais, o 
que mostra, também, que ele mesmo não é exceção nesse processo 
e não consegue enxergar as outras possibilidades. A perspectiva de 
quem é integrado nas esferas sociais é limitada, pois torna-se 
incapaz para ver além, enquanto que o não integrado, aquele que é 
engajado, pode não só compreender o que está em jogo 
internamente, mas também o que isso significa de forma mais ampla 
e seus limites, percebendo a necessidade de superação da divisão 
social do trabalho e, por conseguinte, das esferas sociais e suas 
especificidades (…) A diferença entre ambas pode ser assim 
resumida: a competição significa aceitar o jogo, suas regras e 
objetivos e a luta de classes significa reproduzir isso (na perspectiva 
burguesa e de suas classes auxiliares) ou negar isso tudo (quando 
se parte da perspectiva do proletariado) (VIANA, 2015d, p. 40-41). 

 

 Depois desses apontamentos teóricos trabalhados a respeito da classe 

intelectual, suas subdivisões e segmentos cabem-nos concluir a análise da postura 

intelectual de Fernandes a partir deste horizonte da teoria marxista sobre classe aqui 

desenvolvida. Neste sentido, podemos explicar sua postura de acordo com o 

envolvimento em duas instituições distintas ao longo de sua trajetória: a universidade 

e o partido político. Esta demarcação de espaços diferentes de atuação nos leva a 

considerá-lo como um intelectual ambíguo, porém isto não significa como 

discutiremos a seguir, que tenha ficado distante de outros segmentos, como o 

hegemônico, por exemplo, pelo reconhecimento acadêmico obtido no 

desenvolvimento sistemático e científico das ciências sociais no Brasil, como bem 

demonstrou Lima (1999) em sua tese de doutoramento46.  

 A academia é o ponto de partida do percurso intelectual de Fernandes, não só 

pela formação em nível superior, mas igualmente pelo acesso ao universo de 

relações que não faziam parte de seu círculo social. Este acesso o permitiu a 

acrescer o arcabouço cultural e a possibilidade de ascensão social na esfera 

intelectual ao adentrar os muros da Universidade de São Paulo (USP) em 1941, para 

cursar ciências sociais na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras (FFCL). É nesta 

                                                           
46 Outro elemento específico conferido a Fernandes, para muitos daqueles que escreveram sobre sua 
trajetória individual e obra diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual e maturação ao transitar 
pela academia e posteriormente pela militância partidária, contribuindo segundo estes autores com a 
formação política do sociólogo e a adesão  ao referencial do marxismo em algumas de suas obras e 
em sua atuação política (SILVEIRA, 1987; COGGIOLA, 1995; SOARES, 1997; CANDIDO, 2001; 
CERQUEIRA, 2004; IANNI, 2004; NETTO, 2004; SACCHETTA, 2004; SEREZA, 2005). 
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instituição que se realiza como homo academicus47 e torna-se referência nos 

estudos sociológicos, notadamente sendo consagrado pelos pares, demonstração 

de sua posição hegemônica nesta esfera a partir de 1950. A socióloga uspiana Maria 

Arminda, da geração de sociólogos formados por ele, exprime o grau de sua 

importância para a sociologia: 

Florestan Fernandes, embora cético nos anos finais, não se 
desapossou da esperança, tornando-se uma espécie de intelectual 
orgânico da classe trabalhadora brasileira; tampouco negou sua 
origem e se libertou dos problemas centrais de seu país. Malgrado 
essa coerência de base, a riqueza de sua obra não pode ser 
convertida em esquemas de interpretação simplificadores, reduzindo 
sua visão prismática a concepções unitárias; é igualmente forçado 
atribuir-lhe intenções cristalizadas desde a mais tenra juventude, 
como se o intelectual maduro já estivesse pronto desde o 
nascimento. Qualquer dessas posições repele a complexidade de 
sua trajetória pessoal e pública, desumaniza sua figura e rasura sua 
herança intelectual, um patrimônio do nosso pensamento social 
(ARRUDA, 2010, p. 13).   

 

 A leitura feita pela socióloga explicita a relevância da produção intelectual de 

Fernandes para o pensamento social brasileiro, considerando sua obra, inclusive, 

como um “patrimônio”. Esta afirmação revela o lugar e alcance deste sociólogo e 

consagração no plano da intelectualidade brasileira, tornando-se uma figura do 

pensamento sociológico presente, como já dissemos, na formação de gerações de 

cientistas sociais no país, tendo em vista a institucionalização desta subesfera 

científica.  

A minha pretensão, a minha grande aspiração era que a sociologia 
se transformasse numa ciência empírica, em uma ciência capaz de 
explorar a pesquisa empírica, sistemática, e, ao mesmo tempo, 
capaz de construir teorias, principalmente válidas para um país como 
o Brasil e com vistas à aplicação em uma relação política com a 
realidade. No conjunto, não havia a ambição de ter um corpo teórico 
unificado, de fazer com que cada elemento do grupo pensasse 
dentro daquelas categorias, e que nós praticamente fôssemos uma 
espécie de grupo de fanáticos. Não, ao contrário. Pode ver que, 
dentro de nosso grupo, pegando os colaboradores principais, havia, 
no começo, Renato Jardim Moreira, Fernando Henrique Cardoso, 
Octávio Ianni, Marialice Mencarini Foracchi e Maria Sylvia de 

                                                           
47 O uso da teminologia homo academicus por Bourdieu (2011) é evocado para discutir a condição do 

intelectual, sobretudo da realidade francesa, em particular da universidade, diante daquilo que 
denomina de campo intelectual/acadêmico. Em nosso caso, apenas citamos este termo para se 
referir ao espaço institucional de Florestan, sem assumirmos como conceito de referência em nossa 
tese. Optamos sim pelo termo intelectual ambíguo, já assumido no universo conceitual da constituição 
das esferas sociais e não campo, como prefere a sociologia bourdiesiana. 
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Carvalho Franco. Depois é que aparecem Luís Pereira e outros mais. 
Só nesse grupo inicial já se vê uma variação muito grande, não só de 
personalidade mas também de preferências (FERNANDES, 2008a, 
p. 151).   

 

 A consagração é dada não somente pelos intelectuais da esfera, mas também 

pelo reconhecimento de movimentos sociais aos quais teve alguma ligação desde o 

retorno do exílio de Fernandes em 1972, mesmo antes da filiação aos quadros do 

PT (em 1986). Para Netto (1987), havia um “projeto singular” no desempenho de 

Fernandes, no qual denominou de pedagogia socialista, objetivado em seu esforço 

de clarificar a ótica comunista junto a classe trabalhadora, contribuindo assim para 

atualizar a ação da vanguarda, e não substituir a vanguarda do partido, realizando-

se, segundo as considerações deste autor, como um tribuno do povo, de cunho 

revolucionário.  

 Esta ação “pedagógica” voltada para a divulgação do socialismo, como 

prefere Netto (1987), aborda outro aspecto desta trajetória intelectual de Fernandes, 

tendo em vista o papel de militante partidário exercido ao longo de praticamente uma 

década (dos idos de 1986 até 1995). As atividades militantes estavam vinculadas ao 

exercício do mandato e contribuições em debates promovidos pelo partido e em 

organizações institucionalizadas e alguns movimentos sociais, além dos escritos 

periódicos para colunas de jornais. “(...) Numa de suas campanhas, Florestan, além 

de sociólogo e professor, incorporou à sua “assinatura” as condições de militante e 

jornalista” (SEREZA, 2005, p. 179).  

 A porta de entrada para sua inserção no PT, já visto pelos líderes do partido à 

época como uma estratégia eleitoral, objetivava quadros qualificados que dessem 

condições para a vitória nas eleições, bem como um desempenho de maior preparo 

nos temas e discussões a ser realizada no debate da Assembleia Nacional 

Constituinte (ANC).  

(…) Uma das estratégias utilizadas pelo PT, e também por outros 
partidos, foi a escolha de “notáveis” para concorrer no pleito eleitoral 
de 1986. Foi dentro desse espírito que o nome de Florestan 
Fernandes surgiu como indicação das bases do PT (…). Ao aceitar o 
convite, Florestan Fernandes deixou claro que não era um político 
profissional e, por isso mesmo, não sabia fazer campanha. Somente 
nesse momento ele se filiou ao partido (SOARES, 1997, p. 94).  
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 A atuação nos quadros do PT teve como foco específico o mandato do 

partido, sem ter participado da burocracia partidária48. Para Soares (1997), a 

militância de Fernandes é definida como solitária devido ao fato de o mesmo 

reconhecer tal condição, bem como pelo nível de isolamento dentro do partido em 

relação às correntes políticas49, pois não se integrou a nenhuma delas em 

decorrência daquilo que considerava importante: sua autonomia intelectual e 

perspectiva socialista. Ainda de acordo com esta autora, “com relação ao PT, sua 

não filiação a qualquer corrente interna aparentemente limitou a sua influência 

dentro da estrutura de poder partidária” (SOARES, 1987, p. 119).  

 Esta interpretação de seu isolamento na estrutura interna do partido requer 

atenção na análise sobre sua postura intelectual, pois serve tanto para distingui-lo 

em relação a outros militantes, sobretudo os que assumiram cargos de direção, 

enfatizando sua suposta autonomia intelectual, como igualmente pode superá-lo no 

âmbito da esfera intelectual, pois sua postura além de diferenciada defendia uma 

tese socialista na qual o PT não concretizaria, pelo caráter reformista do partido e a 

posição leninista de conquista do Estado, presente na proposição orgânica da ação 

petista. Aliás, posição do partido que Fernandes defende em alguns de seus 

posicionamentos, como forma de transição para o dito socialismo proletário.   

O PT não pode repetir os erros danosos do dogmatismo, e, se puder, 
deve evitar a todo custo os erros ainda mais graves do oportunismo e 
das ilusões utópicas ou românticas. Não estamos na Europa, na 
Rússia da década de 1910, na China revolucionária e, sequer, em 
situação comparável à de Cuba em 1959. Por isso, é aconselhável 
não pensar que “Marx e o marxismo estão mortos” e entender que as 
classes trabalhadoras negam a ordem social existente na sociedade 
capitalista, aqui e alhures. Cabe-lhes, também, conduzir a transição 

                                                           
48 Um dos destaques do trabalho de Fernandes no Congresso Constituinte a partir de 1987 refere-se 

à designação feita pelo partido para que acompanhasse os debates na subcomissão de Educação, 
Cultura e Esportes. A escolha se deu pelo mérito de Florestan no tocante aos estudos e discussões a 
respeito da questão educacional e de sua luta em defesa da educação pública (SOARES, 1997). 
 
49

 Em entrevista concedida à Revista Teoria e Debate em 30 de março de 1991, Fernandes comenta a 
dificuldade na eleição para o segundo mandato devido as próprias posições do PT em aderir, 
segundo ele, na “direção de modelos burgueses”. Perguntado pelo entrevistador o que seriam estes 
modelos burgueses, responde afirmando no crescimento do partido a opção pela via competitiva, 
eleitoral. Isto em muito dificultaria, para o sociólogo, uma luta pela conquista do poder e não somente 
o objetivo de ocupá-lo, sendo o partido um meio de acesso a esta ocupação e conquista do poder. 
Este ponto de vista apresentado novamente revela o caráter leninista de sua posição, dificultando 
compreender as relações concretas burocratizadas na existência do partido, tornando inviável a 
realização da práxis revolucionária a partir do dirigismo partidário ou mesmo sindicalista, “duas faces 
da mesma moeda”. 
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para o socialismo. A conquista do poder tem de situar-se momento 
certo e não como um artifício para resolver, dentro do capitalismo e 
para o capitalismo, os problemas e os dilemas sociais que a 
burguesia não consegue enfrentar (…). Ou o PT decifra a solução 
correta dessa necessidade histórica na cena brasileira ou ele 
engrossará as fileiras dos partidos reformistas imantados à “reforma 
capitalista do capitalismo”, ao “capitalismo melhorado” ou ao 
“capitalismo do bem-estar social”. Penso ser esta principal resposta 
deste livro50 às indagações, às esperanças e às convicções que nos 
lançam, dentro do PT, à luta pelo socialismo proletário e 
revolucionário (FERNANDES, 1989, p. 214-215).  

 

 Ao reconhecer problemas ocorridos nas lutas sociais do século XX 

(reformismo, oportunismo, rendição à democracia burguesa, o utopismo, etc.), 

oriundos das próprias organizações partidárias e experiências vanguardistas da 

classe, não faz com que Fernandes perca seu otimismo quanto à ação do PT, em se 

tratando de um projeto socialista proletário. Isto ganha uma dimensão problemática 

se pensarmos o marxismo como teoria crítica em relação à forma política da 

sociedade capitalista (personificado na instituição estatal) e suas apostas em uma 

democracia representativa, tão fundamental para a existência dos partidos como 

organizações políticas. É um problema amenizado por ele devido sua “crença” na 

mediação da luta dos trabalhadores via organizações como o PT e sindicatos como 

a Central Única dos Trabalhadores (CUT). Não se trata de considerá-lo um ingênuo 

ou otimista exacerbado, mas um intelectual que optou pela luta institucionalizada 

como caminho considerado por ele como revolucionário, aproximando-se na esfera 

intelectual de setores vinculados a esta forma institucionalizada e burocrática de 

ação política.    

 Esta posição de Fernandes implica uma postura intelectual caracterizada 

como ambígua, afinal, a defesa intransigente de sua parte, tendo como referência 

uma perspectiva de socialismo proletário, assenta-se no percurso de sua obra a 

partir de sua produção no exílio. Sua produção intelectual desenvolvida apresenta 

duas preocupações fundamentais em seu conjunto: rigorosidade científica e 

proposta de transformação social. A presença dos valores da ciência não foi 

abandonada no exercício de sua militância política, ao contrário, trouxe para o 

debate público o elemento do aprofundamento da discussão e isto não seria feito, 

                                                           
50

 Esta reflexão encontra-se na introdução do livro de Adelmo Genro Filho (1987), intitulado “Contra o 
socialismo legalista”, prefaciado por Fernandes. 
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segundo ele, sem uma teoria capaz de auxiliar a classe trabalhadora em direção ao 

socialismo. Mas o que considerou como teoria revolucionária não passa de uma 

ideologia de classe, no caso, o chamado leninismo. A não superação da referência 

científica em termos da ciência sociológica e de sua posição leninista reforça a 

ambiguidade de sua práxis e as dificuldades enfrentadas pela sua postura diante a 

ciência, que ora desconsidera o universo político, ora a militância partidária, que faz 

supostas críticas à dita neutralidade presente nesta esfera. Em síntese, sua 

dificuldade de compreensão está localizada no fato de ambas as formas sociais 

reproduzirem, ao seu modo e de acordo com seus mecanismos, o modo de 

produção capitalista e a regularização das relações sociais entre as classes por meio 

de instrumentos legitimados pelo universo estatal. 

(…) nas esferas sociais é possível encontrar também os ambíguos. 
Estes são aqueles que ficam entre a esfera social da qual fazem 
parte como profissionais e outros lugares que participam ou 
colaboram (partidos, igrejas, universidades, etc.). Um integrante da 
esfera científica ambíguo acaba assumindo posições dúbias diante 
da questão, por exemplo, da neutralidade, caso seja pertencente a 
governo, partido ou religião, ou participante de outra esfera ou 
instituição. Alguns ambíguos acabam ficando numa eterna 
dubiedade, enquanto que outros priorizam uma em detrimento de 
outra. Alguns intelectuais ambíguos da esfera científica que são 
membros de partidos políticos decidem priorizar a sua esfera e 
outros o partido, sendo que alguns oscilam e mudam de prioridade 
de acordo com a época, conjuntura, interesses imediatos, etc. 
Aqueles que pendem mais para as demais instituições, outras 
esferas, etc., não são bem vistos pelos hegemônicos, enquanto que 
aqueles que na sua ambiguidade estão na dinâmica interna de sua 
esfera, já não sofrem grandes oposições internas e muitas vezes 
ficam bem aquartelados como aliados dos hegemônicos (…). Alguns 
conseguem, dependendo do indivíduo e do que produz, um grande 
espaço e até mesmo chegar entre os consagrados na esfera, o que é 
raro e depende de determinadas condições sociais e históricas, mas 
não é impossível, apesar de ser difícil (VIANA, 2015d, p. 49-50).  

 

 Fernandes consegue atingir patamares de produção que o levaram à 

consagração na esfera científica, nas ciências sociais, comprovado, por exemplo, 

com a realização da Jornada de Marília em 1986 em homenagem às suas 

contribuições para o pensamento social brasileiro (D’INCAO, 1987), antes de sua 

entrada para o PT. No partido, conforme já trabalhamos, sua adesão era cogitada 

ainda no período de inauguração do PT, no final da década de 1970, mas somente 

aceito sua filiação ao assumir a candidatura como deputado federal para a 
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elaboração da nova Constituinte que ocorreria em 1987 (SILVEIRA, 1987; SOARES, 

1997; CERQUEIRA, 2004; SEREZA, 2005).  

 Com o passar de uma legislatura federal, vai enfrentando resistências no 

partido em razão da contrariedade apresentada por ele em suas manifestações 

públicas acerca dos rumos do partido e a percepção do distanciamento do PT da 

perspectiva socialista proletária, tal como defendia, enxergando na burocratização e 

nas preocupações com a disputa eleitoral o viés perseguido pelo partido de acordo 

com as intenções de crescimento e a busca pelo poder e a ambição de ocupação do 

Estado brasileiro. Porém, mesmo consciente deste rumo do partido, aposta que o 

mesmo pode colaborar com a construção do socialismo, pressionado pelas classes 

trabalhadoras e massas populares (FERNANDES, 1989).  

 Evidencia-se neste esforço de Fernandes o claro limite que o impede de 

avançar em suas reflexões e proposições, pelo afastamento do marxismo original e 

a escolha do leninismo e com este o partido, para pronunciar os caminhos da 

possibilidade revolucionária na sua análise sobre o que vem a ser denominado de 

socialismo.    
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CAPÍTULO 03 

FORMAÇÃO POLÍTICA E POSTURA INTELECTUAL DE FERNANDES 

 

 O sociólogo Florestan Fernandes, já nos idos de 1940, no início de sua 

formação acadêmica envolveu-se com uma agremiação partidária cuja filiação 

política se vinculava ao trotskismo. Este contato inicial com uma tendência política 

dita de “esquerda”, fez com que houvesse aproximação teórica e política, do ainda 

estudante das ciências sociais na USP, do marxismo, traduzindo aos 26 anos o 

prefácio do texto “Para a Crítica da Economia Política”, de Karl Marx. 

E foi traduzindo esta obra, e lendo o posfácio, que vi que Marx era 
um homem em diálogo com o nosso tempo, um homem que estava 
conversando conosco sobre os problemas que nós tínhamos na área 
do método e da teoria, na ciência social. Então, se eu já era um 
ativista de um movimento de esquerda, o socialismo revolucionário, 
me tornei ainda um militante e acadêmico de orientação marxista 
(FERNANDES, 2008a, p. 154-155). 

  

Esta identificação com o marxismo, em certa medida o acompanhou em toda 

sua trajetória, mesmo que em dado momento o dirigente do Partido Socialista 

Revolucionário (PSR) Sachetta o tenha orientado para continuar sua formação 

acadêmica em vias de uma carreira, pois isto também auxiliaria e muito a esquerda 

do ponto de vista teórico, podendo contribuir academicamente com o debate em 

torno do marxismo (FERNANDES, 2008a). Florestan, mesmo tendo seguido esta 

orientação do correligionário naquele contexto, se viu envolto em temas e questões 

no universo acadêmico voltado para as discussões pujantes de seu tempo.  

 Durante a década de 1960 muitos foram os debates sobre os problemas 

brasileiros em escala nacional (reformas de base no governo Jango, campanha 

nacional pela escola pública, a institucionalização do estado de exceção civil-militar, 

o desenvolvimentismo, a perseguição aos opositores do regime, o contexto 

internacional da denominada Guerra Fria, a influência de Cuba), acompanhados pela 

produção e preocupações sociológicas do militante Fernandes. O destaque é para o 

início da elaboração em 1966 da obra “A Revolução Burguesa no Brasil”, que 

construída em partes, teve sua conclusão em 1973.  

 O exílio político (a partir de 1969) propiciou o estudo da obra de Lênin e vários 

outros textos voltados para a compreensão do dito “marxismo”. Seria possível 

afirmar que sua interlocução se dará com o denominado marxismo-leninismo e não 
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com o assim chamado marxismo original, justamente pelo seu logo envolvimento 

com a leitura e organização dos textos deste bolchevista. Esta experiência política, 

por um lado dolorosa, refaz os caminhos de sua atuação como sociólogo e militante, 

pois mesmo fora do país colabora com grupos, além de terminar seu mais iminente 

ensaio sobre a revolução burguesa, o que significa deter-se sobre as relações 

sociais e seu processo de formação no Brasil. 

 

3.1 – O Problema do Estado e do Partido 

 Outra aproximação teórica do sociólogo está relacionada ao pensamento de 

Gramsci, no que diz respeito à condição de intelectual como responsável pela 

formação de uma nova consciência de mundo e que encontra no partido político uma 

organicidade capaz de auxiliar no processo de transformação social, de acordo com 

suas convicções. O gramscianismo presente na ação de Florestan Fernandes 

aponta duas maneiras de envolvimento com as questões políticas e sociais na 

década de 1970 e 1980 no país: uma voltada para a sindicalização e partidarização 

dos intelectuais autoproclamados de esquerda e a outra na qual produzem ideias 

que se pretendem produzir uma filosofia da práxis. 

 Esta noção de uma filosofia da práxis ocupar a formação de uma nova 

consciência atrai muitos intelectuais propensos a divulgar suas teses e 

preocupações políticas mediante os debates públicos de dada época. O 

reconhecimento por parte de Fernandes de sua atuação como publicista explicita a 

noção gramsciana da função do intelectual no interior do bloco histórico e seu 

posicionamento de classe. Os intelectuais passam a ter uma tarefa fundamental no 

bloco histórico, auxiliando na produção de uma visão hegemônica e de supremacia 

de uma classe social sobre as demais. 

Na teoria gramsciana sobre a questão dos intelectuais, é importante 
ressaltarmos sua formulação do que vem a ser comumente chamado 
de bloco histórico e a tarefa fundamental desse grupo no esforço de 
produzir uma práxis colaboradora do processo de hegemonização 
das classes ditas dominantes (PROTO, 2012, p. 30). 

  

 A influência de Lênin e Gramsci na formação do sociólogo parece-nos 

oferecer alguns indicativos sobre sua atuação política, sobretudo a partir da década 

de 1980 quando inicia os trabalhos de colunista para jornais de ampla circulação 

nacional e assume a militância partidária, se elegendo deputado federal a partir de 
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1987 pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Em suma, traz consigo duas 

características muito presentes do leninismo-gramscianismo, a de ser um publicista 

dito socialista e dirigente (que reúne em si o elemento do especialista e do político-

partidário). 

 O jornalismo político e a militância partidária vieram no cenário da 

denominada transição democrática brasileira, marcada pelo fim do regime de 

exceção e início do debate nacional a respeito de uma nova forma de constituição 

do Estado no país. Este será o momento “privilegiado” da atuação de Florestan e de 

sua visibilidade para espaços mais amplos do que o locus da universidade. O campo 

sociológico passa a ser o da intervenção direta, pois o insere num movimento maior 

e nunca experimentado, mesmo que já tendo participado de lutas mais amplas como 

o movimento em defesa da escola pública na década de 1960. 

 A militância proporcionará uma visão do quadro geral da sociedade brasileira 

naquela conjuntura e a entrada para o campo político-partidário proclamado por seus 

quadros como de esquerda trará para sua práxis a compreensão da realidade e da 

luta de classes e as disputas em torno do processo de dominação política no país 

durante a elaboração da nova carta constitucional de 1988. O próprio Florestan 

Fernandes, depois de muita insistência de lideranças do PT à época, como Luiz 

Inácio Lula da Silva, Eduardo Suplicy e José Dirceu, resolveu em 1986 filiar-se no 

partido, cujo objetivo maior para seu convite e ingresso voltava-se para que o PT 

tivesse bons e preparados quadros para os trabalhos que ocorreriam na dinâmica da 

Constituinte. 

 Os interesses postos durante a instalação dos trabalhos da nova Constituinte 

coadunavam-se com a “transição lenta, gradual e segura”, afinal, o tempo histórico 

era de definição sobre os rumos do chamado Estado democrático de direito, numa 

clara preocupação com os horizontes políticos burgueses no Brasil. Havia um amplo 

movimento nacional organizado para defesas destes interesses de classe.  

(...) o que eu senti profundamente é que a Constituição não 
corresponde às exigências das situações históricas brasileiras. Ela 
contém muitos avanços contraditórios, vamos dizer assim. De um 
lado nós temos a obrigação de defendê-la, porque ela está sendo 
desobedecida e condenadas pelos círculos mais conservadores e 
pelo próprio governo na medida em que contêm avanços. Mas, ao 
mesmo tempo, o país se transformou muito. Estamos distantes de 
1945 e há questões vitais que infelizmente acabaram não sendo 
enfrentadas pelos constituintes, ou foram enfrentadas pela metade, 
ou se mantiveram dentro de uma perspectiva arcaica (…). A 
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Constituição criou vários direitos sociais para os trabalhadores, mas 
não foi nem até o fim, nem até o fundo. E, por último, a coisa mais 
chocante é a permanência da tutela militar. Nós queremos uma 
democracia plena, e não a tutela militar tal como está configurada 
atualmente, como se instituiu sob o governo militar. De modo que o 
que temos é uma Constituição contraditória, com aspectos muito 
avançados e modernos, e com lados que são arcaicos, 
especialmente mantendo privilégios que hoje não têm mais 
cabimento (FERNANDES, 2008a, p. 164-165). 

 

 A experiência política adquirida como militante aproximou Fernandes de duas  

instituições modernas: Estado e partido político. Ambas nascem no período moderno 

e se desenvolvem para atender os interesses da classe dominante. Os interesses de 

uma classe dominante só podem ser assegurados com a existência de ente político 

dirigido por esta mesma classe, daí a necessidade e defesa moderna da existência 

de um Estado, cuja função primordial seria de “regularização das relações sociais 

nas sociedades de classes” (VIANA, 2003a, p. 13). Dessa forma, o Estado assegura 

a legitimidade da reprodução social e da legitimação da violência para se manter e 

se impor diante do monopólio do uso da força (WEBER, 2004). 

 O Estado passa a ser o epicentro do campo político na modernidade, 

justamente porque assevera sua natureza racionalista, burocrática e patrimonialista 

(WEBER, 2004). Sua prerrogativa social constitui-se nas relações de dominação e 

tem como finalidade a reprodução da classe dominante e sua dominação, auxiliado 

pela burocracia (VIANA, 2003a). 

 Cabe ao Estado regular o modo de produção de determinada sociedade, 

criando condições para o desenvolvimento destas relações sociais, seu controle e 

manutenção. Este é o principal mecanismo político de sustentação das estruturas de 

dominação numa sociedade de classes. Tanto Marx (1986) como Weber (1995) 

analisa o Estado como instrumento político essencial de dominação. O primeiro 

elucidava que o Estado é o comitê político da burguesia e o segundo corroborava 

com a tese da burocracia como classe dirigente do Estado moderno.  

 Uma instituição moderna como o Estado desenvolveu-se a base das relações 

sociais de produção capitalista e se apropriou dos mais variados elementos sociais 

deste tipo de sociedade, desde os mais simples até os mais complexos. Isto torna-

se ainda mais expansivo pelas condições e objetivos pelos quais se desenvolveu, 

como instrumento político e ideológico da estrutura social de classes. É justamente o 

componente ideológico responsável para assegurar a legitimidade e necessidade 
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política de sua existência, portanto, passa a se constituir como um valor social. A 

predominância da valorização desta instituição no conjunto das relações sociais de 

produção reforça a defesa do Estado enquanto assegurador de direitos ditos 

universais, pois em uma sociedade classista, a suposta universalização de direitos 

“ofusca” a luta de classes e transforma os direitos universais como mote de defesa 

ideológico.  

 O problema não é, no discurso dominante, a sociedade estruturada em 

classes sociais, mas sim a ausência de direitos universalizados, sobretudo se 

tomarmos os supostos ideais das revoluções burguesas na Europa como exemplos. 

Como se fosse possível considerar direitos numa perspectiva universal no limite da 

divisão social já estabelecida e reproduzida pela sociedade capitalista ou outra 

quaisquer com estrutura de classes. 

 Sociedades modernas são “naturalmente” consideradas como democráticas, 

tendo como pressuposto também universal o direito às garantias e liberdades 

individuais. Obviamente que esta é uma característica do modus operandi burguês 

pela natureza histórica de sua própria constituição e ascensão de classe (de classe 

auxiliar na transição da sociedade feudal para dominante a partir do período 

moderno). O fator propulsor de garantia social deste direito e culto ao individualismo 

se dá por meio da apologética visão a respeito da democracia como valor universal 

e indispensável para a consolidação das ditas sociedades democráticas, ou melhor 

dizendo, defesa do chamado Estado democrático de direito, numa clara alusão aos 

processos de constituição da civilização ocidental e burguesa.  

 O partido é o outro elemento moderno de participação política 

institucionalizada.  Este se apresenta como instituição política legítima, de 

participação dos indivíduos no campo político. É um instrumento que valida o 

sistema representativo, de ordem burguesa. O partido político exprime maneiras e 

pontos de vista parcelares da sociedade, pois não trabalha com a ideia de totalidade 

social, mas de parte, fragmento, de dada parcela ou segmento social. Por esta 

razão, a natureza representativa do partido político ganha destaque e valor em uma 

sociedade regida pela divisão social do trabalho e afeita ao mundo das 

especializações.  

(...) Em primeiro lugar, devemos ter em conta que os partidos 
políticos são fenômenos modernos, ou seja, são produtos típicos da 
sociedade moderna, capitalista. É com a formação do modo de 
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produção capitalista e do Estado que lhe é correspondente, o Estado 
burguês, que surge os partidos políticos (VIANA, 2003b, p. 11-12). 

 Esta ligação contextual entre o surgimento do Estado e do partido político se 

insere no debate sobre as organizações institucionalizadas modernas e suas 

ligações com o desenvolvimento das forças produtivas em voga na época de sua 

formação. A diferença entre ambos está nos objetivos com os quais foram 

formulados. Enquanto o Estado é responsável pela reprodutibilidade da estrutura 

social estabelecida, cabe ao partido político disputar a conquista deste mesmo 

Estado, servindo-se de meio para a finalidade principal, que auxilia a burguesia no 

controle institucional da regularização das relações sociais.  

 O partido político se mostra como uma organização burocrática dentro desta 

estrutura capitalista, que foi capitaneada pelo Estado no processo de 

institucionalização da política moderna. O caráter burocrático (inerente a sua 

condição) do partido político visa o estabelecimento de uma relação social baseada 

entre dirigentes e dirigidos, cerne de sua apropriação feita pelo Estado burguês, para 

formar indivíduos ideologicamente acostumados a obedecerem as decisões 

daqueles que dirigem (VIANA, 2003a).  

 A subserviência imposta por uma organização social moderna deste tipo tem 

como finalidade reforçar o nível de burocratização das relações sociais numa 

sociedade como a capitalista, além de naturalizar a dependência do indivíduo em 

relação a estas organizações institucionalizadas. Esta naturalização da dependência 

produz nos indivíduos uma acomodação e um estado psíquico de conformação das 

práticas sociais voltadas para a resignação e letargia social. 

La burocratización de las relaciones sociales ya era una realidad en 
el inicio del siglo. El estado, las empresas privadas y las instituciones 
civiles ya manifestaban el predominio de las relaciones burocráticas y 
fue esto lo que ocasionó el “desencantamiento del mundo” y la teoría 
de la burocracia de Max Weber. La clase obrera también pasaba a 
convivir cada vez más com el burocratismo en las relaciones 
sociales. Tanto en las empresas como en sus propias organizaciones 
sociales burocráticas. Era absolutamente visible la burocratización de 
partidos políticos y sindicatos (VIANA, 2013, p. 31). 

 

 Os efeitos da burocratização da sociedade moderna no cotidiano dos 

indivíduos e, consequentemente em suas relações sociais nos diversos aspectos da 

vida social, forma seres humanos reificados e com limites em propor rupturas com 

as normativas estabelecidas pelos padrões que se estabelecem na dinâmica 

institucional das organizações sociais no capitalismo. A vida padronizada, 
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direcionada, cria condições materiais para a reprodução do capital e isto não seria 

possível sem o condicionamento psíquico que trabalhe no sentido de deformar a 

consciência social dos indivíduos e de torná-los dependentes destas instituições. Em 

termos de democracia moderna, a participação dos indivíduos limita-se ao caráter da 

representatividade, portanto, o partido político moderno passa a ser o locus 

específico da denominada “participação” política e cidadã e legitima-se a partir do 

Estado justamente porque se configura como um espaço de atuação da 

representação, diga-se de classe, destes indivíduos no espaço político. 

 A ideia de representação política já indica para a questão de uma participação 

indireta dos indivíduos, pois ao ser representado por um parlamentar e partido 

político (seja de qualquer agremiação, “esquerda”, direita ou “centro”), suas 

responsabilidades são transferidas para um outrem, negando sua capacidade de 

atuação direta na realidade social. O partido político torna-se um mediador nessa 

relação entre os indivíduos e o Estado, legitimado pela ideologia da representação e 

da especialização, afinal, representação política passa a ter um lugar na divisão 

social do trabalho com a criação dos políticos profissionais, aqueles que trabalham 

em prol das eleições e conquista de mandatos no legislativo e executivo.  

O papel político-institucional do estado é realizado na organização do 
sistema político que é expresso no sistema partidário e eleitoral. O 
sistema partidário procura regularizar a ação partidária dentro dos 
limites aceitos pela sociedade burguesa e o sistema eleitoral procura 
regularizar da mesma forma tal ação e ambos são tentativa de 
“institucionalizar” as lutas de classes e assim amortecê-la e com isso 
aumentar sua própria legitimação (VIANA, 2003a, p. 40).            

 Em termos de legitimação da democracia burguesa, o partido político cumpre 

uma tarefa fundamental para a reprodução da consciência burguesa ao se constituir 

como forma quase absoluta de participação dita cidadã nos pleitos eleitorais, 

responsável pelo oficialismo da política de representação. O sistema eleitoral visa 

capitanear um modus operandi típico de sistemas de representação nas 

democracias modernas, que introduz as várias problemáticas sociais contempladas 

nos programas dos partidos e bastante divulgados nos períodos eleitorais. A via de 

transformação proposta por estes programas e bandeiras políticas apresenta como 

horizonte de expectativa “o máximo de consciência possível”, com seus projetos 

eleitoreiros e de ocupação de lugares na burocracia estatal.  

 Dessa forma, o próprio debate acerca do sistema político de representação, 

se bipartidário ou pluripartidário, discutiria apenas qual a melhor maneira de ter 
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controle pela máquina estatal e burocracias (partidária e do Estado). O partido 

político cumpre uma tarefa fundamental na forma de operacionalização da 

democracia moderna, em sua natureza representativa, pois insere na organização 

política social uma lógica de disputa pelo poder e predomínio sobre a burocracia 

estatal, na qual se realiza e reforça o projeto de dominação da classe dominante.  

 A conquista para ocupar um lugar de referência no Estado está comprometida 

com a disputa no sistema eleitoral e em todos os mecanismos a ele associados 

como: fraudes, lavagem de dinheiro, tráfico de influências, caixa dois. Todos estes 

elementos associados à formulação da sistemática de corrupção que perpassa a 

vida social no próprio capitalismo. Dessa forma, é possível dizer que a corrupção 

opera no cotidiano da vida social com princípios norteados pela reprodução do 

capital, ou seja, favorece o empobrecimento das relações sociais e orienta a ação 

dos indivíduos para uma vivência destas relações de forma inautêntica e aprisionada 

a esta lógica de sociabilidade. 

 Dito de outro modo, corrupção e sistema eleitoral são inerentes à dinâmica da 

democracia burguesa. Independente se o setor é público ou privado, as eleições 

(antes e depois) reforçam a tese de uma democracia voltada para os interesses de 

classe e que o modo de operação deste sistema baseia-se em fins justificados por 

meios escusos e ideologicamente alinhados a reprodução entre dirigidos-dirigentes. 

Não se trata de reforçar uma visão maniqueísta das formas de organização da 

sociedade, nem tampouco vitimizar aqueles em situação de exploração, mas com 

esta análise compreendemos o sistema representativo como expressão dos 

interesses da classe dominante, portanto, farsa do processo dito democrático, no 

qual a participação afirma-se mediante a noção de representação política. 

 Podemos ver na estrutura partidária que o burocratismo e o centralismo são 

duas condições básicas para o funcionamento desta forma de organização político-

institucional. O funcionamento desta estrutura baseia-se em relações verticalizadas, 

cuja hierarquia se apresenta como princípio da organização e a obediência às regras 

partidárias pressuposto de atuação no interior do partido. A organização partidária 

surge como uma necessidade da sociedade moderna em cooptar as reais 

necessidades da classe trabalhadora e usurpar as tentativas de uma auto-

organização do proletariado rumo à luta anticapitalista e revolução das relações 

sociais de produção vigentes. 
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A participação ocorre quando um indivíduo ou grupo entra em 
determinadas atividades preestabelecidas por outros. A participação 
restrita é uma participação limitada, ou seja, que encontra em seu 
caminho diversos limites que não pode ultrapassar. No caso concreto 
aqui colocado, a democracia é um regime político no qual existe uma 
participação das classes sociais na constituição das políticas estatais 
(e na elaboração das leis) que possui diversos limites que elas não 
podem/conseguem ultrapassar (VIANA, 2003a, p. 47).        
        

 O partido político e seu dirigismo predeterminam as formas de participação 

dos indivíduos, pois apresenta uma perspectiva de participação restritiva e 

burocratizada, pois há internamente todo um funcionamento orientado pela decisão 

de seus dirigentes. A estrutura desigual de classes e o mandonismo das ditas 

lideranças partidárias reforçam a reprodução dos valores dominantes e a 

perpetuação destes em seus cargos e suas benesses. Neste sentido, a defesa da 

democracia representativa insere-se no projeto da burguesia de se manter como 

classe dirigente/dominante e à frente do Estado. 

 Isto tem impactos significativos na consciência de classe e na constituição da 

chamada cidadania, porque esta se apresenta como a face política da participação 

do indivíduo na vida social. A conquista da cidadania passa a ser um discurso do 

Estado burguês em prol da participação ativa dos indivíduos nos interesses criados 

pelo próprio Estado, daí se torna fundamental transformar os trabalhadores em 

cidadãos, condição sine quo non de inserção nos espaços de participação na vida 

pública. O cidadão passa a ser um indivíduo universalizado e a cidadania uma 

conquista política da burguesia enquanto classe dominante. Com o desenvolvimento 

das condições materiais de existência e o predomínio burguês no conjunto das 

relações sociais de produção, alguns conceitos (como o de cidadania) serão 

fundamentais para a construção de um discurso ideológico, portanto de classe, que 

reforce a necessidade da existência de tal conceito e seja assumido como valor 

social e sustentado ideologicamente pela esfera jurídica do Estado.  

 A cidadania torna-se um dos aspectos da sociabilidade burguesa na 

modernidade. A consolidação do Estado burguês carece deste conceito como 

formulador de várias questões inerentes ao seu funcionamento, porque a 

participação dos indivíduos no conjunto de suas relações sociais se dá mediante a 

participação cidadã e a reivindicação de sua legitimidade. Este é o argumento 

ideológico da burguesia em apresentar a cidadania como resposta e justificativa para 

a existência do próprio Estado enquanto detentor da capacidade política de 
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organizar as relações sociais. Cabe à burguesia seu controle e gerenciamento, 

garantido por meio de um sistema eleitoral que permita a representação de seus 

interesses de classe.  

O cidadão do estado capitalista é o indivíduo portador dos direitos 
burgueses, separados entre os direitos civis e os direitos políticos. 
Os direitos civis são os direitos próprios do indivíduo burguês (o 
direito à propriedade é o exemplo mais típico) e do indivíduo 
proletário submetido ao indivíduo burguês (o direito de ir e vir é uma 
necessidade do capital para que ele possa explorar a força de 
trabalho). Os direitos políticos são os direitos do indivíduo frente ao 
estado, o que torna este legítimo, bem como sua ficção da igualdade 
jurídica (VIANA, 2003a, p. 69).    

 

 O ocultamento das relações de exploração por parte da burguesia frente às 

classes trabalhadoras encontra na cidadania e na “nova forma” de ver o indivíduo, 

agora como cidadão, um discurso favorável à manutenção destas mesmas relações 

cujo conteúdo versa sobre a garantia de direitos. Isto equivale à defesa do direito a 

propriedade privada, afinal, o direito de posse é igualmente compreendido como 

conquista do indivíduo no então proclamado Estado democrático de direito. A 

aceitação do mundo existente encontra na cidadania um respaldo para a 

naturalização das relações sociais produzidas na sociedade capitalista, pois o 

indivíduo forma uma consciência em que expressa o conformismo em relação ao 

estado de coisas, tendo como consequência um indivíduo adaptado e refém de seu 

imobilismo. 

(…) A reorganização legal da democracia burguesa e a expansão 
dos direitos sociais são as formas encontradas para integrar as 
classes exploradoras na sociedade capitalista, ou seja, a cidadania 
burguesa entra numa nova fase, onde há algumas alterações nos 
direitos políticos e a expansão dos chamados direitos sociais, com o 
surgimento do famigerado estado do bem-estar social (VIANA, 
2003a, p. 71). 

 

 No lugar de transformação da realidade concreta, a burguesia prefere a 

adequação de determinadas situações tendo em vista a garantia de seu 

establishment. Daí a importância dada por esta classe ao direito como prerrogativa 

dos interesses do cidadão ao adquirir posses, consumir, usufruir da liberdade de ir e 

vir, tão presentes nesta perspectiva. Cidadania requer dos indivíduos uma 

participação parcial, limitada na forma e conteúdo, traduzida na dinâmica das 

eleições e das estruturas que viabilizam este sistema. Há um esforço articulado por 
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parte da burguesia em garantir dados procedimentos de integração que se reúnem 

em torno da “vida política” dos cidadãos, pois o “simples” fato de elegerem 

representantes nos pleitos, salvaguarda os interesses da coletividade. Obviamente 

que estamos diante do cinismo de uma classe escondida nas ideias de uma 

pseudoliberdade e em conformidade com suas pretensões de estabelecimento como 

classe dominante. A cidadania aparece-nos como mérito dos resultados da 

revolução francesa e inaugura a noção do direito universal como resposta da 

filosofia iluminista em prol da formação de um indivíduo, que passa a ser cidadão ou 

lutar para a conquista desta cidadania. Esta roupagem do indivíduo como cidadão de 

direitos é capitada pelos partidos políticos e em seus programas, de forma mais 

geral, estão expressos posições de defesa das liberdades individuais, reformas 

sociais e direito de propriedade privada.         

 Com o desenvolvimento do capitalismo e das formas de regularização social 

no decorrer de sua história, a exploração do trabalho precisou ser flexibilizada para 

que os capitalistas não se sucumbissem na luta de classes. Criaram condições 

reformistas para assegurar minimamente direitos sociais à classe trabalhadora, sem 

deixar de ocupar o lugar e a posição de classe exploradora. Em grande medida, 

estas ditas “concessões” são respostas ao crescimento da organização do 

proletariado diante da luta estabelecida. Desde o século XIX o proletariado vem se 

auto-organizando e há momentos históricos que testemunham o avanço desta 

classe em termos da práxis revolucionária, mesmo sem ainda ter sido possível um 

processo revolucionário na totalidade das relações sociais.  

 As tentativas de auto-organização foram violentamente sufocadas ou 

aniquiladas com o auxílio de classes ligadas a classe dominante, e neste sentido, a 

burocracia estatal e partidária cumpriram sua tarefa neste serviço de ofuscamento 

da luta de classes e das tentativas de deformação do proletariado como classe 

potencialmente revolucionária. “Poucos são aqueles que percebem que o estado, a 

democracia burguesa e os partidos políticos são produtores de novos membros das 

classes auxiliares e por conseguinte, de novos grupos conservadores na sociedade” 

(VIANA, 2003a, p. 71).  

 O ideário de uma lei maior traduzida pela Constituição de determinada nação, 

normatiza estas formas de regularização social e coloca sob os ombros do Estado a 

condução da vida cidadã. Isto implica legislar segundo as instituições burguesas e 
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as regras do capital, o que equivale a normatizar os padrões de exploração do 

trabalhador, mesmo fazendo certas concessões em nome dos ditos direitos sociais. 

Mas também precisamos considerar que a possibilidade de ampliação destes 

direitos se deu em grande medida pelo alto grau de acumulação do capital em 

nações desenvolvidas no decorrer do século XX, sobretudo no período posterior ao 

pós-segunda guerra. “Os direitos sociais oferecidos pelo estado integracionista (do 

“bem-estar social”) são, na verdade, formas de integração das classes exploradas no 

domínio de produção capitalista” (VIANA, 2003a, p. 72). 

 Neste debate sobre a constituição de uma forma cidadã e do movimento 

mundial em torno desta questão é imprescindível destacar como os partidos políticos 

foram estratégicos para salvaguardar o capitalismo de uma organização mais 

combativa da classe trabalhadora, pois a tarefa essencial destes partidos políticos foi 

o de cooptar trabalhadores e auxiliar no amortecimento das lutas e reivindicações 

advindas da auto-organização. Isto já ficou evidenciado no bolchevismo da 

revolução russa de 1917, quando Lenin assume a posição do partido como 

vanguarda da classe operária. A liderança do partido serviu para capitanear o 

movimento de trabalhadores que já ampliava sua consciência de classe e já via no 

declínio do capital a possibilidade de construir uma nova sociedade. O partido passa 

assim, nesta posição, a ocupar o lugar de mediador entre os capitalistas e o 

proletariado, negociando as bases que impediria um autêntico processo 

revolucionário contra o modo de produção vigente.  

 Para Souza (2011) os partidos políticos (bem como os sindicatos) são 

resultados da luta de classes sociais e nascem como tentativa de organização do 

próprio proletariado para combater a exploração capitalista. Com os 

desdobramentos da luta de classes e o avanço da burguesia com o desenvolvimento 

mais acentuado das forças produtivas capitalistas, vimos que a experiência histórica 

da Revolução Russa em 1917 enxergou no partido político bolchevique a 

oportunidade de fazer contrarrevolução, devido a preocupação central do partido em 

tomar o poder e assumir o lugar de destaque naquele dito processo revolucionário.  

 Pannekoek (apud SOUZA, 2011) amplia sua crítica aos partidos políticos 

depois de observar o processo de burocratização da Revolução Russa e o quão foi 

pernicioso diante das várias tentativas de organização da classe trabalhadora, 

porque a pretensão era dirigir a classe, portanto, controlá-la. Compreendeu que 
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neste processo de burocratização o enfrentamento do proletariado vai além da 

conquista do Estado e suas estruturas, por isso, haveria necessidade de superar a 

organização do partido político como aquela que direciona os caminhos 

revolucionários, mas que tão somente cumpre a tarefa de auxiliar os capitalistas na 

ação de emperrar a emancipação do proletariado e a extinção deste modo de 

produção. 

Os partidos na tentativa de alcançar esses objetivos reproduzem a 
separação entre trabalho intelectual e trabalho material, dirigentes e 
dirigidos. Não constrangendo a manutenção da sociedade de 
classes. Os partidos leninistas colaborando na reprodução criaram 
“revolucionários profissionais” que segundo eles expropriam os 
capitalistas em nome do operariado (SOUZA, 2011, p. 95). 

 

 A profissionalização dos militantes partidários formou um quadro burocrático 

especializado e prontificado para atender as demandas do Estado ou criar novas 

proposituras para ocuparem posições e defenderem ideias no espaço das 

instituições estatais. A disputa pelo espaço dá-se com a perspectiva eleitoreira, 

afinal, a ocupação de lugares de destaque nos aparelhos do Estado diz qual será a 

importância e atuação dos líderes e representantes do partido. Estes militantes 

partidários reforçam o caráter parasitário do partido, pois são amplamente 

financiados em suas atividades e atuam tanto internamente como na mediação e 

apologia ao próprio Estado capitalista. Não há proposição de rompimento, mas ao 

contrário, aproveita-se do aparelho para nele se reproduzir e daí expressa-se o 

projeto de colaboração com a classe dominante.  

 Quaisquer movimentos de irrupção ou contestação dos militantes em seus 

partidos é visto como fora da ordem das coisas e tentativa de desestabilizar a 

orientação dos dirigentes e sigla partidária. A resposta a estas posições contrárias a 

determinação dos dirigentes do partido provocam retaliações e geram em várias 

circunstâncias a expulsão de seus quadros. Os partidos políticos podem ser vistos 

como instrumentos eficazes do capital contra o avanço das organizações do 

proletariado para barrá-los e instituir uma ofensiva ideológica de oposição violenta 

contra a dinâmica de movimentos que expressem a práxis revolucionária. Frente a 

isto, cabe ao partido político apresentar-se como forma de consciência 

revolucionária, mesmo que a ação desta organização demonstre práticas de 

conservação de estruturas verticalizadas e autoritárias, algo que contrarie o discurso 

veiculado pela propaganda do partido. 
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Os “partidos revolucionários”, denominação trotskista, se apresentam 
como a oposição dentro do bolchevismo ao leninismo e ao 
stalinismo. Sua promessa é que na sua vez de tomar o Estado fará 
com que este funcione em favor do operariado, o que aqueles a que 
se opõem não estariam fazendo (…) [mas] assim como bolchevismo 
não é uma alternativa revolucionária ao reformismo social-
democrata, também o trotskismo não é a oposição do operariado 
revolucionário ao bolchevismo. Inclusive nos termos em que coloca a 
questão do “partido revolucionário” (SOUZA, 2011, p. 96-97).  

 

 Na análise de Pannekoek (apud SOUZA, 2011) esta noção de “partido 

revolucionário” contradiz o significado do termo revolução, visto que um processo 

revolucionário suprimiria a própria existência de organizações como partidos 

políticos, cujo objetivo é a busca por ocupação de espaços de poder e que legitima a 

exploração da classe trabalhadora. O partido entende como sua obrigação propor 

apenas reforma social, expressando assim seu caráter reformista, portanto, dizer 

que manifesta os anseios de uma revolução ou luta para tal nada mais diz de uma 

posição que se equivoca ou explicita uma falácia discursiva.  

 O partido político reúne em torno de si indivíduos com interesses diversos, 

mesmo tendo sido formados numa sociedade como a capitalista, que reproduz um 

modo de vida cotidiano competitivo e voltado para os grandes interesses desta 

classe. Porém, as condições de vida desigual dos indivíduos colaboram para certo 

êxito do partido numa lógica concorrencial, pois o fato de envolver-se com a 

burocracia partidária implica na adesão irrestrita a uma racionalidade burocrática, de 

natureza fetichista. Os burocratas do partido vivem às custas dos filiados, de cargos 

advindos do aparato estatal e de seu financiamento, de doações privadas, etc. Nesta 

compreensão, o partido torna-se indispensável às relações sociais de produção, pelo 

nível de elaboração ideológica e de inculcamento da necessidade de sua existência 

no cenário da luta de classes. A apresentação de justificativas para validar esta 

importância em meio aos debates sobre tal questão visa reforçar a 

institucionalização do partido nas práticas sociais. 

O partido político se torna um fetiche e o fetichismo do partido se 
torna predominante no movimento operário e nos movimentos 
sociais. O partido ganha vida própria, repetimos. O partido como 
sujeito histórico da revolução (ou mesmo da transformação gradual, 
como propõe a social-democracia) significa a transformação 
ideológica da consciência fetichista da burocracia em consciência 
revolucionária do proletariado, e, consequentemente, o desprezo 
pela autêntica consciência revolucionária, taxada de “esquerdista”, 
isto é, como um desvio. A libertação não pode ocorrer tendo como 
meio a servidão e isto quer dizer que a classe operária só se libertará 
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se o fizer desde o início, ou seja, se se libertar também dos seus 
dirigentes, de “sua” burocracia. Os meios determinam os fins e 
através da alienação só se pode atingir a reprodução da alienação 
(VIANA, 2003b, p. 85).   

 

 O fetiche do partido político é algo presente no conjunto atual das relações 

sociais movido por uma dinâmica no capitalismo que permite validá-lo perante as 

outras instituições sociais. Esta institucionalização do partido amplia a consciência 

fetichista dos indivíduos, independente do nível de participação e/ou mesmo 

aceitação dos indivíduos, seja em seus quadros ou distantes deles. Mesmo negando 

a ação dos partidos na vida social, há dificuldade por parte dos indivíduos em se 

libertar desta forma de mediação social, justamente porque houve um crescimento 

da consciência reificada dos seres humanos e a anulação de si como indivíduos com 

possibilidade de se emanciparem. A viabilidade de ruptura deste imobilismo 

provocado por esta consciência reificada se dá no movimento que se constrói uma 

proposta revolucionária que considere a classe explorada como sujeito 

potencialmente revolucionário, justamente por concebê-lo capaz de realizar a 

emancipação humana e dissipação total da exploração do trabalho. 

 Para discutirmos esta necessidade, não basta pensar numa forma de 

organização institucionalizada, para não incorrer nos mesmos equívocos históricos 

do partido e outras organizações vinculadas ao Estado capitalista. Formas de auto-

organização da classe trabalhadora seria uma resposta ao projeto de emancipação 

em decorrência das tentativas de supressão do mais-valor e alienação dos 

indivíduos, além de propor a mobilização dos trabalhadores em prol da 

transformação desta sociedade. A consciência deste projeto revolucionário passa a 

ser desenvolvido em meio às muitas lutas da classe auto-organizada com objetivo 

claro de destruir o capital e as classes sociais que o sustentam como modo de 

produção. Inclui a extinção de si como classe, afinal, a exploração como valor 

capitalista findará. O desafio de supressão de organizações reificadas e superação 

do capitalismo incidem sobre o esforço do proletariado entender-se como classe 

potencialmente revolucionária e que é capaz de se auto-organizar, concebendo 

novas relações sociais, livres da exploração do trabalho e capazes de viver 

autenticamente do trabalho produzido pelos produtores.  
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3.2 – Concepção de Marxismo em Fernandes 

Fernandes ao iniciar seus primeiros diálogos com o marxismo aproxima-se, 

conforme já mencionado, da obra de Marx e escreve um texto introdutório no qual 

aponta sua tentativa de assumir esta abordagem teórica como referência de sua 

práxis política anos posteriores. Sua opção pelo funcionalismo nas ciências sociais 

vai sendo deixado de lado a partir do momento que assume uma posição de 

pesquisador que elege objetos versados em temáticas próprias do debate nacional à 

época em que produziu, por exemplo, assistido por Roger Bastide no início da 

década 1950, um estudo sobre os negros em São Paulo. Para alguns estudiosos, 

este movimento é uma guinada do sociólogo para a preocupação com as questões 

sociais e que apontaria para uma afinidade teórica com o marxismo. Esta 

aproximação do marxismo o fez estudar Marx e Engels, como também Lenin, com 

certo afinco e em momentos distintos ao longo de sua trajetória acadêmica e 

política. “Florestan pôde reafirmar e explicitar enfaticamente a sua antiga (dos anos 

1940) adesão ao marxismo e dedicar-se intensivamente ao aprofundamento e ao 

desenvolvimento teórico dela decorrentes” (NETTO, 2012, p. 11). 

 O marxismo aparece na práxis de Fernandes como um suporte teórico-

metodológico aos cursos ministrados desde a década de 1950 e em algumas de 

suas publicações que versavam sobre a temática. Desde os primeiros contatos 

compreendeu a importância da obra marxista como pressuposto para a luta de 

classes, em especial por aquilo que chamava de perspectiva socialista. Dá atenção 

ao fato de Marx e Engels terem sido vinculados ao movimento da classe 

trabalhadora e serem fundamentais como teóricos da proposição do comunismo e 

da própria revolução. Reconhece que o conjunto da obra destes fundadores do 

marxismo está diretamente associado à luta da classe operária e produzida a 

qualidade e rigor necessário para apresentar o projeto de uma sociedade comunista. 

“Mesmo entre os “clássicos”, muitas figuras importantes não deixaram nada que 

ficasse à altura de seu prestígio ou dos papéis que desempenharam” (FERNANDES, 

2012, p. 21). 

 De onde Marx e Engels partiram para elaborarem uma concepção 

revolucionária, segundo Fernandes, é base das formulações da economia clássica 

burguesa. Mas é desse mesmo lugar, da Economia Política, que nasce a crítica 

aprofundada e a centralidade do trabalho nas questões referentes à exploração do 
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mais-valor. É igualmente válido o reconhecimento ao método materialista histórico 

dialético cuja apropriação e uso colabora com uma visão concreta da realidade 

histórica. 

Enquanto a Economia Política dissociava a Economia de seu 
contexto social e político, Marx e Engels insistiam no caráter concreto 
dos fatos básicos da produção e reprodução das formas materiais de 
existência social. Concebiam, portanto, o modo de produção 
capitalista como uma categoria histórica. Opunham-se, assim, tanto à 
redução abstrata das relações econômicas a um tipo ideal quanto à 
pulverização dos eventos e processos históricos entre várias 
“ciências históricas especiais” (…) No plano da representação, da 
reconstrução empírica e da explicação causal, partiam diretamente 
do concreto, isto é, da “unidade do diverso”, e defendiam com 
coerência lógica uma visão materialista e dialética do real, 
intrinsecamente totalizadora e histórica (FERNANDES, 2012, p. 22-
23).      

 

 Ao reconhecer o método de análise proposto pelo marxismo como capaz de 

enxergar a realidade social concreta, Fernandes deixa evidenciado o caráter 

histórico e dialético do materialismo e a contribuição deste para a formação da 

classe operária no desenrolar de seu engajamento. Para uma maior clareza do 

processo de transformação social torna-se essencial, práticas que considerem a 

teoria revolucionária como resposta a este projeto. A ruptura com o atual modo de 

produção neste horizonte teórico se apresenta devido a capacidade do marxismo de 

situar o proletariado sobre sua condição de miserabilidade em decorrência dos 

níveis de exploração e superexploração de sua força de trabalho ao longo de sua 

existência enquanto classe.  

Em sua relação ativa com a transformação da sociedade burguesa e 
a maturação de uma nova época histórica revolucionária, as classes 
operárias absorvem rapidamente, em sua prática social e política, a 
teoria que explica com objetividade e independência indomável a 
forma de constituição, desenvolvimento e dissolução dessa 
sociedade (FERNANDES, 2012, p. 23). 

 

 O objetivo da teoria, neste caso, é desenvolver uma consciência de classe em 

meio à luta que impulsione a realização da crítica impiedosa da Economia Política e 

transforme as relações sociais de produção existentes em um novo conjunto de 

relações sociais, ao qual foi dado nome de comunismo. O alcance inovador de 

práticas sociais de mobilização em direção a um processo revolucionário é resultado 

da insatisfação dos trabalhadores com a imposição do capital frente à afirmação de 

seu poder de dominação sobre a classe antagônica.  
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 Os capitalistas preocupam-se com a ordem produtiva internacional e isto não 

equivale garantir condições dignas para a sobrevivência dos trabalhadores, muito ao 

contrário, significa imposição de uma forma de vida cada vez mais desumanizada. A 

garantia da classe dominante de se impor frente sua classe antagônica está ligado 

ao fator alienação do indivíduo, tão presente no processo de produção da 

mercadoria, no qual assegura por parte do capitalismo a ilusão da 

pseudonecessidade das coisas. O universo da produção das mercadorias, não 

existe em si mesmo, mas é resultado do conjunto das relações sociais que o 

produzem, e neste caso são relações sociais fetichizadas, da qual as mercadorias 

produzidas visam única e exclusivamente a troca e este é o pressuposto para 

constituição de uma sociedade baseada na exploração do trabalho e na reificação 

da mercadoria. 

 Explicações estas que são fundamentadas no esforço de pesquisa 

desenvolvido pelo marxismo e na contribuição deste à crítica da civilização e aos 

“resíduos idealistas”, ainda presentes em perspectivas de análise oriundos do 

idealismo alemão. A obra de referência para a síntese desta crítica é “O capital”, por 

tratar-se de uma posição teórica crítica em relação à dita civilização moderna. Esta 

consideração é possível porque traz subjacente a crítica do capitalismo o referencial 

do método, considerado capaz de atribuir à realidade concreta sua historicidade, 

além de apresentar-se como uma novidade bem atual. “Por aí se desvenda a 

natureza e o significado da concepção materialista e dialética da história, 

instrumento claro, aberto, direto da consciência social e da atividade política 

revolucionárias das classes trabalhadoras” (FERNANDES, 2012, p. 28). 

 O novo que se apresenta é o de uma consciência da história voltada para a 

emergência revolucionária levada às últimas consequências pela classe 

trabalhadora e seu projeto de emancipação humana. Apoio de intelectuais a este 

processo da luta de classes se dá mediante a opção destes de se envolverem em 

enfrentamentos para superação da sociedade de classes e a disposição para 

construir a práxis revolucionária. Fernandes cita a importância do envolvimento de 

Marx e Engels com as questões do proletariado justamente por compreenderem que 

esta seria a classe com condições de superar o modo de produção da burguesia e 

instaurar uma nova forma de sociedade capaz de suprimir o “atual estado das 

coisas”. O vínculo com a luta do proletariado emergiria da necessidade de explicar a 
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história sob o ponto de vista desta própria classe, que sem luta estaria condenada 

ao vilipêndio e esquecimento histórico. Assim, uma nova consciência da história se 

realiza na chamada práxis revolucionária desenvolvida com os tensionamentos da 

luta de classes e do proletariado organizado.  

De fato, uma situação histórica revolucionária engendrou formas de 
consciência de classe revolucionárias. K. Marx e F. Engels captaram 
o processo em sua manifestação “decisiva” “mais avançada” 
exatamente porque tiveram perspicácia, coragem e sabedoria 
suficientes para se alinharem entre os proletários, se engajarem em 
suas organizações de luta de classe e fomentarem o 
internacionalismo proletário (FERNANDES, 2012, p. 31). 

 

 Mesmo defendendo a participação de intelectuais que se integram na 

dinâmica da luta de classes pelo viés do proletariado organizado, há a nosso ver 

uma defesa por parte de Fernandes do intelectual na vanguarda de classe, que ao 

assumir uma posição em prol do proletariado não deixa de assumir a vanguarda, 

próprio de uma postura leninista-gramsciana como foco da ação. O problema aqui é 

o de estabelecer porta-voz, na figura do intelectual, para responder ou ser 

responsável teórico pela consciência de classe do proletariado e habilitado a exercer 

a liderança da classe. Tal posição é amplamente utilizada pelos partidos políticos, 

considerados por Gramsci como intelectuais coletivos. Isto explica a própria relação 

que se estabelece entre os intelectuais orgânicos e os partidos políticos ditos de 

“esquerda”. 

Ora, atrás do Manifesto do Partido Comunista, o que se descobre é o 
inverso. É a apropriação do intelectual revolucionário e do 
pensamento revolucionário pelo proletariado. Ao servir, o intelectual 
incorpora-se à vanguarda da classe e não fala em nome dela. Ao 
contrário, é ela quem fala através de seus intelectuais de vanguarda, 
que enunciam, pela ótica do comunismo, as condições objetivas da 
formação e evolução da classe, as quais são, por sua vez, as 
condições objetivas da revolução proletária (isto é, da dissolução da 
sociedade burguesa e da instauração de uma sociedade nova) 
(FERNANDES, 2012, p. 32-33).       

 

 Se tomarmos por base o papel do intelectual na divisão social do trabalho o 

destaque está na formulação de sociedade estruturada entre os indivíduos que 

pensam e aqueles cuja força se legitima pelo trabalho manual. Isto já demonstra que 

o dito trabalho intelectual é improdutivo, porém se sobressai socialmente nesta 

lógica social hierarquizada. Gramsci (1987) tentará minimizar esta questão do 

estabelecimento desta dicotomia social, ao afirmar que todo indivíduo realiza 
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trabalho intelectual, capaz de pensar, dotado de uma visão de mundo nesta 

concepção. Porém, somente alguns exercerão a função de intelectuais, e aqui entra 

a condição do intelectual orgânico, responsável pela elaboração de uma nova 

consciência de classe. Sua atividade intelectual está centrada na produção de ideias 

e valores que exprimem a classe da qual “representa”. Em termos gramscianos os 

intelectuais são organizadores da cultura, dirigentes e exercem um papel 

fundamental na conquista e consolidação da hegemonia de classe. 

 Todavia, em um processo revolucionário, os intelectuais que compreenderem 

a dinâmica da luta de classes participarão como indivíduos ativos ou se anularão 

diante da real necessidade de supressão da sociedade de classe. A escolha do 

intelectual, tal como observada em Marx, resulta de sua adesão ou não ao projeto de 

uma sociedade emancipada, desenvolvida pelo conjunto dos produtores associados, 

que para realizar-se como tal, requer da classe trabalhadora organizar-se e lutar 

pela dissipação do capital.  

 É por isto que para Fernandes, 

(…) o cientista que se coloca fora da ordem estabelecida por causa 
de sua vinculação com o proletariado também fica acima das 
deformações que ela impõe à pesquisa científica. O polo proletário 
não é, portanto, só uma opção, uma via de inspiração, de defesa e 
de autoafirmação do intelectual revolucionário. Ele é, por sua própria 
existência, uma garantia de que o curso das coisas não pode ser 
alterado, e, por sua atividade inquebrantável, a segurança de que os 
progressos do capitalismo desembocam em uma crise social 
insuperável e em uma nova época histórica (FERNANDES, 2012, p. 
33).  

 

 A posição acima, a respeito do intelectual revolucionário, mesmo sendo 

distinta de outras passagens na obra de Fernandes (ao se referir, por exemplo, aos 

partidos e sindicatos), insere a perspectiva histórica a partir do proletariado e aponta 

para o horizonte da revolução social, porém sem ocorrer de forma etapista, tal como 

projetava o leninismo, o trotskismo e o stalinismo, mas de forma processual e tendo 

o proletariado a responsabilidade histórica de se auotoemancipar. A bolchevização 

da revolução se converteu em autocracia e capitalismo de Estado, portanto, de 

acordo com contribuição korschiana, o marxismo seria expressão teórica do 

proletariado potencialmente revolucionário.  

 Mesmo considerando a classe trabalhadora como indispensável ao passo da 

transformação social, ainda há para Fernandes outros agentes que participam deste 

processo, como os partidos, sindicatos e movimentos sociais. Isto tem implicações 



134 

 

 

em seu modo de conceber o marxismo, pois considera mediações no conjunto de 

lutas do proletariado, como as citadas logo acima. Nesta situação a consciência 

emancipatória passa a ser “guiada” por elementos burocráticos, advindo do peso da 

burocratização destas organizações, que maneira geral, primam pelo indicativo 

político do chamado centralismo democrático. Mas isto se dá em termos de 

contradição do próprio pensamento do sociólogo, tendo em vista que considera o 

proletariado como classe “plenamente constituída” e com condições efetivas de 

transformar a sociedade. 

A “revolução secundária” da burguesia não absorve naturalmente ou 
sob a pressão dos fatos consumados esse avanço do proletariado e, 
por conseguinte, não o assimila como uma força social de equilíbrio e 
de transformação progressiva da ordem existente. Por sua vez, o 
proletariado vê-se compelido a sustentar as posições ganhas com 
sacrifícios extremos, por assim dizer arriscando tudo para se livrar, 
coletivamente, de um retrocesso e das tenazes da repressão que 
busca atrofiar sua capacidade de lutar por sua emancipação de 
classe (FERNANDES, 2009, p. 17). 

 

 O que o auxilia nesta análise são alguns textos fundamentais de Marx e 

outros em parceria com Engels, dos quais o aproxima desta perspectiva teórica. A 

reflexão acerca do texto sobre o trabalho alienado interessa aquilo que já é 

devidamente sabido, crítica contundente da denominada Economia Política e a 

possibilidade concreta de entender a realidade pelo seu “processo histórico real”. 

Tendo isto como referência, o texto dos Manuscritos Econômico-Filosóficos colabora 

para explicação da força que a categoria trabalho tem em Marx e o lugar central que 

ocupa em sua obra. A crítica ao liberalismo em pleno século XIX não era usual, até 

porque se constituía do ponto de vista burguês a lógica predominante. O capitalismo 

se estabelecia como modo de produção dominante e se constituía como pilar da 

propriedade privada, elemento fulcral da força do capital na constituição do indivíduo 

social alienado a partir de então. 

 Para Fernandes (2012), a leitura dos Manuscritos Econômico-Filosóficos era 

de tão forma enfática no que se refere a crítica à alienação do trabalho que sua 

interpretação permitia considerar o indivíduo histórico em sua relação com o trabalho 

e sua objetificação, sua “desumanização” e processo de alienação. Tal processo se 

dava pela forma como a propriedade privada se estabeleceria na epiderme do 

capital. Se puder falar em essência do capitalismo, este aparece travestido de 

propriedade privada, exaltação do que há de mais nocivo aos indivíduos 
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resguardado pela classe dominante como necessário a sua sobrevivência enquanto 

classe social hegemônica. 

A propriedade privada é, portanto, o produto, o resultado, a 
consequência necessária do trabalho exteriorizado, da relação 
externa (äusserlichen) do trabalhador com a natureza e consigo 
mesmo. 
A propriedade privada resulta portanto, por análise, do conceito de 
trabalho exteriorizado, isto é, de homem exteriorizado, de trabalho 
estranhado, de vida estranhada, de homem estranhado51 (MARX, 
2004, p. 87). 

 

 Esta noção de trabalho alienado foi trabalhada por Marx para analisar a 

alienação no processo de controle sobre o trabalho e o resultado daí advindo. Com a 

produção do mais-valor e da mercadoria, as relações sociais oriundas desta 

produção gerarão o trabalhador alienado, que não se reconhece no resultado do 

trabalho realizado. A Economia Política apresenta uma aparência na análise 

descritiva, mas a crítica desta explica como as formas de expropriação do mais-valor 

aparece como ponto de partida para desnudar o céu obscuro da forma capitalista de 

produção social da existência. Cabe ao proletariado, em sua práxis revolucionária, 

desnudar este céu obscurecedor da existência social e instaurar uma nova forma de 

vida, que supere as degenerescências do capital a luz da luta por uma sociedade de 

outro tipo.  

 O desenvolvimento histórico de formas de produção da vida social careceu, 

até o presente, de uma forma que considere as reais necessidades e 

potencialidades dos indivíduos e que Marx aponta como condição fundamental de 

emancipação e superação de nossa condição alienante. A primazia do método 

dialético na análise do real pode favorecer de forma significativa o avanço da luta do 

proletariado em prol de sua emancipação e clarear os caminhos da transformação 

social tão necessário para o desenvolvimento de uma consciência de classe que 

considere ser e consciência como parte de uma mesma realidade histórica. 

 A luta de classes aponta dois rumos distintos entre si: uma sociedade 

perpassada pela reificação de todas as coisas e outra que a desmonte e siga no 

sentido de revolucionar a totalidade deste mesmo estado de coisas. É por isto que o 

marxismo propõe a emancipação da classe trabalhadora, realizado pela própria 

                                                           
51

 A tradução desta obra troca o termo “alienação” por “estranhamento”. Este último termo abstrai as 
relações sociais concretas, de exploração, por uma compreensão subjetiva do indivíduo em relação 
ao processo de alienação, diferente do que pode ser lido em outras traduções.    
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classe, cujo objetivo é emancipar-se a si mesmo, tendo como consequência a 

emancipação humana geral, universal (MARX, 2004).  

 Emancipação é um fator determinante para abolição das formas de opressão 

e sujeição humana diante dos processos de dominação, nas várias sociedades que 

historicamente se consolidaram como dominantes. No capitalismo não é diferente, e 

uma forma determinada de manutenção do capital é o trabalho alienado e a 

propriedade privada. Esta última se mantém em detrimento a primeira e apresenta 

como elemento natural das relações sociais de produção o fato de explorar o 

trabalho alheio em detrimento ao enaltecimento da Economia Política como 

sinônimo de uma sociedade evoluída, com garantia de direitos aos indivíduos e 

objeto de interesse aqueles que desejam progredir na vida.  

No que tange à contribuição principal de sua crítica, que se refere à 
inadequação de construções típico-ideais arbitrárias ou conjenturais 
na explicação de situações histórico-sociais concretas ou de 
processos de seriação histórica, a razão estava literalmente com 
Marx. Esquemas interpretativos “gerais”, que só apreendem certos 
aspectos dinâmicos da realidade (abstraídos de um suposto estado 
ideal de equilíbrio), não podem servir como modelos lógicos de 
explicação dos aspectos dinâmicos especificamente históricos, 
envolvidos na formação e transformação da economia (em termos 
de tempo histórico contínuo ou descontínuo) (FERNANDES, 2012, p. 
39). 

 

 O texto dos Manuscritos é seminal e Fernandes o reconhece como basilar 

para a construção da concepção materialista dialética e histórica proposta por Marx. 

A dialética hegeliana começa então a ser questionada e o que seria uma abstração 

como fator explicativo da realidade torna-se concreto pensado (teoria) em relação ao 

concreto dado (realidade). Não se assume neste sentido um princípio abstrato de 

tipo econômico para explicar a sociedade, mas inverte-se esta lógica, pois parte-se 

das reais condições de existência para uma efetiva elaboração teórica sobre a 

realidade pensada. Estes escritos demarcam, já no início da produção de Marx, uma 

posição crítica e consistente no que se refere aos próprios paradigmas da 

epistemologia moderna à época, propondo em sua proposta teórica a superação do 

saber burguês em prol da construção de uma política voltada para emancipação, 

aliás, a superação do ponto de vista burguês e sua hegemonia indica-nos a 

construção de outra lógica social.  

 Fernandes (2012) vai analisar a obra marxista e pontuará duas questões 

importantes deste conjunto teórico de Marx. O primeiro diz respeito a emancipação 
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da classe trabalhadora, condição fundamental para uma classe autenticamente 

revolucionária e potencialmente libertária, pois libertando a si enquanto classe 

libertará a humanidade de sua forma de opressão, como afirma o sociólogo. A 

segunda questão posta trata-se do marxismo como expressão autêntica da luta de 

classes e não como uma escola de pensamento, doutrina política e/ou acadêmica e 

muito menos como uma posição de ideias.  

 O marxismo, na concepção do sociólogo, diz respeito ao movimento social 

revolucionário. A realização da sociedade comunista existirá a medida que a classe 

trabalhadora assumir sua condição revolucionária e lutar pela extinção do capital 

como modo de produção. Para nos realizarmos como humanidade emancipada 

torna-se evidente a capacidade de nos mobilizarmos frente aos processos de 

alienação e subjugação da consciência reificada com vista a superação dos 

mecanismos de desumanização e “objetificação” da sociedade, momento histórico 

que se inaugurou com o advento da modernidade.  

Portanto, a consciência teórica e a consciência prática são postas em 
interação a partir das exigências da situação histórica. Por aqui se 
salienta uma característica do “marxismo” e de sua ótica 
revolucionária que excluiria o subjetivismo, o voluntarismo e o 
“idealismo revolucionário” (FERNANDES, 2012, p. 42-43). 

 A consciência de classe passa a ser um dos elementos fundamentais para a 

clareza das lutas sociais e possibilidade efetiva de emancipação do proletariado. Isto 

tanto pode ser verificado na obra de Marx como igualmente no texto de Florestan, 

pois é esta condição de classe explorada e consciência da vil existência social que a 

humanidade se submeteu que o pensamento/consciência revolucionário se enraíza. 

Retornamos aqui ao problema posto da dissociação entre ser e consciência, tão 

emblemático e presente na episteme burguesa. Negar esta dissociação é uma tarefa 

na qual a classe trabalhadora se afirma como potencialmente revolucionária, pois 

pode superar a autoalienação e as consequências deste efeito no cotidiano da 

própria classe. Uma resposta viável para superação desta problemática está ligada à 

dimensão da práxis como trabalho objetivado, como realização de nossa 

humanidade e solução para extinção de nossas mazelas e contradições sociais. O 

trabalho como dimensão da realização humana foi modificado pela modernidade e 

suplantado desta característica de autorrealização do indivíduo enquanto ser 

histórico. Transformado em mercadoria pelo capital destinou-se a sacramentar a 

divisão entre ser e consciência na esfera da produção, cuja relação tendenciou pela 
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separação total entre produtor e objeto da produção, resultando por parte do 

trabalhador (produtor) a não identificação do que foi produzido por si. 

O trabalhador só se sente, por conseguinte e em primeiro lugar, junto 
a si [quando] fora do trabalho e fora de si [quando] no trabalho. Está 
em casa quando não trabalha e, quando trabalha, não está em casa. 
O seu trabalho não é portanto voluntário, mas forçado, trabalho 
obrigatório. O trabalho não é, por isso, a satisfação de uma carência, 
mas somente um meio para satisfazer necessidades fora dele. Sua 
estranheza (Fremdheit) evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, 
tão logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do 
trabalho como de uma peste. O trabalho externo, o trabalho no qual 
o homem se exterioriza, é um trabalho de auto-sacrifício, de 
mortificação. Finalmente, a externalidade (Äusserlichkeit) do trabalho 
aparece para o trabalhador como se [o trabalho] não pertencesse, 
como se ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a um 
outro  (MARX, 2004, p. 83).  

 

 O fator alienação do trabalho é tão crucial para explicação da lógica de 

produção e sociabilidade capitalista que o marxismo explica as relações sociais de 

produção na sociedade capitalista tomando a alienação do indivíduo como forma e 

conteúdo da exploração do mais-valor, portanto, torna-se um conceito-chave de sua 

base epistemológica e a partir deste conceito várias outras determinações da 

realidade podem ser entendidas. Em nossa compreensão, trabalho alienado exprime 

assim uma totalidade e se constitui como um eixo na estruturação do capital na vida 

em sua forma plena. Mesmo que haja grupos ou movimentos sociais que lutam pela 

dissipação do capitalismo, nas suas mais variadas tendências, de maneira geral, 

estamos em processos de alienação, em situações distintas dependendo de cada 

indivíduo, mas vivenciamos mecanismos de alienação na nossa existência. 

 Para nós, a discussão deste conceito de alienação é importante, pois analisa 

os processos de produção e do desenvolvimento da luta de classes no capitalismo. 

Trabalho e natureza são manifestações de uma forma de organização social, que 

sob a égide do capital funda-se sob a base da exploração de ambos, cabendo ao ser 

humano sucumbir-se à alienação em detrimento da crescente vitalidade da coisa 

(mercadoria), transformando sua força em miséria existencial e condicionada aos 

limites de uma consciência reificada.  

 O ato de criação material e simbólica passa a seguir os ritmos burocratizados 

e tecnicistas da produção mercantil e com isto cria-se uma plasticidade na vida que 

implica perca da própria liberdade humana. Em suma, o enaltecimento da 

mercadoria vivifica o objeto em detrimento à mortificação do indivíduo. Este 
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processo de mortificação significa para a sociedade moderna a aniquilação do 

indivíduo e aceleração de sua desumanização. Isto cria obstáculos para que os 

vários indivíduos em situações análogas se reúnam e reflitam sobre a exploração de 

sua produção e criem organizações e movimentos que lutem pela extinção desta 

lógica de alienação do trabalho. 

Uma das tarefas que Marx enfrenta concerne ao “movimento 
revolucionário” (comunismo) intrínseco à superação positiva da 
propriedade privada como autoalienação “e, portanto, como 
apropriação real da essência humana pelo e para o homem” (…) A 
sociedade “objetificada” e desumanizada é, não obstante, uma 
sociedade que não pode eliminar a sua dimensão humana, pois o 
trabalho alienado e, por conseguinte, a propriedade privada 
pressupõem essa sociedade e as contradições que dela operam e 
conduzem à extinção de toda alienação. O que se manifesta, de 
modo positivo, são os requisitos humanos (e, por isso, sociais, no 
sentido de Marx) da realização do comunismo. [“Comunismo é o 
enigma da história resolvido, e ele conhece a si próprio como sendo 
essa solução.”] (FERNANDES, 2012, p. 43).  

 

 A reflexão acima aponta para uma compreensão amadurecida de Fernandes 

em se tratando da necessidade de realização do comunismo como expressão 

política de suplantação da alienação e seu vulgo “direito natural” à propriedade 

privada. A ausência, neste trecho em específico, que seria importante considerar, 

trata-se de quem irá realizar a ação de extinção do capital, ou seja, pelos 

desdobramentos da luta de classes, é o proletariado que se torna capaz de realizar 

tal missão desde que consciente e disposto a este fim. Cabe no decorrer desta luta 

desenvolver enquanto classe potencialmente revolucionária estratégias 

revolucionárias no sentido de executar esta práxis. É neste percurso de organização 

das lutas sociais que os trabalhadores avançam não somente na forma de 

organização como igualmente na emergência de uma consciência também dita 

revolucionária.  

 Tanto a organização como a formação da classe trabalhadora exigirá uma 

práxis (também revolucionária) que considere os níveis de consciência e a 

capacidade desta classe de fazer os enfrentamentos na busca de atingir o objetivo 

final que é a conquista da emancipação e a plenitude de realizações humanas. O 

esforço de promover uma formação apresenta desafios no que diz respeito ao como 

executar uma proposta que seja ao mesmo tempo crítica e de superação de seu 

estado de mortificação pelo caminho feito a partir da alienação do trabalho. Porém, 

na perspectiva marxista, este se apresenta como um desafio a ser superado pela 
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força da luta cotidiana que os indivíduos e seus grupos e movimentos se esforçam 

em conseguir porque compreendem a formação na ação como método adequado 

para a denominada práxis revolucionária.  

 Se o objetivo da classe trabalhadora é a derrocada do capital, parece mais do 

que lúcido considerar esta tarefa como exigente e determinada e sem uma formação 

capaz de apontar os problemas históricos no desenvolvimento e evolução do 

capitalismo fica evidente a barreira burguesa frente às tentativas de suplantá-la. 

Mesmo considerando as dificuldades de estabelecer uma formação crítica capaz de 

irromper a forma burguesa de educação, põe-se como elemento da luta de classes a 

criação de instrumentos para a ampliação da luta cultural, tão importante para o 

desenvolvimento da consciência revolucionária, que no caso da classe trabalhadora 

auto-organizada se dá por meio de uma socialização entre indivíduos mais ou 

menos avançados na luta, perspectiva sobre a qual Fernandes não se deteve, pelo 

limite de compreender partidos e sindicatos como instrumentos da luta. Vejamos um 

exemplo deste limite de consciência em um de seus apontamentos: 

Se o socialismo e o comunismo, eles próprios dimensões concretas 
desse objeto e ponto de partida da história que nasce das 
contradições antagônicas da sociedade de classes, forem incluídos 
no interior do ponto de vista científico, os mais complicados e 
aparentemente imprevisíveis aspectos do vir-a-ser do homem e da 
sociedade poderão ser levantados, observados e explicados 
objetivamente (…) o comunismo, que não está presente na 
organização da economia, da sociedade e do Estado, mas constitui 
um movimento social insopitável, porque nasce e cresce da negação 
da ordem existente, de sua superação positiva (…) constituição e 
desagregação de uma forma antagônica de sociedade cuja 
superação se desenha no comunismo (FERNANDES, 2012, p. 45). 

 

 Esta manifestação do pensamento de Fernandes, aponta na direção de fazer 

do marxismo uma referência de análise acadêmica ao considerar o próprio 

“socialismo” e “comunismo” como objeto da ciência. Mesmo tendo predileção política 

e já reafirmada nestes textos analisados, para tal forma de existência, prevalece aqui 

o entusiasta do pensamento acadêmico, faltando clareza do marxismo como 

perspectiva revolucionária. Até a utilização do termo “superação positiva” está 

circunscrito por uma leitura cientificizada do significado político do marxismo na 

busca pela transformação desta sociedade. Exprime aqui uma dificuldade do 

intelectual em compreender que sua própria condição (de intelectual) está 

ameaçada em um processo revolucionário, entendendo esta situação da fração de 
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classes como produto da divisão social imposta pelo capitalismo ao longo de sua 

trajetória. O findar de uma sociedade e o florescer de outra desinstala de forma 

contundente os que participam destas mudanças e ainda precisam estar aptos a 

construir o ainda inexistente. 

 Retornando a questão da alienação do trabalho, um fator preponderante para 

sua constituição está diretamente ligado a outro conceito fundamental do marxismo, 

que diz respeito ao conceito de ideologia. Na obra “Ideologia Alemã”, Marx e Engels 

debate a filosofia alemã e a crítica por sua excessiva tradição idealista e a 

supremacia filosófica num mundo carente de reflexão crítica e capaz de transformar-

se. A separação entre ser e consciência tem como substância filosófica o próprio 

idealismo alemão, advindos tanto da tradição kantiana como hegeliana. A primeira 

tradição esmerada pelos imperativos categóricos e apriorismos e a segunda pelo 

denominado espírito absoluto, ambos, sustentando a primazia do pensamento 

(ideia/espírito) sobre a realidade. 

O acerto de contas com a “ideologia da filosofia alemã” assumiu, 
assim, o duplo caráter de uma denúncia e de uma superação (o que 
já se esboçara em A sagrada família) (…). O ataque à consciência 
falsa inerente ao idealismo objetivo e subjetivo, em sua forma alemã, 
converteu-se em ataque à consciência falsa em geral, do 
materialismo contemporâneo, do radicalismo burguês e do 
socialismo utópico e reformista, em suas formas francesas e inglesas 
(FERNANDES, 2012, p. 48).      

 

 O problema da falsa consciência discutido a partir da noção de ideologia, de 

acordo com o marxismo, traz à tona o nível de consciência geral de uma sociedade 

moderna que se solidificou graças a exploração do mais-valor, tão essencial para a 

construção da hegemonia burguesa que certamente inviabilizaria o desenvolvimento 

da força do capital, caso não fosse usufruído durante a modernidade, afinal, “as 

ideias dominantes de uma dada sociedade, são ideias advindas da classe 

dominante”. Neste contexto histórico do século XIX, parece-nos primordial interligar 

o desenvolvimento das forças produtivas com o fortalecimento de ideias que 

convençam os indivíduos da necessidade de consolidar o capitalismo como 

epicentro e força única da história, de tal modo que chegue à classe trabalhadora 

como o melhor dos mundos, mesmo com toda resistência do proletariado na 

formação da sociedade capitalista.  

 A sistematização de uma falsa consciência por meio da ideologia traz consigo 

uma forma de pensamento ilusório, porém, é preciso considerar o processo de 
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legitimação da ideologia frente a realidade concreta da classe trabalhadora, porque é 

justamente a capacidade de “iludir” que faz deste pensamento tão eficiente na força 

do convencimento. Mesmo sendo um pensamento ilusório a ideologia estabelece 

momentos de verdade (daí se extrai sua capacidade argumentativa) indispensáveis 

para o ato da manipulação e ocultamento da realidade, devido aos interesses da 

classe dominante em justamente se reproduzir como classe de dominação. Para 

dado projeto de hegemonia da classe dominante a ideologia é o recurso “adequado” 

e imprescindível no conteúdo de sua dominação. 

 De acordo com nossa compreensão, em contraposição à ideologia burguesa, 

o marxismo desenvolve o materialismo histórico dialético como método capaz de 

desvendar o real. Este método fornece instrumentos para a crítica social das formas 

de reprodução da ideologia dominante. O materialismo histórico dialético contribui 

para a constituição de uma concepção crítica, pois fornece ferramentas teóricas 

importantes para a construção de uma história verdadeiramente humana e em prol 

de emancipação. 

A fusão de ciência e comunismo – “o movimento real que abole o 
presente estado de coisas” - é a pedra de toque da concepção de 
história formulada em A ideologia alemã. Ela instigou Marx e Engels 
a se ultrapassarem, completando sua revisão crítica do materialismo 
e da dialética, isto é, compeliu-os a inventar um método científico 
novo, que possibilitava a instauração da “ciência da história” 
(FERNANDES, 2012, p. 52).  

 

 Nestas formulações de Fernandes, o materialismo é explicitado como método 

de ciência, do qual incide sua concepção acadêmica sobre o marxismo. Seu 

posicionamento em defesa do método científico o insere numa análise em que 

considera plausível reunir instrumentos da ciência burguesa e do materialismo 

dialético em prol de compreensão dinâmica da luta de classes. Sua dificuldade em 

compreender o marxismo como teoria e método revolucionário e não apenas como 

ciência do ponto de vista burguês, passa pela própria necessidade de justificar sua 

reflexão sociológica, portanto acadêmica, em relação à realidade brasileira e 

internacional sob o viés do marxismo. Isto demonstra o caráter academicista de uma 

prática política que optava pelo marxismo, mas com dificuldade em abandonar por 

completo uma linguagem dita científica para assumir epistemicamente o marxismo 

como práxis revolucionária.  Apesar desta dificuldade, mas já comentado, há alguns 

momentos de clareza apontados por sua análise, vejamos: 
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Na verdade, A ideologia alemã recolhe e sublima a experiência 
revolucionária concreta, acumulada por Marx e Engels de fins de 
1843 em diante. O seu engolfamento no movimento revolucionário 
passou, então, da esfera das ideias para a esfera da ação prática 
(…) que, de fato, o proletariado só poderia emancipar-se por meio de 
uma revolução (FERNANDES, 2012, p. 53).       

 

 O contraditório no pensamento deste sociólogo a respeito do marxismo, em 

hipótese alguma, desconsidera sua importância e discussão, mas elucida a 

dificuldade em romper com paradigmas da ciência, oriundos de sua formação 

universitária. Sua predileção é analisar o marxismo sob a ótica do método da ciência 

(ou ciência proletária, como prefere), que no caso da sociologia apresenta-se como 

crítica. Isto pode revelar a partir de sua formação aquilo que Candido (2001) afirma 

como ecletismo, ou seja, várias influências teóricas na sua referência como 

sociólogo. . 

A consciência histórica burguesa podia contentar-se com uma 
história no nível da superfície, pulverizadora e mistificadora, porque a 
burguesia como classe só instrumentalizou revolucionariamente a 
liberdade da existência das classes e sua própria hegemonia. A 
consciência histórica proletária requer uma história científica, que 
investigue as “relações reais”, a partir das “relações históricas 
primárias”, isto é, uma história em profundidade, totalizadora e 
desmistificadora. O proletariado como classe defronta-se com a 
tarefa histórica de extinguir a divisão do trabalho social, a dominação 
de classe, o “estranhamento” ou a alienação do trabalho, a 
propriedade privada, o capital e o regime de classes (FERNANDES, 
2012, p. 54).  

 

 Estas duas consciências históricas são antagônicas, tem preocupações 

distintas, mas são passíveis de interação em situações de consenso. Isto implica 

inevitavelmente numa derrota momentânea da classe trabalhadora e um recuo na 

sua consciência perante a exaltação da classe dominante no exercício de sua 

supremacia. Neste sentido, a posição de Fernandes está clara quanto a real tarefa 

histórica do proletariado, apenas e insistindo no fato de ser necessário uma “história 

científica” para o avanço da consciência histórica do proletariado.  

 Em nossa visão a repetição constante da necessidade de fazer ciência 

“diferenciada”, aos moldes proletários, só reforça sua dificuldade em explicar o 

movimento do proletariado tendo como norte a auto-organização da classe. Isto é 

um problema para os intelectuais que se autoconsideram de esquerda pela forma 

como veem a organização dos movimentos sociais. Em algumas considerações 

sobre esta questão prevalece o discurso em torno da vanguarda, de alguém ou 
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instituição responsável pela elaboração dos rumos e formação para a classe. Neste 

rumo, a classe para si é insuficiente e desprezível politicamente. Uma classe 

trabalhadora voltada para si, auto-organizada e deliberando ações e projeto é 

esconjurada pelo staff de quaisquer grupos, instituições e movimentos 

burocratizados.  

 Os intelectuais ligados a estas organizações ou mesmo devotados a elas 

colaboram em grande medida para a manutenção da ideologia das organizações 

hierárquicas e burocratizadas. Esta percepção não foi diferente em Fernandes, em 

muitos de seus posicionamentos, sobretudo na sua adesão a forma partido político 

para o exercício de sua militância. De certo modo sua preocupação aparece 

centrada na legitimidade histórica do proletariado em promover uma mudança na 

sociedade que ocorreria com um processo de revolução social. Este processo, 

segundo ele, será melhor vivenciado com a preparação de uma “teoria científica” 

bem fundamentada e capaz de apontar os rumos e a práxis desta revolução. 

A concepção materialista e dialética da história não impede que o 
historiador seja objetivo, fundamente empiricamente as suas 
descrições e procure interpretar causalmente ocorrências, 
instituições ou processos históricos que variem especificamente (…) 
A cientificização da história não implica liquidação do que é intrínseco 
e peculiar ao “movimento histórico”, nas condições particulares 
consideradas. Ela visa o inverso: revelar em toda a plenitude e 
explicar rigorosamente o que varia de modo histórico e específico 
(FERNANDES, 2012, p. 57-58). 
 

 A insistência de Fernandes quanto ao objetivo histórico de se considerar o 

empírico no método recai na tentativa de legitimar o materialismo histórico frente ao 

próprio campo científico e isto considera o marxismo como resposta crítica ao 

método burguês de fazer ciência, em sua perspectiva. A diferença entre um método 

e outro está no fato do primeiro associar teoria e prática e o segundo se manter 

distante deste tipo de relação. A práxis é considerada como uma superação do modo 

de pensar científico tradicional, de tipo burguês, destacando no concreto a 

possibilidade de explicação rigorosa e indispensável que cada realidade específica 

exige e se torna indispensável se se deseja uma consciência da história ciente da 

inevitabilidade da luta de classes em uma sociedade premida pela extinção da lógica 

do mais-valor. Para o sociólogo, o caráter científico da teoria marxista e seu método 

contribuem significativamente para a superação da dominação burguesa. 
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 Apologia de um método científico rigoroso desenvolvido sob a ótica marxista 

equivale a dizer na compreensão de Fernandes com uma defesa de premissa 

teórica que impulsionará a classe trabalhadora no alcance de seus fins. Atingir o 

objetivo de suplantar o capitalismo exigirá mais do que o ativismo dos trabalhadores 

e uma disposição para se apropriarem do acúmulo teórico produzido pelo próprio 

marxismo, do contrário, prevalecerá a ideologia burguesa como forma hegemônica 

de saber. Evidentemente se põe a inquietação quanto às formas de apropriação pela 

classe trabalhadora de um método científico ou de uma teoria complexa, mas no 

quesito preparação teórica para a luta de classes existente e o vislumbre de uma 

nova sociedade, é bem acertado nas preocupações do intelectual. 

Em poucas palavras, só o socialismo proletário e revolucionário, só a 
“ótica comunista” exigente podem infundir à consciência teórica de 
classe dos operários e às suas lutas políticas uma dimensão do que 
não seja contingente e imediatista, que envolva a tarefa maior e 
essencial dessa classe, o combate que dissolve a propriedade 
privada, o trabalho como mercadoria, a exploração de classe, a 
dominação de classe, o Estado burguês etc (FERNANDES, 2009, p. 
33). 

 

 Este posicionamento revela o lugar da classe trabalhadora destinado no 

pensamento sociológico deste intelectual e suas considerações acerca do 

enfrentamento essencial e amplitude da luta de classes nesta sociedade. Os limites 

determinados ao proletariado, que aparecem, são produtos destes tensionamentos e 

posturas dos indivíduos em situações e contextos de acirramento das lutas. Em 

grande parte, os limites da consciência de Fernandes estão relacionados ao fato de 

sua pertença social, vínculos e engajamento partidário, porque a noção de 

intelectual militante e com posturas autônomas no conjunto de sua atuação, como 

alguns autores sugerem (VERAS, 1992; CANDIDO, 2001), o supervaloriza e não 

considera limites de sua participação nas organizações em que esteve envolvido, 

inclusive, por alguns destes participarem da política institucionalizada.  

 Assim, a consciência da classe trabalhadora pode avançar ou recuar 

independentemente dos limites de intelectuais que se dispõem a colaborar com os 

esforços de encontrar estratégias capazes de subsistir nas lutas experimentadas. O 

ponto  fundamental situa-se na forma como a classe trabalhadora desenvolve sua 

organização, que pode ser facilmente desarticulada por grupos e instituições do 

aparato estatal que utilizam de mecanismos cooptadores para desestabilizar 

iniciativas de destruição das formas capitalistas de organização. O estudo destas 
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formas de controle e cooptação promovido por instituições do capitalismo a 

movimentos de trabalhadores organizados dificulta o pleno desenvolvimento de uma 

consciência diretamente ligada à crítica do estado de coisas vigentes. Para tanto, 

cabe – e esta é tarefa posta tanto por Florestan como pelo marxismo – ao 

proletariado uma revolução social, propondo-se assumir a tarefa revolucionária que 

lhes cabe. 

A luta de classes vista do polo proletário e revolucionário não só 
transforma o presente: ela incorpora em si mesma os elementos do 
futuro que estão incubados, pelo menos parcialmente (em termos 
estruturais e dinâmicos), na existência das classes, de seus 
antagonismos sociais e no movimento social comunista, ou seja, nas 
impulsões dos trabalhadores no sentido de alterar a sociedade 
existente e de criar uma sociedade nova. Por isso, a prática política 
revolucionária exigia um conhecimento teórico específico, capaz de 
apreender a situação histórica como totalidade; que revelasse a luta 
de classes em suas múltiplas determinações e em suas vastas 
consequências no plano cotidiano e imediato e em seu “sentido 
histórico geral” (FERNANDES, 2009, p. 41-42).  

 

 As contradições de um dado pensamento não diminuem a produção 

intelectual empreendida em dado contexto histórico e o alcance de suas ideias pela 

aproximação que fazemos dos referenciais teóricos e a validade destas concepções 

ao serem adotadas na prática política. As defesas realizadas por Fernandes em 

termos das organizações políticas necessárias para que o proletariado expressasse 

seus interesses, como partidos operários e sindicatos de trabalhadores, não dão 

conta do objetivo final na supressão da sociedade de classes, mesmo tendo 

trabalhado (digamos, de forma árdua) para indicar um caminho que servisse de 

embasamento teórico e tivesse o alcance da legitimidade política desta classe no 

desmascaramento da ideologia burguesa e se erigisse contra essa dominação. 

Muitas tentativas realizadas pelo sociólogo de aproximação da classe trabalhadora 

foram realizadas pelos meios mais popularizados de comunicação e tinha como 

interesse não só expor suas referências e conhecimentos diversos, mas comunicar 

suas ideias e perspectiva política a respeito do socialismo. 

 O rumo ao socialismo na abordagem de Fernandes tem de passar por uma 

luta interna social, que chama de sociedade civil, e nesta estabelece que há um 

confronto  entre classes para o controle do Estado. Pelo viés burguês há sempre 

uma tentativa de manter o controle pelo monopólio deste poder político-estatal, já 

pelo proletariado, cabe a tarefa de conquistar um poder similar ao da burguesia no 
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que tange a força de uma hegemonia, neste caso, desempenhada por uma ideia de 

Estado democrático.  

As classes trabalhadoras têm de assumir os papéis políticos e as 
tarefas históricas da implantação de um Estado democrático. Essa 
necessidade não surge por acaso. Sem acabar de uma vez por todas 
com a tradição burguesa de monopolizar o poder político-estatal e de 
exterminar um “Estado acima das classes”, que só favorece os donos 
do poder, as classes trabalhadoras das cidades e do campo jamais 
terão peso e voz na sociedade civil e capacidade efetiva de participar 
do controle ativo das estruturas e funções do Estado (…). Toda e 
qualquer tentativa de organizar de forma independente as instituições 
sindicais, partidárias e culturais de conteúdo proletário inconformista 
nunca será permitida, e, se permitida, será condenada ao 
esvaziamento e à ineficácia. Acabar  com o pseudo-Estado “acima 
das classes” (de forma ditatorial visível ou não) significa conquistar, 
dentro da sociedade civil (isto é, no âmbito da sociedade de classes 
burguesa), um poder de classe simétrico ou equivalente ao poder da 
burguesia. Só possuindo esse poder popular será possível às 
classes trabalhadoras, nas condições históricas vigentes no Brasil, 
engenhar um verdadeiro Estado democrático (FERNANDES, 1989, 
p. 120).   

 

 Este reconhecimento da existência de um Estado que seja controlado pela 

classe trabalhadora depois de superado a hegemonia burguesa insere esta 

perspectiva numa aproximação das posições aludidas a tradição política leninista-

gramsciana. O Estado nestas duas concepções assume um lugar “importante” nos 

referencias na constituição da luta de classes e tem um papel de ser espaço de 

disputas em seu controle. Cabe ao proletariado organizar-se para a tomada de seu 

poder e dirigi-lo no sentido de garantir a transição para a produção de uma nova 

sociedade, dita socialista segundo estes referenciais políticos do bolchevismo e 

orgânico sobre a classe. Ainda de acordo com Fernandes, o Estado democrático 

seria aquele que atenderia as “múltiplas faces” sociais e as classes distintas seriam 

contempladas, bem como atenderia as “aspirações de classe dos oprimidos” e 

estaria aberto para as organizações dos trabalhadores (partidos, sindicatos, grupos 

culturais) sem a tutela e controle vigilante, como faz o Estado burguês 

(FERNANDES, 1989). 

 Temos um problema apontado aqui a partir deste pensamento fernandiano, o 

de considerar o Estado como instituição capaz de possibilitar a integração de 

interesses de classe por meio do predomínio político do proletariado como classe 

hegemônica, vivenciado em processo revolucionário. Esta proposição contrapõe a 

compreensão marxista em explicar o Estado como “comitê político da burguesia”, 
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num formato em que o modo de produção dominante é o capitalismo e os burgueses 

os interessados diretos no desenvolvimento de suas formas. A evidência está no 

vínculo entre os interesses da classe dominante em se reproduzir no processo de 

dominação, portanto, pensar em um Estado democrático circunscrito no modo de 

produção vigente incorre no equívoco histórico de manter organizações que 

reproduzirão lógicas burocratizadas, mesmo tendo uma “classe revolucionária” na 

esfera do poder estatal. 

O Estado anula, a seu modo, as diferenças de nascimento, de status 
social, de cultura e de ocupação, ao declarar o nascimento, o status 
social, a cultura e a ocupação do homem como diferenças não 
políticas, ao proclamar todo membro do povo, sem atender a estas 
diferenças, co-participante da soberania popular em base de 
igualdade, ao abordar todos os elementos da vida real do povo do 
ponto de vista do Estado (…) o Estado se constitui como 
generalidade. O Estado político acabado é, pela própria essência, a 
vida genérica do homem em oposição a sua vida material (…) no 
Estado, onde o homem é considerado como um ser genérico, ele é o 
membro imaginário de uma soberania imaginária, acha-se despojado 
de sua vida individual real e dotado de uma generalidade irreal 
(MARX, 2002b p. 22-23). 

 

 A questão do Estado para o marxismo indica a partir de sua existência uma 

clara alusão à estrutura social de classes por se beneficiar desta de acordo com os 

interesses da classe social dominante. O sistema ilusório, calcado na noção de 

representação, tem nesta instituição sua realização mais plena, mais significativa em 

relação à produção de uma ideologia que considere o Estado como indispensável a 

vida prática dos indivíduos, demonstrando a dificuldade de enxergar a sua 

inexistência social, em uma situação revolucionária. Isto já demonstra como 

Fernandes apresenta este limite de consciência, evidenciado pela apresentação de 

uma espécie de Estado que seja expressão do proletariado e seja múltiplo, como 

forma de assegurar a democracia e soberania popular.   Isto elucida uma 

consciência pouco emancipatória em que pensa a classe trabalhadora capaz de 

auto-organizar-se e decidir sobre seu horizonte histórico. A consciência do indivíduo 

é formulada na inserção de uma dada comunidade e não é produto de uma 

elaboração findada numa consciência de si. Com o desenvolvimento das forças 

produtivas toda a formação do indivíduo e óbvia consciência estará relacionada pela 

pertença de classe e as relações que se constituem no âmbito da totalidade social 

(Marx, 2002a). 
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 Seu posicionamento em defesa de um Estado democrático acredita ser 

estratégico para o contexto da luta de classes no Brasil em um período histórico 

como o da “transição democrática”, em idos de 1980 quando terminava o regime de 

exceção imposto pelos militares. Esta posição estratégica entendida por Fernandes 

como certa “acumulação de forças” é um meio para o embate contra a dominação 

burguesa posta. Para ele, o Partido dos Trabalhadores (PT) seria uma resposta 

viável e orgânica que colaboraria com a organização da classe trabalhadora aos 

moldes de reunir para si a tarefa histórica de estabelecer o vínculo dos trabalhadores 

com o processo revolucionário. 

O PT só pode identificar-se com as tarefas políticas que se 
configurem, concretamente, como as tarefas políticas do proletariado 
(…) O PT é uma projeção política da luta de classes dos oprimidos e 
espoliados (do mesmo modo que outros partidos proletários, 
proclamem-se ou não anarquistas, socialistas e comunistas). 
Encarando a questão desse prisma, cabe ao PT fazer tudo o que 
puder (até o impossível) para que as tarefas políticas das classes 
trabalhadoras avancem no meio proletário, na sociedade global e, 
hoje, na elaboração da própria Constituição (FERNANDES, 1989, p. 
123).  

 

 Para o sociólogo, o cenário da luta de classes naquele momento histórico de 

construção da nova carta constitucional foi apontado como ainda frágil do ponto de 

vista dos níveis de consciência proletária. Com isto, o proletariado não teria 

condições (ainda) de se organizar a tão ponto de manter-se firme no bojo do 

acirramento das lutas naquele cenário. Dever-se-ia procurar caminhos dentro da 

ordem, num esforço de “acumulação de forças”, segundo ele, “abriria a ordem 

burguesa” e com esta brecha fazer a incorporação de “medidas socialistas” no texto 

constitucional. O teor da pressão de classe é que faria a chamada ordem burguesa 

se “afrouxar” e propugnar outro horizonte para o Brasil naquele momento e ao PT se 

constituiria como um partido proletário que reuniria em torno de si os anseios do 

novo, que para Florestan significava a construção do denominado socialismo 

proletário, “isto é, de um socialismo revolucionário que não tem por fim último 

conquistar o “aperfeiçoamento do capitalismo”, mas a sua destruição” 

(FERNANDES, 1989, p. 125).  

 Em sua concepção, o PT representaria o campo de esquerda, pela sua 

característica partidária de agregar não somente os anseios socialistas, mas por se 

entender como um partido da vanguarda e de massas, tanto da cidade como do 

campo.  A ideia de vanguarda é muito presente neste trajeto do partido em razão da 
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atuação de sua atuação para que o PT incorporasse medidas socialistas no debate 

do novo texto constitucional. Isto foi de certa forma, uma exigência para sua entrada 

no partido e para a disputa de um mandato parlamentar. Há uma busca incessante, 

de sua parte, pela forma poder popular e como resposta mais provável para que se 

realize este poder é a adesão à República democrática como caminho mais indicado 

para a conquista deste dito socialismo democrático. Conforme vemos, a inexistência 

do Estado não figura entre suas postulações políticas, ao contrário, aparece como 

meio de realização para a nova sociedade. Toda esta visão sobre o processo político 

vivido no Brasil no decorrer do debate constitucional posto implica para Fernandes 

uma: 

(…) fidelidade ao marxismo [que] deixa de ser uma ousadia 
intelectual ou uma teimosia. Ela nasce de vínculos novos, que 
brotam dos movimentos dos oprimidos e oferecem aos intelectuais 
radicais e socialistas a possibilidade de cruzar as suas armas por 
causas que transcendem à pura afirmação da razão e do 
pensamento inventivo rebelde. Pois eles se vêem, de repente, no 
centro da recriação da realidade histórica e da liberação da 
consciência como um processo de autoemancipação coletiva de uma 
classe, de um povo e de uma nação (FERNANDES, 1989, p. 134-
135).   

 

 Retomemos a ideia de contradição na práxis deste intelectual em se tratando 

da autossuficiência da classe. Para Fernandes, fica evidente o papel que dados 

partidos (considerados como proletários) e certo sindicalismo não corporativo, mas 

combativo tem como tarefa para se contrapor a ordem estabelecida e imprimir 

elementos novos, de nuance socialista, em meio ao que está  dado. O problema 

aparece na concepção e ação, porque mesmo negando ser esta uma prática política 

reformista, o estabelecimento de lutas internas no seio de mecanismos institucionais 

que a Nova Constituinte percorreu demonstra-nos o quão avassalador é a natureza 

burguesa e sua faceta política, ao se modificar dependendo da necessidade em 

atualizar aspectos mais reacionários em menos reacionários, afinal, a revisão de um 

texto constitucional e a promulgação de uma nova carta Constituinte representa 

justamente o esforço em manter a ordem estabelecida e oferecer aos revoltosos, 

descontentes e indignados, uma nova abordagem em termos de roupagem estatal. 

 O marxismo nega aproximações políticas com o Estado e suas instâncias 

institucionais pela crítica que realiza ao conjunto das relações sociais capitalista e as 

classes sociais que sustentam seu modo de produzir. Neste sentido, já existe um 

acúmulo (KORSCH, 2008; MARX, 1968; VIANA, 2003) desta crítica quanto a 
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organizações capitalistas e o Estado aparece como um dos principais elementos 

controladores da produção e responsável pelas formas coercitivas que garantam o 

predomínio da exploração de mais-valor dos trabalhadores.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 A burguesia atribui ao Estado o papel de regulador das condições gerais de 

produção e o delega como ente político dotado de uma burocracia dirigente cuja 

função está voltada para a reprodução destas relações sociais.  

Desde 1845, pelo menos, Marx e Engels caracterizaram a sua nova 
perspectiva materialista e científica como já não sendo filosófica. E, 
se é preciso considerar, aqui, que, para ambos, filosofia foi sinônimo 
da filosofia idealista burguesa, é preciso levar em conta o sentido 
desta identificação, porque se trata de uma relação análoga àquela 
existente entre o marxismo e o Estado: Marx e Engels não 
combateram simplesmente uma forma histórica determinada de 
Estado, mas o Estado em geral, identificado pelo materialismo 
histórico o Estado burguês, e, sobre esta base, atribuíram ao 
comunismo o objetivo final de suprimir o Estado; similarmente, Marx 
e Engels não combatem um sistema filosófico determinado, mas 
querem, no fim das contas, superar e suprimir, com o socialismo 
científico, a filosofia em geral (KORSCH, 2008, p. 33-34). 

 

 O pensamento korschiano se posiciona de forma categórica em razão do 

objetivo final da luta de classes, a supressão do capitalismo e consequente abolição 

de todas as formas que expressam sua viabilidade histórica. A extinção de forças, 

instituições e grupos sociais aparelhados pelo capital passa pelo aprofundamento do 

nível de organização da classe revolucionária (KORSCH, 2008). É esta classe que 

consegue reunir condições para se autorganizar porque encontra em si os reais 

motivos e interesses para emancipar-se enquanto classe e extinguir as demais 

classes sociais, cuja estruturação funda-se sob a exploração do trabalho e a 

propriedade privada como direito natural. O teor do combate de classes tem nestes 

fundamentos sua razão de existência, para manter ou suprimir.  

 A instituição que resguarda os direitos naturais da propriedade privada e rege 

a elaboração da lei maior de sua constitucionalidade é o Estado. Este é o locus 

privilegiado de atuação da classe dominante para sobrepor uma ideologia que 

discursa em favor do universal, mas representa integralmente os interesses e 

privilégios de quem está em seu comando. Por isto, há de se reconhecer na 

estrutura social a burocracia como classe social e responsável pela administração 

do Estado. A burocracia enquanto classe social assume um papel fundamental na 

execução e direção de dada organização e no âmbito estatal passa ser a que auxilia 

na reprodução da dominação de classes. Portanto, a burocracia estatal na 
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sociedade capitalista cumpre o dever de legitimar relações de produção calcadas 

sob o manto da expropriação do mais-valor mediante os interesses da burguesia, 

sendo os responsáveis pela circulação de argumentos que justifiquem esta posição 

ideológica (MARQUES, 2011). 

 O Estado, para esta configuração, torna-se indispensável. Nenhuma nação no 

mundo abriu mão da existência desta instituição, inclusive, as pseudossocialistas, 

pseudocomunistas. A ideologia do mercado livre, isento do controle estatal não se 

sustentou e o capitalismo nas suas variadas formas sequer prescindiu de suas 

obrigações de regulação do próprio mercado. Isto demonstra o quão significativo 

para o capital mantê-lo como forma de regularização social e responsável pela 

normatização da vida dos indivíduos. A justificativa de sua manutenção é 

estritamente ideológica e culmina na assertiva do atendimento ao “bem comum”, dos 

indivíduos em geral de determinada sociedade. Sua autêntica natureza é ocultada 

em favor do atendimento de grandes interesses, leia-se aqui, dos empreendimentos 

do capital. 

O estado envolvido na dinâmica do modo de produção capitalista se 
torna, para utilizar expressão de Engels, o “capitalista coletivo ideal”. 
Ele, como demonstra o estado absolutista, interfere nas relações de 
produção capitalistas, que só se reproduzem em escala ampliada. O 
estado torna-se elemento do processo de reprodução do capital. O 
capitalista coletivo ideal busca desenvolver as forças produtivas em 
países atrasados, criar as condições de desenvolvimento do capital 
nos locais nos quais os “capitais individuais” não podem fazer isto, 
criação de infraestrutura necessária, integrar a força de trabalho no 
mercado de trabalho, criação de contratendências à queda da taxa 
de lucro médio etc. (VIANA, 2003a, p. 29). 

 

 Deixemos claro que a burocracia é uma classe social auxiliar da burguesia, 

que está à frente de instituições capitalistas. Assim, colaborará enfaticamente para 

manter a ordem estabelecida e as normas que sustentam o aparente estado das 

coisas, bem como incorpora em seus afazeres a preocupação quanto a estabilidade 

e harmonia da sociedade. É inevitável a presença da burocracia nas diversas 

organizações no capitalismo e não somente no Estado, ocupando cargos e funções 

nestes espaços, o que implica numa reprodução ideológica de sua existência 

enquanto classe auxiliar dirigente. A burocracia tem como atribuição principal dirigir 

as organizações, instituições e até movimentos sociais, numa clara compreensão de 

seu papel “distinto” neste conjunto das relações sociais.  
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 Esta classe social é igualmente instrumentalizada pelos interesses dos 

capitalistas e a ideologia burguesa passa a ser apropriada e defendida pela 

burocracia no rastro de sua condução política a frente das instituições. Cria-se com 

isto o dirigismo e a vigilância das normas e controle daqueles que estão submetidos 

a estas instituições, reproduzindo uma mentalidade burocrática no conjunto de 

organizações sociais sob o modo de vida no capitalismo, que em certa medida, 

dissemina este pensamento e é assumido como força na conduta e posição dos 

indivíduos arraigados ao modo de pensar burguês.   

 A presença da burocracia nas diversas organizações sociais precisa ser 

entendida como produto histórico da sociedade capitalista, pelo nível de 

complexidade e expansão de seu modus operandi. Os partidos políticos, sindicatos e 

movimentos populares adotam o burocratismo em suas organizações por esta lógica 

instituída de manutenção do próprio status quo. Divisões internas nestas 

organizações advêm de estruturas hierárquicas e verticalizadas, em que prepara os 

indivíduos para se transformarem em burocratas e daí  reconhecer esta forma de 

existência como meio de vida e valor social.  

 A reprodução da ideologia da burocracia exerce em organizações e indivíduos 

o fascínio de se alçar novos patamares dentro do arcabouço produtivo. Transforma 

os indivíduos em dirigentes, responsáveis pelo destino histórico de levar os dirigidos 

por caminhos institucionais. Partidos operários, sindicatos proletarizados, 

movimentos populares, tal como ponderava Fernandes (1989; 2009; 2012), na luta 

pela superação do capitalismo, não escaparam de se desenvolverem sob a ótica 

capitalista, se aperfeiçoando com instrumentos instituídos pelo próprio modo de 

produção, como a crescente burocratização de seus quadros. Daí as razões pelas 

quais estas organizações reforçam a dependência dos indivíduos em relação a 

ideologia dominante e suas estruturas e a dificuldade em se romper definitivamente 

com este pensamento e forma de vida.   

 A complexidade do capitalismo em seus regimes de acumulação fez ramificar 

a insatisfação da classe trabalhadora e o descontentamento com o grau de 

miserabilidade humana imposto, fruto da exploração do trabalho e de mecanismos 

burocráticos que transforma as condições de existência em formas de repetição 

mecânica, impedindo que a capacidade criativa dos indivíduos possa se desenvolver 

e criar organizações de trabalhadores antiburocráticas, diferente em termos de 
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forma e conteúdo, das já existentes e cooptadas pelo Estado (partidos, sindicatos, 

associações classistas, etc). Para ilustrarmos nossa consideração acima, citamos 

uma reflexão a respeito do sindicalismo: 

os sindicatos não são órgãos da luta revolucionária contra o capital e 
sim órgãos de reivindicação e estabilidade do capitalismo. O seu 
objetivo fundamental é garantir o pagamento da força de trabalho por 
seu verdadeiro valor (…). Neste sentido, os sindicatos não se 
colocam como inimigos do capitalismo, não lutam contra a existência 
da força de trabalho como mercadoria, mas sim para conseguir um 
melhor preço para esta valiosa mercadoria. A sua tarefa se situa no 
interior do capitalismo e por isso não supera os seus limites (VIANA, 
2011, p. 51). 

 

 Caminho percorrido por Fernandes na busca pelo fortalecimento da classe 

trabalhadora frente aos desafios intransponíveis da própria consciência no âmbito de 

suas organizações dificulta enormemente uma ação social voltada para a extinção 

total deste modo de produção vigente. Sua “crença” na transformação social 

mediada por um partido político como o PT e o sindicalismo da Central Única dos 

Trabalhadores (CUT) no contexto da Constituinte de fins da década de 1980 reforça 

a nossa compreensão de um limite em sua práxis, no qual consideramos a ausência 

de uma perspectiva política que considerasse a auto-organização da classe 

trabalhadora como aposta da derrocada do capital.  A via do partido político e 

sindicalismo operário, tal como anunciado em vários de seus textos, mesmo fazendo 

críticas ao revisionismo e reformismo de práticas de organizações da ordem, não o 

impediu de “cair nesta mesma cilada”, em reconhecer partidos, sindicatos e 

movimentos populares que pudessem escolher a via institucional para demarcar 

território político, segundo ele, propícios de atender as demandas socialistas em 

meio a prerrogativa da ordem burguesa (FERNANDES, 1989). 

O reformismo surge como tentativa de expressar, numa teoria 
coerente, o caráter reformista que, na prática, sob a influência de 
condições históricas novas, adquiriram as reivindicações econômicas 
dos sindicatos e a luta política dos partidos proletários (…). Os 
revisionistas possuíam ao menos uma teoria sobre a atitude do “povo 
trabalhador” em face do Estado, ainda que esta teoria nada tivesse a 
ver com o marxismo. Em teoria como na prática, há muito tinham 
renunciado à revolução social para conquistar e destruir o Estado 
burguês e instaurar a ditadura do proletariado; tinham trocado a 
revolução social pelas reformas políticas, sociais e culturais no 
quadro do Estado burguês (…) Quanto aos ortodoxos (…) por mais 
que se ativessem ao ABC da teoria marxista, não puderam conservar 
verdadeiramente o seu caráter revolucionário original: também o seu 
socialismo científico fora inevitavelmente transformado em algo 
diverso de uma teoria da revolução social (KORSCH, 2008, p. 43).   
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 Em nossa compreensão, Fernandes se afasta do marxismo autêntico ao 

postular um viés da luta de classes institucionalizado, baseado em organizações que 

lutam pelo estabelecimento do poder popular em um tipo de Estado considerado 

como democrático. Para ele, este é apenas uma ponte que nos levaria ao socialismo 

proletário, objetivo final da classe trabalhadora levado adiante por sua mobilização 

política nestes meios organizativos. Em tais meios de luta se construiria uma 

correlação de forças distintas, “natural” em um processo dito democrático e parte do 

sistema representativo-eleitoral, que deve ser disputado e transformado em um 

espaço de debates consistentes em prol dos trabalhadores e suas reivindicações 

históricas assumidas como plataforma de medidas socialistas para o futuro texto 

constitucional a ser elaborado em 1987. Seu texto sobre a disputa para o cargo de 

Constituinte expressa estas posições, como visto a seguir:  

Esse conjunto de propósitos, que delimita o modo pelo qual encaro 
os objetivos de minha campanha como candidato do PT ao 
Congresso Constituinte, e, se for eleito, as causas que procurarei 
defender como deputado do PT no Congresso Constituinte, 
enquadra-se ao programa e propostas constitucionais do partido. 
Todavia, ele tem sido uma espécie de bússola em todas as 
atividades intelectuais, educacionais e políticas que tenho realizado 
(…). o PT precisa fortalecer-se, de uma eleição para outra, para 
aumentar o número de seus representantes e desempenhar as 
tarefas políticas das classes trabalhadoras que lhe cabe defender, no 
seio dos órgãos representativos ou no movimento popular, operário e 
sindical. A nova Constituição poderá ser “boa” ou “má”. Contudo, ela 
nunca passará de letra morta se uma prática política exigente dos 
eleitores não for constante (FERNANDES, 1989, p. 137-138). 

 

 Esse percurso no qual se dispõe a realizar em nome de uma bandeira 

socialista se insere numa seara política em que o aproxima do leninismo enquanto 

conduta, mesmo porque considera o leninismo como uma herança da tradição 

marxista “genuína” (FERNANDES, 2010). Certamente, o vínculo entre a práxis do 

sociólogo e a proposta política de Lênin apresenta afinidades na reflexão em torno 

da compreensão acerca do proletariado e da luta institucionalizada via disputa pelo 

Estado, como condição necessária para a via do socialismo, demonstrando ausência 

de crítica ao leninismo e não reconhecendo seus limites e entraves para a própria 

organização da classe trabalhadora. 
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3.3 – Aproximação do Leninismo e Ausência da Crítica 

 Está clara a defesa de teses de Lênin para no pensamento de Fernandes, 

sobretudo em termos do subsídio político que tais teses fornecem ao proletariado, 

segundo esta abordagem. O marxismo é considerado uma doutrina que ampara o 

leninismo em seu discurso em busca de uma nova sociedade, considerada como 

comunista. “O marxismo é um exemplo de como o comunismo resultou da soma de 

conhecimentos adquiridos pela humanidade” (LÊNIN, 2015a, p. 17). O leninismo 

torna-se no século XX referência de militantes partidários comunistas na incansável 

busca pela tomada do Estado, centro de atenções dos esquerdistas. É bastante 

notável sua influência nestes meios políticos da dita esquerda internacional, sendo 

de fato o esteio de várias organizações. O contato de Fernandes com obra do 

dirigente russo se dará com mais afinco quando de seu exílio no Chile e a partir daí 

assume posicionamentos desta perspectiva. 

 A atuação deste sociólogo e sua incansável tarefa de defender o que chamou 

de socialismo proletário está em sintonia com o leninismo nos fundamentos 

necessários para se realizar uma revolução para derrubar o poder burguês e a 

conquista de um Estado controlado pelo proletariado, além de afirmar que Lênin é o 

herdeiro mais importante de Marx e Engels e a referência de maior vulto para o 

marxismo no século XX. Consideração como esta toma o leninismo como a práxis 

mais “autêntica” do que representa o marxismo para o conjunto da classe 

trabalhadora, de acordo com sua afirmação: 

Esse significado do marxismo-leninismo delimita a importância 
teórica e prática de Lenin. Ele não só se tornou o mentor de uma 
corrente do marxismo – aliás, a única que produziu ou alimentou as 
revoluções do século XX – dentro e fora da Rússia. Ele foi o principal 
dirigente da revolução socialista na Rússia, em suas diferentes 
etapas e, em particular, o seu autêntico “homem político” na fase 
decisiva – como intérprete da história; como encarnação sublimada 
da vontade revolucionária do proletariado e de outros setores do 
povo russo; e como o verdadeiro artífice da vitória, nos momentos 
difíceis da tomada do poder e da construção das estratégias 
vinculadas à destruição da ordem burguesa, à consolidação do 
Estado proletário e à transição gradual para o socialismo sob a 
hegemonia do poder soviético – bem como o inspirador da 
rearticulação do internacionalismo socialista como momento mundial 
(FERNANDES, 2012, p. 221).   

 

 Dado o devido reconhecimento do leninismo em sua filiação marxista, há da 

parte do sociólogo uma legitimação desta formulação política em meio a classe 

trabalhadora e orientação para os trabalhos de consciência da classe. O chamado 
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marxismo-leninismo é o suporte teórico condizente à intervenção do proletariado 

frente aos obstáculos impostos pela classe dominante na ordem social instituída e 

em contexto de lutas pela manutenção ou transformação da sociedade. Esta 

abordagem passa a figurar como “espelho” e lugar de anseios frente aos caminhos 

da revolução proletária para Fernandes (2010; 2012).  

 A lógica explícita da proposição marxista-leninista é a conquista do poder 

estatal pelo proletariado, passo imprescindível na transição para o dito socialismo, 

viável somente pela destruição do Estado burguês e sua autocracia. “O marxismo, 

depois de Lenin, não é mais a mesma coisa, porque ele incorporou um “modelo” de 

como passar da ditadura burguesa à ditadura do proletariado” (FERNANDES, 2012, 

p. 232). Neste horizonte a classe precisa se organizar para o enfrentamento contra-

hegemônico em relação ao Estado burguês e o representa, para outro tipo de poder 

político, do proletariado como classe hegemônica e orientada por uma ação voltada 

para destruição do capitalismo e a recusa de posições esquerdistas. “(...) o problema 

estratégico da luta pelo poder tinha de ser proposto em termos do uso revolucionário 

do espaço político que a classe operária pode conquistar e manejar com relativa 

autonomia” (FERNANDES, 2012, p. 233). 

 Para Lênin (2010), o marxismo é uma doutrina revolucionária em que 

considera o proletariado como classe dominante no socialismo. A compreensão 

desta afirmação prima pelo fato de que as classes consideradas exploradas ao 

tomarem o poder se constituiriam enquanto dominação política e a partir daí 

colaborariam para seu definhamento, como expressa o dirigente russo. É uma via 

estratégica de ocupação de espaços de poder e lugar privilegiado para se trilhar a 

revolução dita proletária, de acordo com as finalidades do projeto bolchevista, de 

tomada do poder e direção política, mesmo considerando o Estado como força de 

subjugação entre as classes e produto de seus antagonismos.  

A doutrina da luta de classes, aplicada por Marx ao Estado e à 
revolução socialista, conduz fatalmente a reconhecer a supremacia 
política, a ditadura do proletariado, isto é, um poder proletário 
exercido sem partilha e apoiado diretamente na força das massas em 
armas. O derrubamento da burguesia só é realizável pela 
transformação do proletariado em classe dominante, capaz de 
dominar a resistência inevitável e desesperada da burguesia e de 
organizar todas as massas trabalhadoras exploradas para um novo 
regime econômico. 
O proletariado precisa do poder político, da organização centralizada 
da força, da organização da violência, para reprimir a resistência dos 
exploradores e dirigir a enorme massa da população – os 
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camponeses, a pequena burguesia, os semiproletários – na 
“edificação” da economia socialista (LÊNIN, 2010, p. 46).   

 

 Essa demonstração de um poder político estatal que é expressão do 

antagonismo de classes e ao mesmo tempo indispensável instrumento de luta do 

proletariado, traz clareza a definição sobre o leninismo que pode ser concebido 

como corrente político-partidária em defesa do Estado e de uma classe dirigente, a 

burocracia.  Esta visão não levantada por Fernandes, pelas razões já apresentadas 

em favor de partidos, sindicatos e movimentos que buscam de forma incessante o 

ingresso em lutas institucionalizadas para a constituição de um Estado de natureza 

democrática. Para ambos, sociólogo e dirigente político, o impedimento real para o 

desenvolvimento socialista se encerra no comando do Estado pela burguesia, pois 

se o controle político for feito pelo proletariado haverá condições de passarmos a 

outro estágio social.  

 Nessa feita, o Estado é um “mal necessário” e um contraponto no trajeto da 

luta de classes e sua superação. Temos uma situação de aposta nos benefícios do 

poder estatal e não do contrapoder deste, justamente porque o marxismo é 

apontado por Lênin (2010) como “forma de vanguarda”, dotado de uma necessidade 

de direção do proletariado a fim de se tornar uma doutrina política da revolução. A 

ideia de direção se realizaria no fato de o proletariado organizado por determinado 

partido depusesse a classe dirigente do Estado e assumisse o seu lugar à frente de 

seus quadros, fortalecendo assim sua burocracia e absorvendo dirigentes do partido 

nesta estrutura. Por esta razão, o partido torna-se o eixo central e lugar de decisões 

políticas que orientam a conduta do proletariado, agora sob o jugo do centralismo 

partidário.  

Educando o partido operário, o marxismo forma a vanguarda do 
proletariado, capaz de tomar o poder e de conduzir todo o povo ao 
socialismo, capaz de dirigir e de organizar um novo regime, de ser o 
instrutor, o chefe e o guia de todos os trabalhadores, de todos os 
exploradores, para a criação de uma sociedade sem burguesia, e 
isso contra a burguesia (LÊNIN, 2010, p. 46-47). 

 

 O partido político é parte da esfera social mais decisiva segundo a ótica 

leninista e esse seria um fator crucial para a formação de um novo estado de coisas 

e a conformação de uma nova configuração social, o Estado proletário, que seria 

conduzido por uma vanguarda revolucionária vinculada ao partido considerado por 

esta perspectiva como revolucionário. Cabe assinalar que o papel do partido é 
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centralizar as expectativas e projetos do proletariado e dirigi-lo e para isto se efetivar 

nesta prática política era inevitável a criação da figura dos militantes profissionais, 

cujo trabalho seria o de integrar a burocracia partidária e se dispor a representar os 

supostos interesses do proletariado. A direção do movimento deveria ter condições 

para as investidas no processo de luta contra outras burocracias e o combate 

permanente à classe algoz. 

A organização dos operários deve ser, em primeiro lugar, sindical; em 
segundo lugar, o mais ampla possível; em terceiro lugar, deve ser o 
menos clandestina possível (…). Ao contrário, a organização dos 
revolucionários deve englobar, antes de tudo e sobretudo, homens 
cuja profissão seja a atividade revolucionária (por isso, falo de uma 
organização de revolucionários, pensando nos revolucionários social-
democratas). Diante dessa característica geral dos membros de tal 
organização, deve desaparecer por completo toda distinção entre 
operários e intelectuais, que vale, ainda mais, para a distinção entre 
as diversas profissões de uns e de outros (LÊNIN, 2015b, p. 171). 

 

 A profissionalização da política encontra no leninismo uma sustentação 

própria e traz para a agenda dos movimentos, partidos e sindicatos o problema dos 

níveis de atuação, espaços e as relações de seus quadros no decorrer da luta de 

classes. Estes quadros militantes estão imbuídos de uma ideologia da organização 

voltada para a reprodução da hierarquia e burocracia como valores a serem 

postulados e exercidos. Nesta organização de “profissionais revolucionários”, busca-

se, levar uma consciência “avançada” junto ao proletariado para justificar a 

centralidade do partido e demais organizações burocráticas guardiãs da consciência 

da classe e sua vanguarda política. Este teor de direção e sentido dado tem como 

norte a tomada do poder estatal e o controle pelo partido de seus aparelhos 

(igualmente burocráticos) que se justapõem na nova prática política, que se pretende 

revolucionária, mas apenas corrobora com processos de dominação a serviço da 

burocracia partidária como classe que anseia por hegemonia.  

Com referência à organização do partido, Lenin fixou normas de 
racionalização que deviam ser iguais ou superiores às que têm 
vigência na grande empresa capitalista, no exército moderno ou no 
Estado democrático burguês (…) o partido revolucionário do 
proletariado deveria travar suas batalhas, clandestina ou 
abertamente, tendo em vista as combinações que poderiam 
favorecer, em determinado momento, ou o fortalecimento da 
democracia burguesa, ou o deslocamento desta no sentido de uma 
democracia operária, ou a tomada pura e simples do poder (…) as 
relações do partido revolucionário do proletariado com sua base e 
com a massa eram definidas segundo um esquema dialético: para 
dirigir o processo político, aquele partido teria de sintonizar-se com a 
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classe operária e com as massas, acompanhando as evoluções de 
sua aprendizagem e de sua socialização política através das 
flutuações da luta de classes (FERNANDES, 2012, p. 234-235).  

 

 Observa-se na afirmação anterior a ideia de que o partido deve capitanear as 

demandas do proletariado numa relação estabelecida entre dirigentes e dirigidos que 

exprime a superposição de força e obediência por parte da classe trabalhadora 

frente às decisões do partido (leia-se, sua burocracia) e a disciplinarização de seus 

quadros quanto à execução de suas manobras e posições. O partido passa a ser o 

núcleo proeminente do bolchevismo e estruturante de sua prática diante das 

demandas postas para representar o proletariado na condução do Estado e naquilo 

que considera como ditadura de classe. Bolchevismo, assim, exprime a lógica do 

partido e da ideologia leninista no processo de conquista de um novo lugar social a 

altura daquilo que significaria em termos de pertença, de fato, na nova conjuntura 

social, ou seja, representam os interesses da burocracia (classe auxiliar) na 

estrutura estatal conquistada, neste caso, com apoio fundamental do proletariado.  

 Em termos de análise marxista, podemos afirmar que o bolchevismo trilha um 

caminho contrarrevolucionário, em que o partido e sua burocracia assume 

politicamente posições contrárias à perspectiva do proletariado em se tratando de 

formas de auto-organização da classe. O bolchevismo optou pelo burocratismo e 

pela doutrinação ideológica de seus adeptos e se autointitula representante do 

proletariado e vanguarda intelectual da classe. As lutas operárias são 

instrumentalizadas pelo partido bolchevique e transformadas em um golpe de Estado 

em nome do próprio proletariado (VIANA, 2003b).  

A ideologia leninista do socialismo é falsa porque ela diz representar 
os interesses do proletariado e faz propostas que visam construir 
uma sociedade sem classes que, na verdade, criam obstáculos a tal 
construção e assim não se representa os interesses do proletariado e 
sim de outra classe. Neste caso, o conceito de socialismo de Marx foi 
deformado por Lenin e isto quer dizer, entre outras coisas, que na 
União Soviética nunca existiu o socialismo. A falsidade da concepção 
leninista reside no fato dela buscar expressar um projeto político (o 
socialismo proletário) e na realidade expressar outro (o capitalismo 
de Estado ou modo de produção burocrático) (VIANA, 2007, p. 116). 

 

 A ausência de crítica em relação ao bolchevismo por parte de Fernandes o fez 

em parte de sua caminhada militante se render a este aspecto político, confirmando 

sua predileção para o denominado marxismo-leninismo e afirmava que este 

transformava “o marxismo em processo revolucionário real” (FERNANDES, 2015b, 
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p. 272). Muito ao contrário, sua atuação como deputado Constituinte  apenas reforça 

sua adesão ao leninismo naquilo que compete a realidade brasileira em se tratando 

de uma Assembleia Nacional Constituinte (1987) demarcada por correlação de 

forças, num espaço consagrado já naquele contexto como lugar da democracia 

representativa. Para contrapor a força burguesa, para Fernandes, o PT teria 

exercido um papel importante na luta organizada, algo para ele raro naquele 

contexto histórico (FERNANDES, 1989). 

 O não reconhecimento de outras possibilidades de organização da classe 

trabalhadora é evidenciado na apologia ao leninismo e suas configurações - partido, 

vanguarda e socialismo proletário - por parte de Fernandes. Em âmbito teórico, a 

crítica korschiana feita em relação a Lênin e sua ideologia traz à tona a perspectiva 

do marxismo original e a explicação deste no que tange à auto-organização da 

classe trabalhadora e sua autêntica expressão da consciência de classe. A 

revolução proletária não é produto de quaisquer consciências reificadas 

representada por ideologia de classe (dominante ou auxiliar), mas como movimento 

auto-organizado. Portanto, a revolução é produto histórico da práxis revolucionária 

do proletariado em sua totalidade social (KORSCH, 2008).  

 Toda crítica estabelecida pelo pensamento korschiano ao bolchevismo está 

alicerçado sob a “dialética proletária” em que “constitui precisamente a forma na qual 

o movimento revolucionário do proletariado encontra a expressão teórica que lhe é 

adequada” (KORSCH, 2008, p. 149).  Nesta formulação crítica a classe trabalhadora 

apresenta possibilidades de desenvolver uma práxis emancipatória e liberta de 

condicionamentos e determinações sociais que a aprisiona em nuances ideológicas 

e de classe numa proporção equivalente ao realizado pela burguesia e extratos de 

classes inferiores, no caso das burocracias, e mais especificamente aqui, da 

vanguarda leninista.  

A condição de libertação da classe trabalhadora é a abolição de 
todas as classes (…). A classe trabalhadora substituirá, no decorrer 
do seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil por uma associação 
que excluirá as classes e o seu antagonismo, e já não haverá então 
poder político propriamente dito, pois que o poder político é 
precisamente o resumo oficial do antagonismo na sociedade civil 
(MARX, 2006, p. 152). 

 

 Ao se destacar a leninização da práxis de Florestan vemos que sua escolha 

para atuar em uma organização partidária partiu da necessidade de não se isolar 
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politicamente naquele contexto de fins da ditadura militar no Brasil e a constituição 

do que chamou de autocracia burguesa. É no espaço de lutas neste cenário e no 

campo denominado da “esquerda” no país que construirá uma sociologia política, 

cujo enorme legado versa sobre revolução, seja ela burguesa ou proletária.  

 Por último, as questões ligadas à superação do Estado pela classe 

trabalhadora por meio do partido político e organizações que considera de 

“esquerda” reforçam sua aproximação do leninismo, confirmando desta maneira uma 

postura intelectual, na qual, em seu processo de inserção na academia, no partido e 

no parlamento, demonstra a ambiguidade de sua postura política, por seu 

envolvimento com dadas organizações institucionalizadas, além dos limites 

intransponíveis da consciência que não o permite aproximar-se de grupos e 

organizações radicais no tocante à perspectiva da revolução total desta sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O trabalho desenvolvido ao longo desta tese versou sobre a postura 

intelectual do sociólogo Fernandes, suas problemáticas sociológicas e seus 

posicionamentos em relação às grandes questões nacionais e sua concepção de 

marxismo. Este se apresentou como um desafio, igualmente intelectual, no sentido 

de continuar os estudos de seu pensamento, iniciado há alguns anos, com 

disposição a elaborar uma crítica fundamentada pelo marxismo. 

 Como intelectual consagrado na esfera científica, por sua importância e 

legado no campo da sociologia brasileira, a realização de uma pesquisa de 

doutoramento a respeito da problemática de sua postura intelectual e suas defesas 

em termos de posicionamentos políticos nos exigiu o esforço de ler sua obra 

considerando referências políticas fundamentais para compreender as razões que o 

levaram a assumir a condição de um “sociólogo militante”.  

Tanto o leninismo como o pensamento gramsciano o subsidiou na decisão de 

levar suas ideias para o espaço institucionalizado da política brasileira. Mesmo as 

críticas feitas ao Partido dos Trabalhadores (PT) não o impediram de atuar em suas 

fileiras, muito menos de impedir sua incompreensão quanto a crescente 

burocratização do partido e sua dependência do aparelho estatal. O partido de 

“esquerda” seria para Fernandes um instrumento político na dinâmica da luta de 

classes e sua presença neste cenário de enfrentamento daquilo que denominou de 

dominação burguesa, daria condições às classes trabalhadoras de se impor e 

contribuiria para a constituição do socialismo proletário, segundo sua concepção.  

Já destacamos ao longo dos capítulos elaborados os limites e problemas 

destes posicionamentos de Fernandes, pois a tarefa dos partidos políticos e 

organizações sindicais delimitados pelas formas de regularização das relações 

sociais de produção imprimem uma reprodução da lógica de controle e exploração 

do mais-valor extraído do proletariado. Os debates e propostas destas organizações 

que se autodefinem como “esquerda”, não implica na realidade concreta a defesa da 

classe, ao contrário disto, o discurso e prática reproduz o burocratismo, a 

institucionalização e a hierarquia social como forma “adequada” de organização, 
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porém, com a lógica de funcionamento baseado nas relações entre dirigentes e 

dirigidos. 

Outro elemento de crítica ao seu pensamento e atuação diz respeito ao fato 

de não ter se aproximado da concepção autogestionária de organização. É sabido 

de seu contato com a literatura marxista a respeito desta proposição, mas os 

vínculos institucionais dificultaram não só o aprofundamento do marxismo autêntico 

como o levou (mesmo com certa resistência inicial) a assumir o partido como 

mecanismo de manifestação de suas concepções e mediador de sua proposta de 

um socialismo proletário.  

A própria noção deste tipo de socialismo já apresenta limites, segundo nossa 

interpretação, pois em uma sociedade autogerida, as classes sociais deixariam de 

existir, pois a sociedade de classes seria abolida, portanto, socialismo proletário se 

manifestaria como algo impróprio para a realização de uma sociedade autogerida, 

logo, socialismo proletário, reproduziria em maior ou menor escala, a lógica de 

classes, mesmo que esta classe seja o proletariado.  

No processo de constituição de sua consciência política, a influência leninista 

se apresenta como uma resposta às suas problemáticas de organização e o partido 

uma possibilidade de reunir os anseios das classes trabalhadoras. Daí, em termos 

gramscianos, o partido seria expressão de um intelectual coletivo e a organicidade 

da luta seria mais bem sistematizada em seu programa, ao passo que o partido 

congregaria as demandas e daria direção às lutas do proletariado. E os limites de 

uma organização partidária, tal como criticada por ele mesmo em alguns de seus 

textos, seria minimizada de sua parte, tendo em vista a perspectiva da construção do 

socialismo proletário. 

Sua vinculação com a academia e partido político é produto de sua 

ambiguidade, restringindo sua atuação nestes dois espaços institucionais. Ambos os 

espaços exigiram de Fernandes esforço e dedicação para a formulação de suas 

ideias e concepções, com sua insistência em se manter autônomo, pois nestes 

lugares assumiu o ônus de suas diferenças intelectuais entre alguns indivíduos 

destas instituições, o que não foi suficiente para avançar rumo à ruptura com estas 

instituições, no sentido da crítica radical e impiedosa do existente, tão como 

propugnada por Marx.  
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Em nosso segundo capítulo esboçamos a questão da postura intelectual e no 

terceiro explicitamos as determinações que levaram Fernandes a se envolver com 

organizações burocráticas, confirmando nossa hipótese de que sua postura 

intelectual advém de uma formação política extraída do leninismo, de influência 

secundariamente gramsciana, portanto, isto explica sua vinculação com espaços 

institucionalizados distintos, mas igualmente burocratizados, limitando sua 

possibilidade de assumir um engajamento revolucionário do ponto de vista da 

radicalidade das lutas sociais em seu contexto histórico, confirmando para nós que 

seu posicionamento político nada mais representou do que sua condição de 

participação em ambas às instituições, refletido em seu debate intelectual produzido 

ao longo de sua atuação política.  

A elaboração desta pesquisa, em formato de tese, foi uma oportunidade para 

amadurecermos intelectualmente e avançarmos no enriquecimento da perspectiva 

crítica. De nossa parte, a intenção de que os estudos possam continuar com outras 

pesquisas, seja para aprofundar elementos ainda não debatidos ou ampliar a 

formação com outras indagações e respostas no campo da sociologia dos 

intelectuais.  

Para além dos estudos, nossa intenção é que o conhecimento seja 

socializado e refletido por pares e trabalhadores/as no exercício coletivo de 

produção teórica, que em conjunto com outras obras críticas, contribua com o 

desafio e luta pela emancipação humana.  
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