
Ciclo «Lénine e a Democracia» Associação Iúri Gagárin Abril 2011 www.associacaogagarin.pt

Sobre Lénine e a Democracia

João Vasco Fagundes
Mestrando em Filosofia

O tema que hoje fecha este ciclo de conferências de homenagem a Lénine é: «a 

democracia  hoje  e no futuro».  Para  o aprofundamento deste problema,  com efeito,  os 

contributos teóricos de Lénine não são poucos, nem de somenos importância. Eles são 

poderosos, ricos e fecundos, permitindo situar o questionamento e a investigação a um 

nível  de  maior  radicalidade,  como  é  aquele  que  intenta  surpreender  o  que  a  própria 

democracia seja.

§1 – Estado e feiticismo
Questionar a partir da raiz (isto é:  radicalmente) convoca para o efeito a filosofia e 

alguns  dos  seus  instrumentos  de  trabalho  –  por  exemplo:  a  crítica  e  a  procura  de 

fundamentação.

Assim, como porta de entrada do tema que nos ocupa, penso ser útil, desde logo, 

analisar o problema do estado, verdadeiramente decisivo, porventura, para uma discussão 

concreta e dialéctica acerca da democracia.

A  categoria filosófica de  estado pretende dar conta da  essência de uma realidade 

complexa,  atravessada  por  camadas  económicas,  sociais,  políticas  e  ideológicas  que 

interactuam no quadro de um sistema de relações determinado, não-arbitrário.

Posto isto, permitam-me que comece por avançar, em jeito de preâmbulo do que se 

vai seguir, com um conceito aparentemente abstruso: feiticismo1.

Feiticismo, que vem de feitiço, o que é, propriamente? Não é a convocação de uma 

magia negra, nem a arte da prestidigitação. O feitiço é o feito, o produzido. O  feiticismo 
1 Fetichismus, palavra alemã utilizada por Marx em Das Kapital, é traduzida por José Barata-Moura para 

português  como  feiticismo.  Nos  seus  cadernos  de  trabalho,  Marx  transcreveu  excertos  de  obras  que 
consultou  e  apontou  referências  bibliográficas  que  considerou  importantes.  No  âmbito  de  um  estudo 
sistemático  da  obra  de  Marx  a  que  procedeu,  José  Barata-Moura,  num  desses  cadernos  de  trabalho, 
deparou-se com a referência de Marx a uma obra de um abade francês do século XVII sobre a vida de uma 
tribo africana.  A dado passo dessa obra,  o abade diz o seguinte:  «fetichisme:  du portugais feitiço».  A 
compreensão  efectiva  do  primeiro  capítulo  de  O  Capital,  de  Marx  (nomeadamente,  o  problema  do 
feiticismo do dinheiro e da mercadoria), ganha, porventura, com esta precisão. 
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caracteriza-se por atribuir uma independência absoluta, um poder próprio, a algo que foi 

produzido  e  criado  pelo  homem,  no  quadro  das  suas  relações  sociais.  O  feiticismo 

desatende,  dissolve,  faz desaparecer  e acaba por  perder  o processo de produção,  de 

génese, de alguma coisa. 

Se,  para o início  de uma abordagem sobre  o  estado,  trago à liça  o conceito  de 

feiticismo, é porque considero que, em relação ao estado, as representações sociais que 

ainda hoje  maioritariamente  circulam se vêem envolvidas  num manto nada diáfano de 

feiticismo. O ambiente ideológico dominante em que vivemos, de que a grande maioria se 

alimenta e no qual respira, envolve o estado, de facto, nesse manto de feiticismo. 

O estado, nessa medida, é visto e encarado como algo de neutro, como um dado que 

está aí, pronto para acolhimento empírico, registo e constatação. Ainda nesta linha, é uma 

coisa entre e ao lado de outras – e, de ordinário, opõe-se-lhe mesmo uma outra  coisa, 

chamada sociedade civil. Daqui não se passa.

Com esta representação do estado nada se diz sobre ele, a sua essência (que não é 

uma coisa, mas uma relação) permanece intocada pela crítica e, por isso, ignorada. Sem 

dialéctica e sem totalidade, ignora-se o processo de génese do  estado, o seu conteúdo 

social mais profundo, a articulação concreta e dinâmica que mantém com o todo social em 

que se inscreve.  Obliteram-se as raízes sociais  que o  determinam.  O  estado passa a 

assemelhar-se a um ente autónomo, com vida própria,  sem ligação com o exterior.  O 

feiticismo vê-se então plenamente consumado, senão mesmo consagrado. 

§2- Estado e contratualismo: breve viagem aos séculos XVI, XVII e XVIII
Recuemos agora, por um instante, até ao período histórico compreendido entre 1588 

e  1778,  nas  vésperas  da  revolução  francesa.  Neste  intervalo  temporal  de  cerca  de 

duzentos  anos  ocorre,  em  Inglaterra,  um  acontecimento  histórico-mundial  de  primeira 

grandeza:  a  revolução  burguesa  de  1640;  e,  do  lado  de  lá  do  atlântico,  um outro:  a 

revolução americana de 1776.  Por outro lado,  três filósofos europeus,  também eles de 

primeira  grandeza,  escrevem e  publicam  as  suas  obras:  os  ingleses  Thomas  Hobbes 

(1588-1679)  e John Locke (1632-1704),  e o genebrino Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778).

Mais do que envolta em  feiticismo (que, por outras vias, não deixava também de 

fazer  sentir  o  seu  peso),  até  então,  a  representação  do  estado que  socialmente 

predominava estava marcada pelo misticismo: o estado carregava consigo o cunho divino, 

era uma criação de Deus.
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A grande importância de Hobbes, de Locke e de Rousseau – cada um à sua maneira, 

é certo – foi  terem retirado a génese e o processo de desenvolvimento  do  estado do 

âmbito do divino. Não merece a pena expor aqui em pormenor cada uma das soluções 

apresentadas por Hobbes, Locke e Rousseau. Tanto em termos antropológicos, como nos 

planos social  e político, as doutrinas dos três apresentam um teor distinto e horizontes 

teórico-práticos que de nenhuma forma se confundem ou identificam. Em todo o caso – e é 

isso que neste contexto importa sublinhar –, a matriz que preside às teses de cada um, o 

contratualismo2, é a mesma.

Com efeito, as teses do contratualismo – ainda que com a sua ingenuidade, com as 

suas limitações óbvias, com a sua carga até religiosa3, visível na ficção proposta de um 

começo absoluto e originário para a vida política – não visavam outra coisa senão abrir a 

perspectiva de que o estado é uma criação dos homens, da sua actividade.

Embora nenhum destes homens fosse ateu, nem quisesse propriamente desfazer-se 

da ideia de Deus, a verdade é que Hobbes, por exemplo, foi acusado pelo bispo de Derry 

de ser um «materialista ateu». O alcance social e político das teses contratualistas não 

passava despercebido, de nenhuma sorte, à feudalidade dominante.

O  significado  político  das  teorias  do  estado como  produto  humano-social  é 

extraordinariamente profundo: o fundamento divino do poder (até aí, base da legitimidade 

das monarquias) desaparece.  Surge, no seu lugar,  um novo fundamento para o poder, 

para  a  vida  política,  para  o  estado:  as  relações  e  as  actividades  humano-sociais.  (O 

chamado pai do liberalismo, Locke, faria mesmo corar de vergonha os liberais dos nossos 

dias, quando defendia o dever de rebelião popular contra os governos que usurpassem o 

poder que não lhes pertencia).

Há outra consequência marcante, proveniente destas teorias do  estado. Rasga-se, 

com elas, um novo horizonte em termos críticos, teóricos e científicos. No que elas dão a 

2  A matriz do que se convencionou apelidar de contratualismo parte da dicotomia estado de natureza/estado 
político. Os homens, do ponto de vista do contratualismo, viveriam originariamente num estado a-social de 
natureza até que, em determinado momento, decidem criar, por via de um contrato, um estado, organizando 
um corpo político que evite os malefícios do estado de natureza. Grosso modo, as grandes diferenças que  
entram em jogo nas teorias de Hobbes, Locke e Rousseau jogam-se na forma de entender estas instâncias e 
de articulá-las. 

3  Um dos  elementos  (não  o  único,  obviamente)  das  concepções  religiosas  é  o  dispositivo  do  começo 
absoluto, incondicionado, originário e originante. A meu ver, quando este dispositivo persiste, mesmo que 
esvaziado da  figura  tradicional  de Deus,  ou apetrechado com outras  instâncias  como a  consciência,  o 
homem, a  acção, etc, é legítimo que, de algum modo, se considere que estamos perante concepções de 
extracção religiosa. Desse ponto de vista, a teoria do Big-Bang, por exemplo, enferma ainda de elementos  
marcadamente religiosos. Uma coisa é considerar revolucionamentos físicos no ser material. Outra, bem 
diferente,  é  defender  que há um  começo absoluto,  incondicionado,  a partir  do qual se cria,  ex-nihil,  o 
espaço e o tempo, o desenvolvimento, etc. Estamos como que face a uma concepção de Deus sem a figura  
tradicional de Deus.
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pensar,  oferecem  já  elementos  que  transcendem  os  supostos  em  que  assentam  e  a 

doutrina que expressam.

Sublinho  aqui  duas  linhas  de  compreensão  da  história  que  despontam  e  se 

desdobram a partir do solo teórico implantado pelo contratualismo de Hobbes, de Locke e 

de Rousseau. Por um lado, surge a ideia de que o estado, sendo produto da sociedade, 

não  é  uma  criação  arbitrária,  indeterminada,  que  surja  do  nada.  Ele  carrega  as 

determinações da sociedade, é determinado por ela, e articula-se com a sociedade num 

todo concreto. Por outro lado, muito para lá dos termos mistificados em que o problema 

surge tratado nas baias do contratualismo, surge a ideia de que nem sempre houve estado 

nas sociedades humanas.

Rousseau dá mesmo um passo mais além. Olhando para a avançada Inglaterra da 

sua  contemporaneidade,  tem  estas  palavras:  «O  povo  inglês  pensa  ser  livre,  [mas] 

engana-se redondamente; ele só o é durante a eleição dos membros do parlamento: logo 

que são eleitos, ele é escravo, ele não é nada.»4. E Alexis de Tocqueville (1805-1859), 

lançando o olhar para a América democrático-burguesa do século XIX, podia já constatar 

que, «neste sistema, os cidadãos abandonam por um momento a sua dependência para 

designarem o seu chefe e, depois, regressam a ela.».5

Começam a assomar aqui vestígios de uma compreensão mais detida do conteúdo e 

da forma que assume essa emanação da sociedade humana chamada  estado. Há pelo 

menos  a  constatação  de  que  a  universalização  tendencial  dos  direitos  políticos  e  da 

cidadania política (cujos grandes marcos históricos são, no século XVIII,  as revoluções 

burguesas  em  França  e  na  América)  não  deixa  de  transportar,  ao  nível  da  base  da 

sociedade, «a escravatura» (palavras de Rousseau), «a dependência» e «a subordinação» 

(palavras de Tocqueville).

Simplificando muito – mas esperando não correr o risco de desfigurar o problema –, 

podemos  dizer  que,  face  a  esta  constatação,  há  dois  géneros  de  atitudes  e  de 

comportamentos políticos que emergem.

As forças sociais  que têm em vista a manutenção do seu domínio  de classe na 

sociedade  burguesa contentam-se com a divisão existente  entre o terreno político e a 

arena  social,  mascaram  a  estrutura  da  sociedade  falando  de  democracia  em  geral  e 

consideram  um  crime,  como  conclusão  lógica  destas  premissas,  mexer,  tocar  e 

transformar a base da sociedade. A única possibilidade prática que se abre aos humanos, 

nos  termos  destes  posicionamentos  teóricos,  é  transferir  a  humanização  do  homem 
4  «Le peuple anglais pense être libré, il se trompe fort; il ne l’est que durant l’élection des membres du  

parlement: sitôt qu’ils sont élus, il est esclave, il n’est rien», Jean-Jacques ROUSSEAU, Du Contrat Social, 
Le Livre de Poche, Paris, 1996, p. 118.

5  Alexis de TOCQUEVILLE, Da Democracia na América, Estoril, Principia, 2007, p. 838.
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exclusivamente  para o domínio político,  visto que é somente nele  que o homem pode 

encontrar a sua universalidade. A estrutura, a legalidade e a racionalidade objectivas da 

sociedade  como um todo concreto  precisam de  permanecer  intocadas  pela  crítica,  no 

plano teórico, e pela transformação material, no plano prático. O principal objectivo destas 

forças é impedir a emergência do que no século XIX se chamava «a questão social».

Em  jeito  de  parêntesis,  vale  a  pena  dar  um  breve  salto  até  à  actualidade.  O 

paradigma dominante que preside, hoje em dia, às representações correntes do  estado 

insere-se  justamente  neste  movimento  ideológico,  enlaçando  partidos  de  direita  e  de 

extrema-direita e forças social-democratas de «esquerda».  Na verdade, é deste húmus 

ideológico que provém a ideia de uma democracia em geral, acima das contradições e das 

lutas sociais que atravessam a sociedade. Esta representação do  estado, desistindo de 

investigar que desdobramentos concretos se verificam entre ele e a sociedade, abandona 

em toda a linha,  no plano teórico, a ciência,  que demanda sempre o conhecimento de 

totalidades  concretas  em  movimento;  e,  no  plano  político,  dedica-se  somente  à 

consagração do existente e à vigília empenhada da sua manutenção. De resto, desde a 

revolução  francesa,  tem  um  vasto  lastro  de  racionalizações  teóricas  atrás  de  si, 

constituindo-se ainda, a despeito das diferenças reais entre cada um, como o credo político 

de pensadores do século XX tão eminentes como Karl Kautsky, Hannah Arendt, Jürgen 

Habermas ou Norberto Bobbio.

Outra é a atitude iniciada por Karl Marx, que tem como núcleo vivo a perspectiva não 

apenas  da  emancipação  política,  mas  da  emancipação  humana:  a  emancipação  do 

homem todo e de todos os homens.

§3 – Estado: aparelho da ditadura de classe
É essa perspectiva da emancipação humana que desponta da décima tese sobre 

Feuerbach,  quando  Marx  afirma  que  «o  ponto  de  vista  do  novo  [materialismo  é]  a 

sociedade  humana,  ou  a  humanidade  socializada.»6.  O  velho  materialismo  assumia  o 

ponto  de  vista  da  «sociedade  civil»,  isto  é,  da  atomização  social  dos  indivíduos  (do 

«homem como lobo do homem») como base da sociedade,  transferindo para o estado 

político a vivência comunitária que se estabelece entre homens livres e iguais.

Entenda-se:  Marx  não nega  –  bem pelo  contrário  –  os  adquiridos  e  os  avanços 

histórico-mundiais  alcançados  pela  revolução  francesa,  nomeadamente  a  emancipação 

política. Nada disso é para atirar fora ou para dispensar como excrescência revoluta. O 

6  Karl  MARX,  «Teses  sobre  Feuerbach»,  in  MARX/ENGELS,  Obras  Escolhidas,  I,  Lisboa-Moscovo, 
Editorial Avante–Edições Progresso, 1982, p. 3.
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problema  está  em  que,  de  facto,  a  emancipação  política  não  esgota a  emancipação 

humana (do homem todo e de todos os homens).

Em  Para  a  Questão  Judaica,  o  jovem  Marx  expressava-se  desta  forma:  «A 

emancipação  política é, sem dúvida, um grande progresso; ela não é, decerto, a última 

forma da emancipação humana, em geral, mas é a última forma da emancipação política 

no interior da ordem mundial até aqui. Entende-se: nós falamos aqui de emancipação real, 

de [emancipação] prática.»7.

Transferir a humanização do homem para o céu jurídico de uma abstracta igualdade 

cidadã sem cuidar da base terrenal de exploração que lhe dá sustentação deixa intocada, 

e  em persistência  galopante,  a  estrutura  de relacionamentos  sociais  a  revolucionar.  É 

neste contexto, aliás, que podem ser entendidas as palavras de Arnold Ruge sobre as 

suas divergências  com Marx,  que acabariam por  saldar-se num corte entre ambos na 

segunda  metade da  década  de 40 do século  XIX:  Marx  «declarou-me que  não podia 

trabalhar  mais  em conjunto  comigo,  porque  eu era  apenas  político,  e  ele,  porém,  era 

comunista.»8.

O que está em oposição nas posições de Marx e de Ruge não é o comunismo e o 

político,  entendido  este  último  no  registo  corrente  do  quotidiano.  Marx  não  expressa 

nenhum tipo  de  repúdio,  como se sabe,  em relação à  necessidade  de dar  expressão 

política organizada à luta de classes. Bem pelo contrário. A acepção de político que aqui 

se  encontra  debaixo  da mira  de Marx  refere-se ao conjunto  de posições  que reduz a 

emancipação  humana ao alargamento  do estado político  saído da revolução  francesa. 

Que, numa base de exploração social persistente, faz do político um céu jurídico. Neste 

contexto,  comunismo  é,  por  conseguinte,  o  ponto  de  vista  do  materialismo  novo:  a 

emancipação humana, a qual não pode prescindir de um enraizamento sócio-económico.

A  partir  daqui,  em  termos  teóricos,  o  terreno  encontra-se  preparado  para  um 

apuramento mais rico, mais determinado e mais concreto da essência do estado; e para 

daí retirar as devidas consequências políticas, no que toca ao programa, à estratégia e à 

táctica de luta a adoptar e a estender em acto.

O estado é então um instrumento de coacção nas mãos das classes dominantes de 

um modo de produção classista determinado. Enquanto aparelho de repressão, estabelece 

os  limites  políticos  de  cada  modo  de  produção  e  reprime  qualquer  tentativa  de  os 

ultrapassar. O estado é, por isso mesmo, o aparelho por excelência da ditadura de classe 

nas sociedades classistas.  Serve para garantir,  se necessário pela força, o domínio de 

7  Karl MARX, Para a Questão Judaica, Lisboa, Editorial «Avante!», 1997, p.77.
8  Citado e traduzido do alemão por José BARATA-MOURA, «Uma Introdução a Zur Judenfrage de Karl  

Marx», in Para a Questão Judaica, Lisboa, Editorial «Avante!», 1997, pp. 59-60.
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uma classe sobre todas as outras. Por ser uma realidade histórica que tem a sua génese 

na  constituição  das  classes  sociais,  o  estado persistirá  até  ao  deperecimento  das 

sociedades classistas.

Um aparelho especial para o exercício da ditadura de uma classe – eis a essência do 

estado,  a  despeito  das  formas variadas  que  vai  assumindo:  república  ou  monarquia, 

democracia ou aristocracia, etc. Isto não significa, evidentemente, que o estado não tenha 

mais nenhuma função ou que o domínio político das classes se exerça directamente, por 

elas próprias, sem complexas mediações9. Fruto da luta política, do grau de organização 

das classes dominadas,  da sua independência  ideológica,  da táctica  assumida a cada 

momento  –  o  estado (ou  seja,  o  aparelho  repressivo  das  classes  dominantes)  pode 

incorporar funções que não apenas as repressivas. No entanto, a sua  essência não se 

altera. O próprio facto de o  estado adquirir uma feição mais ou menos violenta, mais ou 

menos autoritária,  mais ou menos democrática,  prende-se,  em última instância,  com a 

solidez  do domínio social  e político de uma classe sobre as outras:  quanto mais esse 

domínio  for  naturalmente  aceite  (difuso,  até),  quanto  mais  estiver  presente  na cultura, 

quanto mais as classes dominadas se virem carentes de organização e mais fragmentadas 

se encontrarem – tanto mais a ditadura de uma classe se pode exercer por meio de uma 

forma estatal democrática; quanto mais esse domínio for posto em cheque pelas classes 

em ascensão ou pelas classes historicamente derrotadas, quanto mais periclitante ele for, 

quanto mais fortes e eficazes forem a organização e a acção das classes dominadas – 

tanto mais a ditadura de uma classe se exerce por meio da violência aberta, do arbítrio e 

da tirania.

Muito para além de uma sugestiva metáfora, é todo este conteúdo social profundo 

que  emerge  e  de  que  dá  conta  a  célebre  frase  do  Manifesto  do  Partido  Comunista, 

segundo a qual «o moderno poder de Estado é apenas uma comissão que administra os 

negócios comunitários de toda a classe burguesa.»10. 

Assim, falar de um estado neutro, organizador do bem comum, ou da democracia em 

geral, acima das classes, é um absurdo teórico que apenas visa mascarar a realidade para 

daí colher frutos políticos. 

9  Também  aqui  a  consideração  dialéctica  não  se  pode  perder.  Dizer  dialéctica  é  dizer  totalidade  e 
contradição, já que o estado capitalista não é administrado  directamente pela burguesia,  mas pelos seus 
representantes políticos, em regime de maior ou menor subordinação. O próprio  estado tem uma lógica 
própria de funcionamento, ou seja, goza de uma autonomia relativa.  O que significa que o reflexo e a 
refracção  das  contradições  sociais  acontece  por  intermédio  de  mediações  várias  e  de  uma  dialéctica  
objectiva a ter em devida conta.

10  Karl MARX/Friedrich ENGELS, Manifesto do Partido Comunista, Lisboa, Editorial «Avante!», 1997, p. 
38.
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Frequentemente,  diz-nos  Marx,  «a  estrutura  dos  elementos  económicos 

fundamentais  da  sociedade  não  é  atingida  pelas  tempestades  da  região  nebulosa  da 

política.»11.  São precisamente esses entraves estruturais à emancipação humana que é 

necessário superar.

§4 – Lénine e a democracia
Trilhado este caminho, passemos então a Lénine.

Numa célebre  conferência  acerca do  estado,  proferida  em 1919 na Universidade 

Sverdlov, Lénine tem os dois apontamentos seguintes: 

- «Apesar destas diferenças [das formas políticas], o Estado da época da escravidão 

era um Estado escravista, quer fosse uma monarquia ou uma república aristocrática ou 

democrática.»12;

- «A forma de dominação do Estado pode ser diversa: o capital manifesta a sua força 

de uma maneira onde existe uma forma, e de outra onde existe outra forma, mas,  na 

essência, o poder continua nas mãos do capital, quer exista o sufrágio censitário ou outro, 

quer exista uma república democrática (…).»13.

Do  meu  ponto  de  vista,  a  questão  da  democracia  precisa  de  ser  colocada  e 

perspectivada exactamente neste terreno.

Aquilo  para  que,  de  forma  muito  aguda,  Lénine  chama  a  atenção  é  para  a 

impossibilidade de se falar de algo como a «democracia em geral», a «democracia pura», 

a democracia acima, ao lado, ou à parte das contradições e das lutas sociais que lhe estão 

na base e onde ela se enraíza. A democracia não pode, para Lénine, ser tomada de modo 

abstracto,  feiticista,  mas sim num horizonte  dialéctico  de  concreção.  Democracia  para 

quem, para que classes? No interesse de quem, de que classes?

Lénine cura de distinguir entre  forma política de governo e  essência de um regime 

social,  essência de um modo de produção historicamente determinado. A essência não é 

reconduzida por Lénine ao estatuto de  coisa petrificada ou de  substância imutável.  Na 

esteira de Marx, é entendida como uma  relação determinante inserida num conjunto de 

relações. Como tal, a essência não vive fechada ou apartada da sua manifestação exterior: 

interage com ela e até, a um certo nível, é determinada por ela. Em Lénine trata-se, por 

conseguinte,  de  convocar  uma  compreensão  dinâmica,  complexa  e  dialéctica,  a  nível 
11  Karl MARX,  O Capital, Livro Primeiro, Tomo II,  12º Capítulo, 4., Lisboa, Edições Progresso-Editorial 

«Avante!», Moscovo-Lisboa, 1990, p. 411.
12  V.I. LÉNINE,  «Sobre o Estado», in  Obras Escolhidas em Seis Tomos, IV, Lisboa - Moscovo, Editorial 

«Avante!» - Edições Progresso, 1986, p. 299.
13  V.I. LÉNINE,  «Sobre o Estado», in  Obras Escolhidas em Seis Tomos, IV, Lisboa - Moscovo, Editorial 

«Avante!» - Edições Progresso, 1986, p. 299.
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social, das relações entre fenómeno e essência, entre determinante e determinado, entre 

momento e processo, entre parte e todo, entre base e super-estrutura.

É de todo este conjunto de problemas que, tanto em Marx como Lénine, se levanta a 

categoria filosófica, económica e política de ditadura de classe (que pode assumir, como 

vimos, formas históricas distintas). A ditadura de classe não é, com efeito, uma estrutura 

administrativa especialmente apta e vocacionada para a tirania e para o arbítrio – como 

muitos pensam –, mas antes a posse e a disposição do estado nas mãos de uma classe, 

que, por seu intermédio, «dita» e molda o conteúdo mais profundo das relações sociais. A 

ditadura  de  classe coloca  sempre  esta  questão,  fundamental  para  uma  orientação 

adequada no tabuleiro da luta política:  que classe domina em cada etapa do processo 

histórico?

Chegados aqui, gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Lénine nunca arruma 

na mesma gaveta, por obra de uma indistinção niveladora, as diversas formas políticas, 

como se consequências de maior não houvesse para as classes que sofrem a exploração 

económica e a opressão política e que lutam pela emancipação. Mesmo na óptica da luta 

organizada dos trabalhadores, não é dispiciendo desenvolver uma acção revolucionária no 

quadro de uma ou de outra forma política14. O que acontece é que o nível da análise (e da 

intervenção prática consequente) se situa ao nível da essência da realidade. Este patamar 

do real, por mais voltas que se dê e por mais barulho que se faça, precisa de ser resolvido, 

transformado  e  ultrapassado  numa  perspectiva  de  emancipação  humana.  Sem  uma 

transformação a esse nível, o existente mantém-se, ainda que sob formas distintas.

A  lei  da  mais-valia,  pedra-de-toque  da  sociedade  burguesa,  situa-se  ao  nível  da 

essência da realidade social. Por ser assim, ela está mais escondida, não tem uma via de 

acesso directa e imediata, manifesta-se de forma mais retorcida e menos evidente. Mas 

ela mantém-se, subsiste e vigora. Não lidar com ela, fingir que não existe e não querer 

encará-la  –  não  resolve  nada.  Ou  melhor,  é  útil  para  a  classe  que  detém  o  poder 

económico e político,  a burguesia,  e que o apresenta como sendo a  «democracia  em 

geral». 

Nessa medida, o poder explicativo e o alcance teórico e científico da teoria leniniana 

do estado e da democracia afiguram-se-me um dispositivo extremamente poderoso (que é 

preciso desenvolver e fazer frutificar) para a compreensão e para a transformação das 

realidades em movimento.

14  É bom recordar,  de resto, que no século XX, por exemplo, as lutas mais consequentes e heróicas pela 
liberdade  política  foram  travadas  pelo  movimento  operário.  É  de  registar  também  que  o  movimento 
operário mais avançado nunca desligou a luta política pela liberdade das suas raízes sócio-económicas. 
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§5 – Futuro
Concluo, então, com a questão do futuro.

O futuro, como costuma dizer o filósofo José Barata-Moura, é «feituro», ou seja, é um 

fazer e um a-fazer que devém um feito.  Somos nós que,  no presente,  o fazemos e o 

construímos. Ele não está dado nem pronto ao virar da esquina.

Para construí-lo, no quadro de uma realidade contraditória, dialéctica, em movimento, 

não é indiferente a perspectiva que nos guia, nem qual é o seu fundamento.

Se  o  futuro  for  perspectivado  a  partir  de  visões  ilusórias  do  estado enquanto 

«organizador do bem comum»; a partir de concepções da democracia como um céu acima 

das contradições sociais que necessita de «qualificação» e de «alargamento» -então as 

próprias tarefas do presente empobrecem-se, ajudando, inclusivamente, a afastar o futuro.

Mas se o futuro for perspectivado a partir do ponto de vista da emancipação humana, 

da  superação  do  domínio  classista  –  então  as  tarefas  do  presente  ganham  em 

esclarecimento e em eficácia e aproximam-se do futuro.

Concomitantemente, o fundamento do futuro, do novo, precisa de ser encontrado no 

velho, na lógica da história (desenvolvida e em desenvolvimento). A consciência de que o 

novo sai do velho, de que é um longo e complexo  processo de transformação do velho 

(atravessado e pontuado por momentos, fases e etapas contraditórios), é imperiosa para 

superar visões messiânicas do futuro. Como imperiosa é a consciência de que o futuro não 

é um refrigério  terreno sem historicidade,  mas uma formação social  movida por  novas 

contradições.

O futuro não se deduz mecanicamente de uma boa ideia ou de um dogma. Ele tem 

raízes materiais no presente que precisam de maturação e de materialização. É esse o 

sentido  preciso  de  uma  conhecida  frase  de  Marx:  «nós  não  queremos  antecipar 

dogmaticamente o mundo, mas encontrar, a partir da crítica do mundo velho, o mundo 

novo.»15.

Amadora, Abril de 2011

15 Karl MARX, Carta a Arnold Ruge, Setembro de 1843, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/ 
letters/43_09.htm 
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