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TEORIA DO ESTADO E ESTRATÉGIA SOCIALISTA NO SÉCULO XX 

Pedro Felipe Narciso 

O objeto de investigação do presente trabalho é a teoria de Estado e a estratégia 

socialista de Lênin, desenvolvida ainda na primeira e segunda década do século 

passado; a de Gramsci, elaborada entre o fim dos anos de 1920 e começo dos anos 

de 1930; e a dos eurocomunistas, desenvolvida na década de 1970. A questão aqui 

colocada em relação às perspectivas dos três períodos é se a teoria de Gramsci é 

uma continuidade da teoria de Lênin ou uma ruptura que contribuiu para o posterior 

desenvolvimento do eurocomunismo. Desse modo, nosso objetivo principal é 

posicionar teoricamente a obra de Gramsci em relação às duas grandes vertentes 

que advogam o legado do autor, o marxismo revolucionário referenciado em Lênin e 

o marxismo reformista referenciado no pensamento eurocomunista. 

Para a consecução do objetivo principal foram traçados três objetivos parciais, os 

quais são: a) identificar e apresentar a teoria de Estado e a estratégia socialista nas 

três perspectivas; b) compreender a relação que a concepção de Estado em cada 

uma das perspectivas tem com as suas respectivas concepções de estratégia 

socialista; e c) comparar as três concepções e identificar as suas possíveis rupturas 

e continuidades. Esses objetivos parciais, logicamente articulados com nosso 

objetivo principal, serviram como balizadores de uma primeira revisão bibliográfica, a 

qual foi capaz de apontar o conjunto das contribuições já feitas ao debate. A partir 

dessa primeira etapa da pesquisa foi possível identificar uma insuficiência nas 

diferentes abordagens, a qual reside no fato de que esse problema de pesquisa 

quase sempre foi abordado de modo secundário, sem um critério básico de análise, 

como uma premissa para justificar outras por meio do uso da autoridade intelectual 

do marxista sardo. 

Levando esse aspecto em consideração na busca por uma abordagem solidamente 

justificada faz-se necessário compreender que, por não se tratar de referenciais 

teóricos gestados nas cátedras acadêmicas, mas no seio dos Partidos Comunistas, 
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os desafios teóricos (e práticos) colocados por essas perspectivas são diferentes 

daqueles preconizados pelo paradigma do cisma entre as duas vocações, de Max 

Weber, que aponta para a total separação entre a “tomada de posição político-

prática” e a “análise científica das estruturas e dos partidos.” Assim, contrariando o 

paradigma weberiano, as teorias abordadas, de vertente marxista, não podem 

conceber a separação da “análise científica das estruturas” da “tomada de posição 

político prática,” para essas a medida do seu potencial não está em dissimular o seu 

conteúdo político sob a possibilidade da análise científica neutra, mas está, pelo 

contrário, na capacidade de conjugar de modo coerente a análise científica da 

realidade social com a consecução de objetivos políticos a partir de métodos 

previamente justificados. Portanto, tais teorias estão submetidas a uma 

determinação dupla, a científica e a política. A conjugação dessas duas 

determinações são as partes constituintes da unidade da práxis, na qual o mérito do 

revolucionário se encontra em combinar em unidade dialética o conhecimento e a 

ação, a ciência e a política, a teoria do Estado e a estratégia socialista, cujos pares, 

em seus diversos níveis de abstração/concreticidade, formam a unidade básica da 

análise política marxista. Essa unidade é, portanto, o critério balizador da nossa 

investigação, sendo a reconstituição da unidade da práxis nos três diferentes 

momentos históricos referidos o caminho para uma análise justificada e criteriosa. 

Para que essa unidade diferenciada entre teoria do Estado e estratégia socialista 

possa ser capturada em cada uma das perspectivas apontadas é necessário 

desmembrá-la em categorias mais simples. Portanto, na tentativa de identificação da 

teoria do Estado serão observadas de maneira conjugada em cada uma das três 

perspectivas três categorias: a) a origem do Estado, b) a essência do Estado e c) as 

dimensões do Estado. Na tentativa de identificar a estratégia política presente nas 

três perspectivas serão observados o objetivo estratégico final e os objetivos 

estratégicos parciais submetidos a esse, os quais formam o plano estratégico geral. 

Do conjunto desses critérios teórico-metodológicos observou-se que nas 

formulações de Lênin o Estado tem a sua origem na divisão das sociedades em 
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classes sociais, sendo a sua essência fundamental a dominação de uma classe por 

outra e a sua dimensão a administração exclusiva das forças coercitivas. Lênin, 

tendo como objetivo estratégico final a edificação do Estado Proletário, parte desse 

quadro de análise para a formulação de um plano estratégico geral, o qual é 

constituído, resumidamente, por quatro objetivos estratégicos parciais que se 

complementam mutuamente: a formação do partido revolucionário, a unificação 

política do proletariado, o estabelecimento das devidas alianças de classe e a 

destruição do Estado burguês. 

Na análise da teoria eurocomunista é possível identificar dois argumentos basilares, 

que são: a) o Estado Ocidental democrático não tem como fundamento a violência, 

mas o consenso; e b) esse Estado democrático não tem uma substância de classe, 

sendo a representação plural da sociedade. Assim, a partir desses argumentos, a 

teoria eurocomunista afirma que o surgimento do Estado Ocidental democrático 

marca uma ruptura com o Estado em todas as suas formas existentes até então. 

Dessa maneira, esse Estado de novo tipo teria a sua origem no desenvolvimento da 

sociedade civil e não na divisão das sociedades em classes. A essência desse 

Estado não seria a mais dominação de uma classe por outra, mas a representação 

da pluralidade de grupos sociais, sendo a sua dimensão o consenso nos aparelhos 

privados de hegemonia que, no seu conjunto, formam a sociedade civil. A partir 

dessa concepção o desenho estratégico eurocomunista, possuindo uma perspectiva 

indefinida de socialismo tem como objetivo estratégico final a ocupação progressiva 

e gradual do Estado democrático ocidental com a perspectiva de sua ampliação, 

sendo o socialismo fruto desse processo. Os objetivos parciais necessários à 

consecução desse objetivo final passam essencialmente pela construção do 

consenso na sociedade civil por meio de negociações, alianças e disputas limitadas 

pelo Estado de Direito, sendo o parlamento uma instituição de primeira importância. 

Na análise da teoria proposta por Gramsci se verifica que o Estado mantém as 

características apontadas por Lênin, entretanto, diferentemente do revolucionário 

russo, o comunista italiano agrega na análise do Estado uma segunda dimensão, a 
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sociedade civil, que não substitui a sociedade política, mas junto com ela forma a 

unidade orgânica e indissociável do Estado, definida por Gramsci por meio do 

conceito de Estado Integral. Dessa concepção o marxista sardo compreende que o 

exercício do poder político por parte de uma classe exigiria dessa a capacidade de 

estabelecer uma relação de não dominação com outros grupos e classes, sendo que 

essa relação, ao invés de enfraquecer o domínio da classe, o fortalecesse. Na 

tentativa de abordar essa problemática o autor italiano desenvolve então o conceito 

de hegemonia como unidade entre os momentos de dominação e direção. 

 


