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Reforma ou Revolução 

debate ultrapassado ou constantemente renovado? 

 

Intervenção de P. H. Rocha. 

São Paulo, novembro de 2016. 

 

1. Considerações preliminares e antecedentes históricos 

Atualmente nas lutas sociais o tema “Reforma ou Revolução” surge, quando aparece, de 

forma bastante ambígua, levando a que lutadoras/es sociais frequentemente se sintam confusos com 

relação a tal questão. Estratégias distintas aparecem misturadas no cotidiano dos movimentos e é 

comum presenciar pessoas e organizações - revolucionárias e reformistas - defendendo as mesmas 

propostas. Então, como se situar? 

Em primeiro lugar, pensar caminhos possíveis (ou impossíveis) de transformação da realidade 

social, de transformação de uma realidade que se julga necessária ser transformada, exclui quem 

considera que o mundo tal como está dispensa alterações em profundidade. Portanto, conservadores 

e reacionários ficam excluídos a priori desse debate. 

Em segundo lugar, falar em caminhos de transformação social profunda, de mudanças 

radicais da sociedade, exige fundamentalmente dois fatores: materialidade e subjetividade. 

A referência para os dias atuais deve ser a última conjuntura de grande ascenso de lutas que 

colocaram em xeque o modo de produção capitalista, ocorrido em meados das décadas de 1960/70. 

Não se tata de desconsiderar que existiram – e continuam a existir - muitas e importantes lutas 

pontuais ao longo deste novo meio século. Tratam-se de lutas de grande envergadura ocorrendo 

simultaneamente nos quatro cantos do planeta: lutas de libertação nacional (Argélia, Vietnam); 

Revolução Cultural Chinesa (1967/68); movimento estudantil no México (1968); auto-organização 

dos negros nos EUA (Panteras Negras-1966/70); derrubada do fascismo em Portugal (1974/75); luta 

do movimento estudantil no Brasil contra as primeiras medidas da ditadura civil-militar (1968/72); 

luta do proletariado no Chile (1972/73) e o Maio de 1968 na França são alguns exemplos. 

Naquela conjuntura, a materialidade e a subjetividade do capitalismo estavam questionadas 

pelo conjunto de explorados e oprimidos pelo sistema. E, no entanto, foi possível aos capitalistas 

(burgueses e gestores) derrotarem essas lutas a partir daqueles dois fatores mencionados. 

Em termos de materialidade, as lutas proletárias em todos esses lugares no mundo 

questionaram o processo de trabalho capitalista, que estava, entre outras características, adaptado 

para absorver grandes quantidades de força de trabalho camponesa oriunda das sociedades pré-

capitalistas do século XIX. Essa forma ficou conhecida como taylorismo-fordismo e, da perspectiva 

que nos interessa abordar, se caracterizava fundamentalmente por dois aspectos. Primeiro: 

explorava apenas a componente muscular do proletariado, não trabalhava suas componentes 
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intelectuais; segundo: promovia grandes concentrações de trabalhadores em imensos locais de 

trabalho, locais produtivos muito numerosos do ponto de vista do quantitativo de trabalhadores. 

Foi essa materialidade do processo de trabalho taylorista-fordista que a luta proletária fez 

entrar em crise e forçou sua superação, como contra-ataque dos próprios capitalistas. De que 

maneira reagiram os exploradores? A) Burgueses e gestores reduziram o tamanho das unidades de 

produção, fragmentando o proletariado, ou seja, acabando com aquelas grandes unidades produtivas 

fabris. Isto hoje é perceptível com a generalização do trabalho remoto, no qual a pessoa vai até a 

empresa apenas buscar o trabalho e o realiza em outro local (não confundir com trabalho virtual, 

uma das formas de trabalho remoto), e B) começaram a explorar as capacidades intelectuais do 

proletariado, ou seja, começaram a chamar o próprio proletariado para dar respostas aos problemas 

das empresas e da produção. Essa segunda estratégia é particularmente um terreno fértil de 

propaganda capitalista que se apresenta ideologicamente como “alternativa” à exploração, quando é 

justamente seu aprofundamento. 

No terreno da subjetividade promoveu o lançamento de uma nova onda de ideologias. 

Ideologia aqui entendida como conceito nos termos formulados por Marx, isto é, uma operação de 

ocultamento formada a partir da reunião de aspectos parciais da realidade ou verdades parciais e 

acomodados de maneira a gerar justificação/legitimação de algo, ocultando outros aspectos da 

realidade propositalmente. Assim, uma nova onda de ideologias significa uma nova onda de 

operações de ocultamento. Tais operações de ocultamento visaram, e continuam, impedir que o 

proletariado pudesse utilizar suas capacidades para analisar a derrota, identificando aquilo que a 

propiciou e pudesse extrair dessa experiência as condições para lutar novamente sem repetir erros 

velhos. Importa ainda conservar os aspectos positivos para novas lutas, pois nem tudo em uma 

derrota deve ser abandonado quando colocado em perspectiva de temporalidade histórica. Isto 

significa que as lutas não se encerram nelas mesmas, pois prosseguem através do tempo. A luta de 

hoje é preparar uma luta melhor amanhã, e assim sucessivamente, até a vitória da revolução, a única 

e última vitória do proletariado. 

Essa nova onda de ideologias atacou a capacidade do proletariado se perceber como classe 

única – fragilizando e minando a identificação de uns aos outros como integrantes da mesma classe 

social – ao tomar problemas existentes em todas as classes da sociedade capitalista e enfatizá-los no 

proletariado. Assim, problemas de discriminação racial, gênero, étnicos e religiosos existentes 

antes, durante e depois das lutas proletárias foram transformados em problemas centrais. Não se 

tratou de um processo espontaneamente gerado a partir do proletariado, pelo contrário. Ao invés de 

se estudar as causas da derrota, foi um processo que recebeu volumosos recursos (desde os anos 

1960) sob a forma de financiamento e difusão de pesquisas no sentido de demonstrar a maior 

importância de outros problemas. O que engendrou, no terreno prático e também intelectual, 
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transformações internas nas lutas a partir de então. A luta pelo socialismo e comunismo foi 

transformada em luta pelos direitos humanos; a luta pela socialização da abundância material foi 

transformada em luta pela preservação do meio ambiente; a luta de setores oprimidos e explorados 

por saúde, educação e moradia foi transformada em luta pela valorização das suas culturas e assim 

por diante. 

Após tantas décadas de investimento acadêmico, político e financeiro, colocou-se em primeiro 

plano temas identitários e o resultado foi o apagamento de toda tentativa de investigar as causas das 

derrotas proletárias – em seu esforço de substituir o capitalismo por outra sociedade que não fosse 

baseada na exploração de um ser humano por outro. Primeiramente na academia e depois fora dela, 

então com fundamentação teórica sofisticada. Na prática, o debate deixou de ser classista e passou a 

ser étnico, de gênero, sobre a orientação sexual, como se tais temas, ao invés de determinados, 

fossem os determinadores da vida em sociedade. E assim, para felicidade eterna dos capitalistas, as 

relações de exploração continuam preservadas e intocadas. Ou seja, enquanto se discutem temas 

particulares, os capitalistas continuam explorando o trabalho da grande maioria, independentemente 

se é negro/a ou branco/a, homem ou mulher, heterossexual ou LGBTT. 

Além disso, a onda de ideologias gerou dois novos obstáculos: 1) um processo de captura da 

capacidade de se expressar revolucionariamente e 2) uma relativização absoluta dos conceitos 

(exploração, propriedade privada, miséria, etc.), afim justamente de enfraquecê-los.  

Logo, atualmente, para que a comunicação se estabeleça, é preciso dominar um amplo leque 

de conceitos. Já não é possível se fazer entender sem explicar o significado daquilo que é 

expressado. Termos antes consagrados em seu significado foram completamente banalizados e 

podem expressar sentidos totalmente diversos quando não são claramente distorcidos (revolução, 

socialismo, comunismo, entre tantos), resultando em um sequestro da capacidade de se expressar 

em linguagem revolucionária. É evidente que tal questão não se resume a um problema linguístico. 

Portanto, tornou-se fundamental, para se conseguir lutar coletivamente, possuir a capacidade 

de se fazer entender, saber especificar com clareza o que, por exemplo, se denomina por revolução, 

comunismo, exploração. Decorre daí a necessidade de se possuir um vasto arsenal de conceitos, 

como meio de assegurar que o que se expressa seja de fato o que se pretende. 

 

2. “Reforma versus Revolução” ou “via reformista versus via revolucionária”? 

Para impedir que o debate “reforma ou revolução” - uma questão central – seja colocado de 

forma ideológica, isto é, como se houvesse uma oposição radical entre ambos os termos (o que 

pode, dependendo da situação, de fato haver), é mais exato, para escapar dessa armadilha 

ideológica, definir os polos do debate como “via reformista ou via revolucionária”.  
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No cotidiano, existem reformas que qualquer pessoa que compreende a necessidade de uma 

revolução se posiciona favoravelmente. Uma simplória analogia arquitetônica esclarece a diferença 

entre um caminho reformista e um caminho revolucionário. Reformar uma casa significa alterar a 

sua forma (por exemplo: ampliação ou redução de cômodos, mudança de cor, novas aberturas) 

mesmo que tais alterações impliquem em demolições parciais. Revolucionar uma casa significa se 

deparar com um estado de deterioração tal que se torna necessário demoli-la integralmente, 

aproveitando-se apenas o terreno. 

Se na arquitetura é fácil perceber a diferença entre reforma e revolução, por que ao transpor os 

polos para o campo da luta social as coisas se tornam mais complexas? Porque quem precisa 

revolucionar a sociedade ao mesmo tempo precisa estar vivo para ser capaz de fazê-lo. Trata-se de 

uma dupla vida: aquela que se choca com o capitalismo e aquela que precisa extrair deste mesmo 

capitalismo as condições de sua existência. Assim, pelo segundo aspecto, não se pode ser contrário 

a aumentos de salário (medida não revolucionária). Contudo, um raciocínio dogmático poderia, em 

nome da revolução, ser contrário a aumentar salários. Aqui começa-se a chegar ao cerne da questão: 

que critério adotar para diferenciar algo que aparenta ser idêntico? 

 

3. Distinguindo caminhos: estratégias e táticas 

É possível extrair exemplos do nosso cotidiano que nos auxiliam a diferenciar a via reformista 

da via revolucionária. Contudo, antes de exemplificar, se faz necessário realizar brevemente 

algumas definições, pois falar de caminhos de transformação social significa também possuir uma 

estratégia para percorrê-lo. E como qualquer estratégia exige táticas, comecemos por definir o que é 

estratégico e o que é tático. Antes das definições é preciso fazer uma distinção entre fins e meios. 

A máxima maquiavélica de que “os fins justificam os meios” tem sido interpretada pela 

esquerda tradicional de modo bastante parcial, em alguns casos revelador de pura desonestidade, 

como significando que “qualquer meio é válido desde que leve ao fim”. Tal interpretação conduz 

em linha reta a uma diluição completa da diferença entre o fim que se persegue e os meios 

necessários para se alcançá-lo. Esta interpretação rompe a conexão que deve existir entre meios e 

fins. Para se chegar a um determinado objetivo, é necessário utilizar os meios que possibilitam 

chegar a ele, ou seja, é fundamental que exista uma vinculação obrigatória (unidade) entre meios e 

fins. Se não há objetivo, qualquer caminho serve, mas se alguém quer chegar a um lugar definido, 

então necessita escolher o caminho que possibilita chegar até lá. 

Estratégico, sinteticamente (tema que exigiria debate específico), é a capacidade de aplicar 

recursos e explorar condições para alcançar objetivos. Eis a definição mais simples de estratégia. A 

tática seria a habilidade, o método para sair-se bem em disputas em dada situação. Aplicando tais 

definições ao meio militar, terreno no qual são muito utilizadas, a estratégia diz respeito à guerra, a 
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tática diz respeito a como ganhar uma determinada batalha. Ou seja, uma estratégia necessita ser 

composta de várias táticas. Temos aqui uma grande fonte de confusão, pois no cotidiano militante 

não são poucas as pessoas que não sabem diferenciar uma proposta reformista de uma que não é. 

Tarefa dificultada por militantes e organizações que apresentam estratégias oportunistas, nas quais 

tudo é tático. E se para uma política oportunista (o oportunismo é uma das possibilidades que a via 

reformista pode assumir) tudo é tático, em que critérios podemos nos basear para identificar o 

estratégico? Vale destacar que que toda via revolucionária necessita de uma estratégia. 

Um primeiro indicador bastante confiável está em que as estratégias, reformista e 

revolucionária, se diferenciam na questão do tempo. Significa que para uma estratégia reformista só 

existe o presente. Para uma estratégia revolucionária existe uma inseparável conexão passado-

presente-futuro. Portanto, uma via reformista tem táticas, mas não obrigatoriamente precisa ter 

estratégia. Não é preciso uma estratégia reformista, pois bastaria implementar um quantitativo de 

reformas que a sociedade se transforma, inclusive em uma “sociedade socialista”, segundo alguns 

reformistas convictos. Logo, pode-se identificar quem - indivíduo ou organização - apenas se 

preocupa com o presente (“realista” é a palavra ideológica que permite tal operação de ocultamento) 

e quem se preocupa com a conexão passado/presente/futuro. No segundo caso, afirmamos que se 

possui historicidade e no primeiro não.  

Possuir consciência e prática histórica significa: não fazer nada hoje que possa impedir o que 

se pretende no futuro. Logo, se perguntar também: em que medida o que se defende no aqui e agora 

será obstáculo ao que se pretende daqui a 5 ou 20 anos? Uma estratégia revolucionária deve 

sempre se colocar essa pergunta. 

Em suma, um primeiro elemento que permite diferenciar uma estratégia reformista de uma 

estratégia revolucionária é a temporalidade. O que se faz no presente terá que ser desfeito no 

futuro? O que se cria no agora fortalece o que se pretende destruir? Tais perguntas são importantes 

porque qualquer processo revolucionário é construção e destruição. É preciso saber destruir tanto 

quanto é preciso saber construir. Saber o que destruir e o que colocar no lugar do que foi destruído. 

Para uma estratégia reformista o presente basta (exige apenas confiar nos líderes “certos”). Para 

uma estratégia revolucionária o presente não compromete o futuro (exige capacidade ofensiva e 

defensiva). 

Vejamos alguns exemplos práticos. 

Exemplo 1: parcela da esquerda tradicional (indivíduos e organizações) que se autodenomina 

socialista e revolucionária afirma lutar por uma sociedade sem polícia e ao mesmo tempo apoia o 

fortalecimento da polícia. Desse modo, incide no que Pannekoek dizia, cujo sentido era mais ou 

menos esse: “se desejo ir para o sul e tomo a estrada para o norte, vou cada vez mais longe do meu 

objetivo.” E quando esta prática é criticada, aparecem argumentos do tipo “Ah, mas é porque está 
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difícil ir direto ao sul então é preciso dar a volta; tal movimento é tático.” Estamos diante de uma 

manifestação típica do oportunismo: o taticismo. Vale ressaltar que, no taticismo, não se trata de 

fazer ajustes de rota e sim de tomar o sentido oposto, se colocar na estrada inversa. 

Exemplo 2: Até hoje, nunca uma classe dominante saiu da primazia da cena histórica humana 

pacificamente, sem lutar com todas as suas forças para permanecer. Se um indivíduo ou 

organização se declara revolucionária/o e adota uma política pacifista, em sua ação concreta educa e 

prepara as pessoas a serem contrárias ao que será necessário ser realizado, objetiva e 

subjetivamente. 

Exemplo 3: Quem melhor definiu a democracia foi o marxista português chamado João 

Bernardo “a democracia é o regime político das grandes empresas”. Isto ignifica que a democracia 

mata, tortura, sequestra, prende e tem liberdades (de reunião, expressão, dentre outras). Tudo isso é 

democrático. Se um indivíduo ou organização se declara revolucionária/o e adota uma política 

eleitoral e parlamentar, educa as pessoas a apenas votarem e serem democráticas. Desconsidera as 

consequências presentes e futuras. Ademais, é preciso enfatizar que defender a democracia não é 

uma ação revolucionária. 

Façamos agora a conexão da estratégia com as táticas. 

Se uma estratégia, no momento de sua elaboração e realização, necessita ser coerente com o 

caminho que se pretende tomar, o mesmo vale para as táticas que se escolhe/adota. Seria incoerente, 

no exemplo arquitetônico, dizer que a casa precisa ser demolida ao mesmo tempo em que se 

escolhem materiais para reforçar sua estrutura. Embora não estejamos em uma conjuntura 

revolucionária, vale trazer alguns exemplos históricos de momentos revolucionários em que esta 

questão foi muito debatida. A história nos fornece exemplos de táticas negativas e positivas. 

Comecemos pelo debate sobre as táticas parlamentar e sindical no interior do movimento 

operário e socialista na década de 1920. Parlamentarismo (ingressar ou pretender ingressar no 

Estado) e sindicalismo (ingressar, construir ou pretender participar de sindicatos) são táticas e não 

estratégias, ou seja, tem a ver com batalhas e não com a guerra. 

Naquele momento já havia questionamentos e, posteriormente, uma divisão real no interior do 

movimento operário socialista mundial contra a tática de organizar partidos proletários para disputar 

eleições e eleger candidatos. Do mesmo modo, se questionava a tática de construir a luta econômica 

por dentro de sindicatos e centrais sindicais. 

A parcela do movimento operário e socialista que era contrária ao parlamentarismo e ao 

sindicalismo, apontava que as lutas proletárias devem fundir política e economia. O que se traduzia 

em criar formas institucionais que não separassem política (partidos) de economia (sindicatos). 

Para entender o significado desta posição é possível demonstrar com exemplos da atualidade. 

Quando uma proposta considera apenas o elemento político sem considerar o elemento econômico 
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da vida das pessoas, temos uma clara proposta politicista. A palavra de ordem “Fora Temer!” 

ilustra bem o seu politicismo, pois saiu a Dilma entrou o Temer, se sair o Temer entrará o 

presidente da Câmara, se este último sair entrará o presidente do Senado, que se sair entrará a 

presidenta do STF e nada mudará na condição de vida das pessoas, em sua materialidade. É 

politicista toda bandeira que pretenda resolver problemas apenas no âmbito da política. 

Inversamente, uma proposta corporativa de aumento salarial é economicista, trata a esfera do 

econômico separada da esfera do político. 

Assim, os setores mais radicalizados do movimento operário e socialista em 1920, que 

lutavam para unificar política e economia, afirmavam que o proletariado revolucionário não devia 

entrar no aparelho de Estado, nem disputar eleições ao parlamento - que também é Estado, maior 

instituição da conservação da sociedade capitalista, instituição síntese de múltiplas instituições da 

conservação. Logo, se o objetivo é construir uma sociedade sem Estado - e vale relembrar que a 

sociedade comunista é uma sociedade sem Estado – ao se ingressar no Estado capitalista, 

fortalecendo-o, se toma o caminho do norte com o discurso de querer tomar a direção do sul. A 

menos que se assuma claramente que o caminho é reformar, moralizar o Estado e “humanizar” o 

capitalismo. Esta foi a estratégia do “Projeto Democrático-Popular” do PT/PCdoB e aliados, com 

suas políticas sociais, tão ao gosto das camadas médias humanistas, que potencializam exatamente 

as capacidades produtivas do atual sistema, o que consequentemente aumenta bastante a 

desigualdade e melhora superficialmente a vida do proletariado. 

Um segundo exemplo histórico é a atitude do proletariado revolucionário em relação à 

Democracia, o regime político das grandes empresas. Um bom exercício seria verificar como 

funciona a democracia no país mais democrático do mundo, os EUA. Ali Donald Trump foi eleito 

com 2 milhões de votos a menos que sua adversária, ao mesmo tempo que uniu contra si tanto as 

camadas médias humanistas quanto as empresas de ponta do capitalismo contemporâneo, todas 

abertamente contrárias à eleição e ao governo de Trump. 

Se os trabalhadores são politicamente educados a não adotar uma posição histórica diante da 

democracia, pensarão com cabeça democrática (não revolucionária). Isto significa que, diante de 

uma monarquia ou diante de uma ditadura militar, a democracia deve ser defendida. Na Arábia 

Saudita é correto que o proletariado defenda a democracia. Contudo, no Brasil, não há necessidade 

de defender a democracia nesta conjuntura. Todas as empresas e partidos políticos, todas as forças 

políticas da direita e da esquerda tradicionais defendem a democracia, todos são democráticos. 

Aliás, nenhum regime político encontrou, em classes diferentes, tantos defensores engajados na 

preservação da sua existência. Cada um a sua maneira, todos querem melhorar a democracia. 

Continuar a defendê-la onde já está implantada e estabilizada significa trabalhar pela ótica do 

direito. Pensar em termos de direitos produz uma subjetividade jurídica (antimaterialista) e faz com 
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que se raciocine na luta de classes juridicamente. Assim, tudo que não está na lei, que não foi 

votado ou regulamentado no ordenamento jurídico, passa a ser secundarizado ou até mesmo 

rechaçado. 

Temos aqui um segundo elemento importante para diferenciar uma via revolucionária de uma 

via reformista. Não se trata de deixar de trabalhar com a lei, ignorando-a. A lei existe e nos faz 

lembrar disso o tempo todo, obrigando-nos a obedecê-la pela força das armas. O elemento 

diferenciador decisivo aqui está em que a cabeça do lutador social reformista é jurídica (legalista), 

enquanto a do anticapitalista é radicalmente materialista. 

Na luta social, uma subjetividade legalista não incorpora a solução de problemas por vias 

extralegais ou supralegais. Em virtude disso, quando a legalidade não apresenta caminhos ou se 

esgota, esta subjetividade fica paralisada e não consegue atuar na materialidade. Por isso, como 

tática, o legalismo deve ser abandonado pela via revolucionária. 

Contra a tática do legalismo pode-se opor a tática das ações diretas organizadas sob formas 

autogeridas que não se submetem ao direito nem fazem toda a construção do caminho por dentro do 

direito. O legalismo nos remete para a questão do pacifismo e da violência. 

Há um provérbio que diz que um rio quando transborda e arranca tudo em suas margens é 

rotulado de violento, mas não se diz violentas as margens que o comprimiam. Isto significa que uma 

estratégia revolucionária parte da constatação de que em uma sociedade dividida em classes, a 

violência é impossível de ser afastada. Tal questão não se trata da falsa oposição de princípios 

“violência ou paz”, mas de uma simples constatação histórica. Logo, quem pretende negar a 

violência falando pela paz apenas realiza uma operação de ocultamento, porque organizar a 

contraviolência é uma necessidade incontornável.1 Portanto, contra o pacifismo da estratégia 

reformista, uma estratégia revolucionária prepara e organiza a contraviolência dos explorados (que 

não se confunde com fazer propaganda de métodos violentos). 

Outra polaridade radical está na questão do Estado. Uma estratégia reformista é construída 

para ingressar no Estado (“conquistá-lo” é o termo ideológico) e todas as suas ações para a 

sociedade se dão por dentro do Estado capitalista. Uma estratégia anticapitalista deve ser construída 

por fora do Estado, toda ela, pois é preciso construir novas instituições que, após um período de 

instabilidade, de duplo poder durante um período histórico com as instituições da conservação, 

sejam capazes de substituí-las. Essa seria uma estratégia antiestatal. Já pela lógica de uma estratégia 

estatal, a ocupação do Estado levaria a que ele se transformasse ao ponto de ser capaz de realizações 

contrárias ao que realiza no capitalismo. 

                                                 
1 Em uma sociedade classista, dividida em classes sociais antagônicas, a única paz possível é aquela que o vencedor 

impõe ao vencido, ou seja, a paz dos cemitérios.   
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Mais uma questão importante para o tema “via reformista versus via revolucionária” se refere 

a situar os programas e as propostas programáticas. Certos setores da esquerda tradicional colocam 

peso central nas propostas programáticas, como se os programas definissem tudo. Não que os 

programas não tenham sua importância, mas o decisivo está na maneira como as pessoas que 

querem lutar por aquelas propostas se organizam para viabilizá-las. 

Por exemplo, o programa do Partido dos Panteras Negras durante a década de 1960 nos EUA 

não era revolucionário, pois visava tirar do papel a constituição daquele país. Logo era um 

programa democrático radical, não revolucionário. No entanto, naquele momento aquele programa 

democrático foi intolerável para os capitalistas. Por quê? Porque a integração dos negros no 

capitalismo não podia se dar com autonomia do proletariado negro, teria que se dar em relações 

hierárquicas de poder. Isso explica porque o FBI se aliou com a máfia para, conjuntamente, 

massacrarem toda a organização que os Panteras tinham construído no meio do proletariado negro. 

Chegamos assim a alguns conceitos sociológicos que nos ajudam a entender como se chega 

ao resultado de uma luta democrática não ser tolerada e depois aquele mesmo programa ser 

incorporado ao capitalismo. A integração dos negros nos EUA hoje é uma realidade, mesmo 

mantido o racismo policial, jurídico, etc. A luta iniciada com os Panteras se degenerou em Obama, 

o primeiro presidente negro dos EUA, que executou o mesmo que um branco racista: uma política 

de exploração. 

 

4. Auto-organização, hetero-organização e recuperação: três conceitos decisivos 

A explicação que nos permite diferenciar o processo de integração promovido pelo Partido 

dos Panteras daquele promovido pelo Partido Democrata de Obama reside em dois conceitos 

fundamentais: auto-organização e hetero-organização. No primeiro caso eram os próprios negros 

lutando por sua libertação. No segundo caso, Obama apenas é expressão de uma elite negra que 

economicamente foi financiada para existir e fazer toda a política da discriminação branca. 

Observem que os Panteras fracassaram em seu objetivo de promover uma integração autônoma e 

auto-organizada dos negros. Contudo, a integração ocorreu subordinada e hetero-organizada. O 

capitalismo não tolera integrações autogeridas, somente admite integrações heterogeridas. 

Diferente na forma mas não nos objetivos de heterogestão, Obama, depois de Mandela na 

África do Sul, expressa um segundo modelo de ascensão ao poder da via reformista para impedir e 

anular a via revolucionária como possibilidade para o proletariado negro. 

O terceiro conceito sociológico que explica processos como este dos negros estadunidenses é 

o de recuperação. Significa manter a superfície das propostas, mas descaracterizando as práticas 

questionadoras e a natureza social e de classe que deram origem àquelas propostas. Operando com o 

conceito, dizemos que a integração dos negros na sociedade estadunidense foi recuperada. 
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O conceito de recuperação permite entender por que, por exemplo, um partido que se chama 

“partido comunista” pratica políticas anticomunistas. Isto é: nome, formas de expressão, estética, 

performance, bandeiras de luta e programa continuam os mesmos, mas as práticas para os realizar 

mudaram completamente. E os resultados serão anticomunistas. 

Da mesma forma pode-se afirmar que o caminho reformista de hoje aparece como um 

caminho revolucionário recuperado, tomando aspectos que outrora foram revolucionários, mas 

descaracterizando suas práticas para que elas não se tornem realidade. 

As ocupações estudantis que acompanhamos entre 2015 e 2016 nos fornecem um bom 

exemplo de recuperação. Nelas foi possível detectar dois tipos antagônicos de ocupação. Ao mesmo 

tempo em que existem espaços ocupados de fato, no sentido preciso que a palavra recebeu 

historicamente pelas lutas sociais, em outros espaços existem “ocupações” que são meramente 

performances artísticas, ou seja, possuem pinturas e cartazes avisando que está ocupado, mas todas 

as pessoas entram e saem, trabalham, estudam, ou seja, quem ocupa não é dono do território. Ou 

seja, há uma ocupação “performática” que não incomoda ninguém, pois técnicos continuam 

trabalhando, professores continuam dando aula e estudantes continuam estudando. Na verdade, 

ocupar significa assumir o domínio do território (forma de luta adotada pela via revolucionária) 

quando tal não ocorre e o nome “ocupação” se mantém, temos uma ocupação recuperada (forma 

de luta adotada pela via reformista). O mesmo se dá com as recentes “greves gerais” nacionais. 

Nesse caso, é a própria greve geral histórica que é recuperada pois, antes de sequer existir, sua 

forma de luta já estava bradada publicitariamente nos cartazes das centras sindicais.  

Com base nestes três conceitos, que nos fornecem um caminho seguro para distinguir uma via 

reformista de uma via revolucionária, torna-se possível responder a algumas perguntas que servem 

como critérios para esse tema. 

 

5. Perguntas que devem ser feitas (e respondidas) 

A) quando alguma proposta é apresentada em uma instituição (congresso, organização, 

movimento, partido, sindicato, assembleia, entre tantas), deve-se perguntar: a realização dessa 

proposta reforça o poder de quem luta por ela ou o poder de quem a combate? Realizar esta 

proposta consolida/fortalece ou dissolve/enfraquece o poder de quem lutou por ela? 

B) propostas de reformas, analisadas uma a uma e no seu conjunto, consolidam forças sociais 

que querem a substituição dessa sociedade por outra, que não seja baseada em relações de 

exploração, ou apenas reforçam a crença de que é possível viver melhor nessa sociedade? 

C) quando se conquista uma proposta, ela intensifica o trabalho da transformação social ou, 

pelo contrário, serve para que quem lutou se acomode e passe a confiar em líderes, partidos, 
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parlamentos, departamentos acadêmicos, sindicatos, em suma, passe a confiar em qualquer coisa 

que não seja as próprias pessoas organizadas realizando? 

Em um plano mais geral, cada uma das perguntas acima seria assim formulada: 

a) as reformas consolidam o poder do capital OU consolidam as forças revolucionárias?; 

b) as reformas decompõem as forças da revolução OU são um ponto de apoio da revolução?; 

c) as reformas intensificam o trabalho revolucionário OU servem para renunciar ao trabalho 

revolucionário? 

 

6. A título de esquematização final 

Toda a exposição deste texto pode ser assim resumida: 

6.1) Via Reformista 

Concebe que por meio de reformas se pode alcançar objetivos de emancipação, portanto 

dispensa a necessidade de revolução e não precisa de estratégia, tornando esta última facultativa. 

Exemplos de estratégias reformistas: conquista do Estado, transição entre modos de produção 

(como forma ideológica de ocultar que a exploração se mantém). 

Exemplos de táticas reformistas: parlamentarismo, sindicalismo, pacifismo, legalismo. 

6.2) Via Revolucionária 

Concebe que a revolução se dá quando se inverte a correlação de forças entre 

dominantes/exploradores e dominados/explorados. Por ser o momento em que faz cessar os 

instrumentos de repressão para conservar a ordem, é imprescindível e exige estratégia e táticas 

adequadas. 

Uma estratégia revolucionária, obrigatoriamente, deve ser antiestatal e anti-institucional. Isto 

significa construir forças revolucionárias integralmente fora do Estado, por meio de novas 

instituições criadas para esta finalidade, sem buscar transformar instituições já criadas para outros 

fins. 

Exemplos de táticas revolucionárias: lutas unificadas (política e economicamente) a partir dos 

locais de trabalho/estudo e moradia, combinação legal/ilegal, organização da contraviolência. 


