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Das obras de Florestan Fernandes este livro, publicado originalmente em 

1980, talvez melhor sintetize a concepção que o sociólogo desejou imprimir à sua 

atividade teórica: por vezes, “o trabalho intelectual também pode assumir as 

feições de uma guerrilha”. Resultado das anotações de um curso de pós-graduação, 

ministrado na PUC/SP (no primeiro e segundo semestres de 1979), Da Guerrilha 

ao Socialismo foi escrito – como outros textos de sociologia política – com “a 

objetividade do sociólogo e o ardor do militante socialista”. Pode-se afirmar que o 

curso e a publicação do livro se constituíram em fatos políticos inquestionáveis: em 

plena ditadura militar, o provincianismo universitário brasileiro foi, de forma 

pioneira, desafiado por uma atividade acadêmica concentrada totalmente ao estudo 

do socialismo (em particular, da revolução cubana ainda em desenvolvimento); de 

outro lado, a publicação do livro – dedicado a um tema “maldito”– não deixaria de 

ser encarada, pelos senhores da guerra no poder, como uma provocação “de 

esquerda”. Simbolicamente, esta era a guerrilha de Florestan Fernandes que se 

manifestava em suas aulas, nas palestras públicas e por meio de sua vigorosa 

escrita. 

 Nos limites desta curta resenha, esbocemos, de forma extremamente 

esquemática, a trajetória deste livro. No capítulo “O passado colonial e 

neocolonial”, FF mostra a especificidade do processo de independência ocorrido 

em Cuba quando comparado com o dos demais países latino-americanos. Enquanto 

estes, no século 19, alcançaram o estado de “nação em potencial”, em Cuba se 

chegou – em virtude do pacto das oligarquias nativas com os EUA – a uma espécie 

de “subnação em potencial”: a independência tardia e formal não implicou a 

libertação de Cuba, mas lhe reservou uma situação neocolonial. A complexa análise 
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das contradições, obstáculos e limites desta realidade levam à conclusão: “Dentro 

de uma sociedade capitalista e neocolonial, não haveria como levar a revolução 

para diante dentro do capitalismo. Ela deslocou e esmagou a burguesia nacional e 

estrangeira, porque para liberar a nação e para criar um Estado democrático 

soberano (...) tinha de converter-se em uma revolução contra a ordem, ou seja, 

anticapitalista”.  

No capítulo seguinte, “A guerrilha e a conquista do poder”, três questões 

orientam a análise da emergência da revolução em Cuba: a) “por que Cuba” (e não 

em paises mais avançados da AL)?; b) “por que a guerrilha?” e c) “por que os 

guerrilheiros não traíram”. Nenhum outro país latino-americano viu surgir um 

nacionalismo militante, libertário e extremado como o cubano – que, gradualmente, 

“caíra nas mãos dos jovens radicais, de certos estratos das classes médias e pequena 

burguesia e, principalmente, do proletariado urbano e rural”. Pela primeira vez na 

AL, a revolução nacional, que se realizava em Cuba, deixava de dissociar o 

elemento nacional do elemento democrático; nas palavras de Florestan, “ao vencer, 

a idéia de nação arrasta com ela a construção de uma ordem social inteiramente 

nova e socialista”.  

A guerrilha foi o “o golpe de misericórdia que acabou com um regime 

econômico, social e político arruinado e condenado”; porém, mais do que isso, a 

guerrilha “liberou um espaço histórico para a eclosão política das classes 

trabalhadoras e da população pobre e, com isso, soltou a guerra civil (...)”. 

Chegando ao poder, os jovens guerrilheiros – ao contrário de uma tradição política 

cubana –, não traficaram com o imperialismo e as forças sociais internas que a ele 

se subordinavam. Não “traindo as classes populares e os trabalhadores”, 

“imprimiram à revolução cubana a forma política que ela deveria ter para que 

atingisse seus objetivos (...)”. Polêmica não deixa de ser a conclusão que Florestan 

atribui à realização destes fins: “A revolução, que desde suas origens contivera 
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componentes radicais e populares muito fortes (...) converteu-se numa das grandes 

revoluções proletárias e socialistas do século 20”.  

Em “Economia e sociedade sob o socialismo”, FF discutirá os dilemas, 

limites, equívocos e problemas que, nas décadas de 1960 e 1970, os revolucionários 

no poder de Estado vieram enfrentar. De forma sintética: como passar de uma 

acumulação capitalista neocolonial (ultrapredatória) para uma acumulação 

socialista originária. Ou ainda: “como construir as bases materiais para a 

transição para o socialismo num país que se vira reduzido (...) a  uma economia de 

um só produto e um só mercado”? Se o socialismo de acumulação, como mostrara 

Gorz, é sempre difícil, em Cuba, afirma Florestan, ele se mostraria “mil vezes mais 

difícil”!  

Apoiado em bibliografia qualificada, o autor examinará as formas socialistas 

de organização da economia e da sociedade cubana pós-1959, destacando três 

questões centrais: as condições e os efeitos do planejamento, as transformações da 

economia e o que se convencionou chamar na literatura revolucionária cubana (Che 

Guevara, Fidel) da “nova sociedade e novo homem”. Numa sociedade 

subdesenvolvida e de extremas carências como era a cubana, o planejamento social 

não podia ser concebido senão como uma condição essencial para levar a revolução 

às estruturas econômicas; não captando e partindo da força econômica 

institucionalizada pré-existente, o planejamento precisaria, ao contrário, gerar suas 

próprias pré-condições econômicas.  

Conquistas foram alcançadas, mas erros e insuficiências do planejamento 

social foram apontados na autocrítica dos próprios dirigentes revolucionários, em 

meados dos anos 1970. Em momento seguinte, procede o autor a um balanço global 

da economia cubana nos 20 de “experiências socialistas”, dando destaque  às 

questões da socialização da agricultura, da diferenciação da economia e da relação 

trabalho e nível de vida. No fecho do capítulo, ao examinar extensamente o tema da 
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“nova sociedade” – particularmente, as notáveis mudanças educacionais em curso –

, as conclusões não deixavam de ser entusiásticas: “na medida em que uma 

´revolução para os trabalhadores´ se transforma em revolução dos trabalhadores, 

pelos trabalhadores (...), o que era uma aspiração de chegar ao socialismo passa a 

ser o socialismo em marcha e dele está brotando uma nova Cuba, Cuba 

socialista”. 

 No último capítulo, “Estado socialista e poder popular”, Florestan procede, 

seguindo a tradição leninista, a uma “análise concreta de uma situação concreta”. 

Três questões são examinadas: como a revolução chegou à organização do poder 

popular; como se daria a distribuição do poder entre os organismos do Estado e 

demais entidades políticas e sociais e, finalmente, o drama crucial da revolução 

cubana: socialismo ou comunismo? Embora militante na defesa da Revolução 

cubana, Florestan jamais adota a postura acrítica e dogmática. Nesta seção, as 

contradições, problemas e impasses dessa revolução “que tem vida, vibra, avança e 

recua” são expostos.  

De forma sumária, dois deles, 20 anos decorridos, se evidenciavam: “a baixa 

densidade de socialização política propriamente socialista” e “a forma da 

organização popular adotada pela revolução”. O grau de limitação teórica dos 

dirigentes (Fidel entre eles) – cuja consciência revolucionária pouco tinha a ver 

com uma perspectiva efetivamente proletária – não deixava de ser um fator 

limitador para a consolidação do socialismo. De outro lado, a forma política de 

democracia popular se concretizava de modo incompleto (os mecanismos de 

eleição direta se esgotavam na base, no poder local) e imperfeito (consagração das 

“modalidades da representação que são avessas à própria essência da democracia 

socialista”). Para Florestan – que não deixava de se lembrar da experiência 

socialista no Leste europeu e na antiga URSS –, apenas a mobilização popular e 

participação política dos trabalhadores urbanos e do campesinato seriam a garantia 
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para evitar os perigos crescentes da estatização e da burocratização. Como 

contraponto a estas dificuldades, Florestan não deixava de manifestar seu 

otimismo: “a opção pelo socialismo fixou-se (...) como parte da síndrome 

anticolonialista e antimperialista (...) O povo cubano converteu a revolução numa 

forma suprema de afirmação nacional, o que contribuiu para tornar o socialismo 

uma realidade histórica irreversível”.  

Concluída a leitura deste livro, questões e incertezas se colocam. Passados 

praticamente trinta anos da publicação do livro, estava correto o otimismo engajado 

de Florestan que acreditava no avanço do socialismo na pequena ilha? Com o 

desmoronamento da antiga União Soviética e o colapso dos regimes auto-

intitulados de  socialismo no Leste europeu pode-se, a partir das categorias 

marxistas, considerar como Estados e sociedades socialistas as formações hoje 

existentes em paises como Cuba, Coréia do Norte, Vietnã, China e outros? O 

debate e a polêmica estão ainda em curso: capitalismo de Estado, socialismo de 

Estado, socialismo burocrático, capitalismo restaurado são algumas das fórmulas 

existentes para designar o que foi ou o que ainda restou de socialismo no mundo 

atual.  

Para Florestan, certamente, nenhuma dessas formulações seria satisfatória em 

termos de identificar a especificidade e particularidade do Estado e sociedade 

cubana contemporâneos. Não podemos saber qual seria seu juízo e sua 

compreensão, hoje, da questão. Uma certeza seria razoável ter: Florestan Fernandes 

ainda se alinharia entre aqueles socialistas que na esquerda brasileira e mundial, 

apóiam, sem nenhuma ambigüidade ou hesitação, a luta do povo cubano na defesa 

de sua soberania política bem como dos direitos sociais e econômicos conquistados 

com a Revolução.  

  

 


