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Notas sobre internacionalismo e campismo 
                                                                                                                   
                                                                          Valerio Arcary, professor do CEFET/SP, doutor em história pela USP 

 

Quanto mais zelosamente os governos e a burguesia de todos os países 
procuram desunir os operários e lançá-los uns contra os outros(...), tanto mais 
imperioso é o dever do proletariado consciente de defender a sua coesão de classe, o 
seu internacionalismo, as suas convicções socialistas(...)Num momento da maior 
importância histórica mundial, a maioria dos dirigentes da Internacional Socialista 
tenta substituir o socialismo pelo nacionalismo.1                                                                                  

                                                                                                 Vladimir Ilitch Lenin  

1. Toda tentativa de análise da situação nacional de qualquer país que despreze o contexto 

internacional está condenada ao fracasso desde o início. O capitalismo domina o 

mercado mundial, e as relações sociais capitalistas se estruturam no interior de um 

sistema mundial de Estados. O internacionalismo marxista sempre foi uma questão de 

método na análise, de política na linha de intervenção, de programa na perspectiva 

histórica, e de organização no compromisso com a Internacional. O movimento 

socialista se constituiu, a partir da experiência da I Internacional, com a premissa de 

que a burguesia era uma classe mais heterogênea que o proletariado, e que se 

articulava, essencialmente, sob plataformas de interesses, irremediavelmente, 

nacionais. O internacionalismo do capital era o imperialismo. Os trabalhadores 

deveriam constituir um movimento internacionalista nas metrópoles que seria solidário 

com os movimentos nacionalistas das colônias e semi-colônias, porque a hora da 

revolução social nas metrópoles seria a hora da libertação nacional das nações 

oprimidas. Foi uma ironia da história que tenha acontecido, mais de uma vez, o inverso 

deste prognóstico: sem a derrota na Argélia, seria impossível compreender a crise de 

1968 em Paris, sem a derrota nas colônias africanas, seria impossível compreender a 

revolução dos cravos em Lisboa em 1974. 

 

2. Acontece, porém, que a situação internacional é sempre o resultado de um processo de 

lutas entre as classes, mas também, de luta entre Estados. E a luta entre Estados 
                                                           
1 LENIN, Vladimir Ilitch, A Guerra e a Social-Democracia da Rússia, in 
http://www.marxists.org/portugues/lenin/1914/09/28.htm, acesso em 10-05-2007 
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assumiu formas diferentes nos últimos cento e cinqüenta anos. Esgotada a época de 

expansão e apogeu do capitalismo, sob liderança inglesa, abriu-se uma época histórica 

de decadência do capitalismo e, ao mesmo tempo, uma etapa política, na primeira 

metade do século XX, de disputas furiosas entre os impérios pela disputa da liderança 

no sistema internacional que culminou com consolidação da supremacia econômica e 

política norte-americana em 1945. Desde então, os conflitos inter-imperialistas 

passaram a ser de baixa intensidade, predominando a complementaridade econômica, 

como entre os EUA e o Japão, e a colaboração política, como entre os EUA e as 

burguesias da Europa Ocidental, depois do Plano Marshall. Uma conclusão 

incontornável se impõe: a frente contra-revolucionária mundial esteve mais sólida na 

segunda metade do século do que na primeira, embora as duas vagas revolucionárias 

que ameaçaram mais seriamente a sobrevivência do capitalismo tenham sido as que 

sucederam as duas guerras mundiais. Ou seja, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, 

enquanto a política da contra-revolução passou a ser mais “internacionalista”, as 

direções mais influentes no movimento socialista retrocediam para o nacionalismo. 

 

3. Entre as idéias em crise, o campismo socialista parecia ter desmoronado no início da 

década de 90. O campismo foi, na maior parte do século XX, uma das mais influentes 

teorias na esquerda mundial. Influenciou gerações, afirmando que o mundo estava 

dividido em dois campos: o capitalista e o socialista, irreconciliáveis e em luta, sendo 

este último, presumidamente, a retaguarda estratégica das lutas de classes contra o 

imperialismo, apesar das oscilações da coexistência pacífica.2 Algumas poucas vozes 

marxistas alertaram para as perigosas conseqüências dos critérios campistas, sendo que 

a tradição associada à elaboração de Leon Trotsky, sem hesitar quanto à importância de 

defender a URSS e de qualquer Estado periférico diante do imperialismo, se destacou 

na reivindicação da centralidade do internacionalismo revolucionário. Nem todos os 

defensismos eram, portanto, campistas. Não obstante, uma insuperável divisão se 

estabeleceu durante décadas entre as lutas no Ocidente e no Oriente, acabando de 

                                                           
2 Perry Anderson construiu uma análise lúcida das distintas interpretações campistas: ANDERSON, Perry. 
Considerações sobre o marxismo ocidental. Lisboa, Afrontamento, 1976.  



 3

enterrar o internacionalismo como um movimento político organizado, tal como tinha 

existido, por exemplo, diante da revolução espanhola. 
 
4. Análises inspiradas no marxismo sempre tiveram que enfrentar uma questão 

metodológica chave. A compreensão da dinâmica política mundial exige que se 

articulem duas dimensões: por um lado, o estudo das relações de forças na luta de 

classes na esfera nacional não pode desconhecer, evidentemente, que as classes se 

posicionam para a luta pelos seus interesses – e, quando em crises revolucionárias, pelo 

poder - dentro de fronteiras, mas estas relações de forças são fortemente condicionadas 

pela relação de forças internacional, que pode favorecer um desenlace revolucionário – 

como depois das duas guerras mundiais - ou torná-lo mais difícil – como a revolução 

espanhola nos anos trinta; mas, por outro lado, a consideração das relações de forças 

entre as classes não deveria desconhecer, também, que as classes não lutam na arena 

mundial em um corpo a corpo direto, porque existe a mediação das fronteiras, ou seja, 

dos Estados, que disputam posições no interior de um sistema mundial hierarquizado, e 

estes conflitos incidem sobre as relações entre as classes em cada país. 

 

5. Três exemplos: seria impossível explicar a permanência do regime que nasceu da 

revolução de Outubro em 1917, sem considerar as seqüelas da I Guerra Mundial e a 

fragilização do sistema de Estados na Europa: afinal, a Alemanha ansiava por uma paz 

em separado e a conseguiu. Seria muito difícil, também, explicar a decisão de Mao e da 

direção do PC da China de levar a guerra contra Chiang Kai Chek em 1949 até ao fim, 

sem considerar o quadro das relações de forças no sistema internacional de Estados 

após a entrada do Exército russo em Berlim. Seria, também, impossível compreender a 

decisão de Fidel Castro – até então, um líder nacionalista - de não aceitar os ultimatos 

norte-americanos em 1961, sem considerar que a perspectiva de alinhamento com a 

URSS oferecia um bloco de alianças no sistema internacional de Estados. Não 

obstante, tão ou mais verdadeiro, foi uma ironia da história que a permanência do 

regime burocrático na URSS até 1991 – ou seja, a lentidão do processo de restauração 

capitalista - só pode ser plenamente compreendido, se considerarmos que o triunfo das 

revoluções do pós-guerra fortaleceu a posição da URSS, retirando-a do isolamento. A 

vitória da revolução chinesa bloqueou os planos restauracionistas com Kruschev, mas a 
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derrota do imperialismo americano no Vietnam não foi suficiente para bloquear os 

mesmos planos de Deng Xiao Ping na China vinte anos depois. 

 

6. Este desafio teórico do movimento socialista desdobrou-se, no século XX, no que 

podemos resumir como um dilema entre posições internacionalistas e posições 

nacionalistas. Eis o dilema: uma análise que equaciona os conflitos entre as classes nos 

países ou continentes decisivos, ignorando ou diminuindo o lugar e a política dos 

Estados na situação mundial, será incapaz, finalmente, de explicar as próprias relações 

de forças entre as classes, porque o posicionamento dos Estados é uma determinação – 

na verdade, um elemento central - dos contextos políticos, e pecará por unilateralidade, 

diminuindo a força da contra-revolução. O caminho inverso seria ainda mais 

desanimador. Quando se subestimam os conflitos entre as classes em cada sociedade, a 

análise redundará, fatalmente, em avaliações superficiais, porque as lutas de classes 

subvertem, em maior ou menor medida o posicionamento dos Estados, e pecará por 

unilateralidade, exagerando a força da contra-revolução. Esse segundo caminho foi 

percorrido por boa parte da esquerda mundial no século XX, sobretudo, aquela que 

considerou que o destino da causa socialista estava indissoluvelmente associado ao 

futuro do governo da URSS e seus aliados. Este “nacionalismo da URSS” ou 

campismo socialista não deve ser confundido com o internacionalismo da revolução 

mundial. Resta acrescentar que na segunda metade do século XX a corrente 

internacionalista do marxismo foi, predominantemente, muito minoritária. 

 

7.  O marxismo sempre se distinguiu por considerar que os antagonismos de classe seriam 

os conflitos decisivos no mundo contemporâneo, embora não fossem, evidentemente, 

os únicos. Reconheceu que as lutas de classes, mesmo quando crises revolucionárias se 

precipitam e a luta pelo poder ganha atualidade, se desenvolvem no limite das 

fronteiras nacionais.  O marxismo, no entanto, não deixou de sublinhar, também, que, 

se a luta entre as classes era um combate que se iniciava dentro de fronteiras, se 

decidiria na arena mundial.  Toda revolução socialista nacional, mais cedo ou mais 

tarde, teria que medir forças com a contra-revolução internacional. Essa perspectiva 

histórica sempre pesou de forma significativa nos cálculos políticos das organizações 
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que em cada país, e em cada situação revolucionária, tinham que avaliar não somente, 

se havia condições de lutar pelo poder, mas se havia condições de preservar o poder. O 

internacionalismo marxista se fundamentava, portanto, em uma necessidade histórica 

da época de transição ao socialismo, a primeira que teria que enfrentar uma contra-

revolução, também, mundial. 

 

8.  Não foi por outra razão que Marx e os seus herdeiros revolucionários dentro da II 

Internacional, procuraram construir interpretações das conjunturas em que estavam 

imersos, analisando, também, as relações de forças no sistema mundial de Estados. 

Lênin, Trotsky, e Rosa Luxemburgo construíram análises da situação européia 

considerando os posicionamentos dos diferentes imperialismos, e o estatuto dos 

diferentes países no mundo periférico. As posições de força de cada imperialismo em 

cada conjuntura dependiam de um conjunto de variáveis: (a) as dimensões de suas 

economias, ou seja, os estoques de capital, os recursos naturais – como o território, as 

reservas de terras, a auto-suficiência energética, etc... - e humanos – entre estes, o peso 

demográfico, e o estágio cultural da nação – assim como a dinâmica maior ou menor 

de desenvolvimento da indústria; (b) a estabilidade política e social maior ou menor 

dentro de cada país, ou seja, a capacidade de cada burguesia imperialista de garantir a 

governabilidade de seu regime diante de seu proletariado; (c) as dimensões dos seus 

impérios, e a capacidade de cada império manter o controle de suas colônias; (d) a 

força militar de cada Estado, que dependia não só do domínio da técnica militar, mas 

da qualidade das Forças Armadas; (e) as alianças dos Estados imperialistas uns com os 

outros, e o equilíbrio de forças que resultavam dos blocos formais e informais, etc... 

 

9.  Depois da Segunda Guerra Mundial, os marxistas da América Latina, entre outros, 

tiveram que voltar ao tema e, a partir do legado das gerações anteriores, construir 

conceitos que fossem ferramentas teóricas adequadas à compreensão da inserção dos 

Estados periféricos no sistema internacional. Surgiram diferentes caracterizações para 

definir o que seriam países dependentes, semi-colônias, colônias, protetorados, 

enclaves. Toda esta elaboração foi, prudentemente, exploratória, porque o lugar de 

cada país no sistema internacional era dinâmico, acompanhando as oscilações das 
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relações de forças, e resultava de um processo histórico de luta política e social. 

Moreno, por exemplo, em seu livro Método para la interpretación de la Historia 

Argentina, sugeriu: 

Hace décadas que los marxistas están discutiendo la definición adequada para los 
países atrasados(...) Al respecto, hemos propuesto tres categorías: dependientes, 
semicoloniales y coloniales. Dependiente es el país que politicamente es 
independiente, es decir, elige sus gobernantes, pero desde el punto de vista de los 
préstamos, el control del comercio o de la producción depende económicamente de 
una o varias potencias imperialistas. Semicolonial es el que ha firmado pactos de tipo 
político o económico que cercenan su soberanía, sin quitársela totalmente. Y 
Colonial es el que ni siquiera elige su gobierno, ya que el mismo es impuesto o 
controlado por un país imperialista(...)3 (Moreno, 1975, p.90) 

    Moreno procurou destacar, portanto, que existiram, historicamente, diferentes graus 

de maior ou menor subordinação dos países periféricos em relação às metrópoles 

imperialistas, correspondendo as flutuações nas relações de forças. Na seqüência da 

crise de 1929, em alguns países do continente como o Brasil e o México, as 

burguesias nacionais se aproveitaram da crise de liderança imperialista no sistema 

internacional de Estados herdada pela Primeira Guerra Mundial – crise da supremacia 

inglesa - para conquistar um posicionamento econômico e político mais favorável. 

Cárdenas e Vargas, por exemplo, suspenderam o pagamento das dívidas externas por 

mais de dez anos, e exigiram a anulação de uma parte significativa dos juros 

pendentes para voltar a pagar. Nações ainda agrárias, majoritariamente, Brasil e 

México passaram incólumes pela I Guerra Mundial, mas estavam diante de graves 

crises. O tenentismo e a Coluna Prestes, no Brasil, tinham expressado o mal estar das 

classes médias urbanas e, em menor medida, o desconforto de algumas oligarquias 

regionais com o domínio paulista na república velha. A revolução camponesa, no 

México, tinha expressado a radicalização social contra Porfírio Dias, e seu sistema 

monolítico de reeleições fraudadas. Ambas as nações estavam diante do desafio da 

industrialização. Mas, a pressão histórica para a saída do atraso não podia ser 

respondida sem uma inserção menos dependente no sistema internacional de Estados. 

Trotsky usou a categoria de bonapartismos sui generis para tentar analisar estes 

processos nos anos trinta: em alguns países periféricos, diante das pressões do 

                                                           
3 MORENO, Nahuel, Método para la interpretación de la Historia Argentina., Buenos Aires, 1975, p.90. 
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imperialismo, por um lado, e das classes populares, por outro, a fragilidade relativa 

das forças sociais burguesas favoreceu o surgimento de regimes com discurso 

nacionalista – e práticas cesaristas - que procuravam se equilibrar entre forças muito 

poderosas, arbitrando na busca de uma inserção mais favorável no sistema 

internacional de Estados. Assim como nos anos trinta, a vaga revolucionária anti-

imperialista do pós-guerra que sacudiu a Ásia e a África na luta pelas independências 

nacionais levou ao poder regimes, como o de Nasser no Egito ou de Ben Bella na 

Argélia, que preservaram o capitalismo, mas procuraram se apoiar na mobilização 

nacionalista popular por um lado, e na presença da URSS no sistema internacional de 

Estados, para conquistar espaços mais independentes. Moreno compreendeu, também, 

que as categorias usadas, tradicionalmente, pelo marxismo para descrever as relações 

das partes com o todo, ou seja, dos Estados dentro do sistema, seriam insuficientes, se 

não considerassem a complexidade dessas relações e acrescentou:  

Sin embargo, como toda definición, la nuestra es superada pela realidad (...)Existen 
casos contraditórios, como Canadá, que es uma semi-colonia política, pero 
economicamente es una de las potencias (...) imperialistas más fuertes (...) Lo mismo 
ocurre com Austrália. Son grandes países exportadores de capitales(...) Podríamos 
mencionar en la actualidad a España y Portugal, llamados países semi-
metropolitanos. Argentina y Brasil cumplen similar papel: son semi-colonias de 
Estados Unidos, pero a su turno son, o han sido, metropolis de naciones(...), como 
Paraguay  y Bolívia. (Moreno, 1975, p.91) 
 
 O tema do lugar dos Estados periféricos no sistema internacional ganhou relevância 

significativa nos últimos anos quinze anos, depois da dissolução da URSS, e como 

processo de restauração capitalista na China. Uma ofensiva mundial recolonizadora 

atingiu a Ásia, o Oriente Médio, e a América Latina. Os Estados independentes – 

como foi a Nicarágua, depois da revolução sandinista - reduziram-se a poucas 

exceções: Cuba, Irã, Coréia do Norte. 

 

10. A etapa aberta no sistema internacional de Estados após a dissolução da URSS 

acentuou duas contradições chaves: por um lado, o imperialismo norte-americano 

manteve a liderança política e militar e lançou-se, primeiro nos Bálcãs, e depois na 

Ásia Central e no Oriente Médio, em guerras de recolonização, apesar da fragilização 
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de sua economia, em função do crescimento dos déficits gêmeos4; por outro lado, a 

acelerada internacionalização do capital financeiro veio impondo uma ofensiva 

duríssima contra as conquistas sociais dos trabalhadores nos países periféricos que 

atinge, também, embora em outra proporção, os proletariados dos países centrais. O 

início do novo século coincidiu com uma terceira vaga revolucionária na América 

Latina. A primeira vaga começou na Bolívia em 1952, aprofundou-se com a vitória 

em Havana em 1959 e foi derrotada no Rio de Janeiro em 1964. A segunda começou 

com o triunfo em Manágua em 1979, passou pelas quedas das ditaduras nos países 

chaves do Cone sul – Argentina e Brasil - entre 1982 e 1985, mas a relação de forças 

foi se invertendo com a derrota da situação revolucionária na Bolívia em 1985 e, na 

virada da década, com as eleições de Menem e Collor e, depois FHC, no Brasil. Em 

janeiro de 2000 em Quito, e dezembro de 2001 em Buenos Aires, começou a terceira 

vaga revolucionária latino-americana e a hora dos combates decisivos permanece em 

aberto. 

 

11. O continente latino-americano escreveu sua primeira página de glória na história 

da revolução socialista com o triunfo da revolução cubana em 1959. O medo de que a 

revolução se alastrasse de Cuba para todo o continente explicou a política burguesa 

nos vinte anos que vão de 1960 a 1980. Em 1968, a situação mundial de relativa 

estabilidade nos países centrais se inverteu com a greve geral francesa que obrigou De 

Gaulle a procurar refúgio em uma base militar na Alemanha. A rebelião do Quartier 

Latin contagiou a classe operária francesa, e o exemplo de Paris incendiou a 

juventude européia que se aproximou da classe operária, e norte-americana que se 

lançou a grandes manifestações de massas pela causa do Vietnam invadido. Mas, 

enquanto a quarta vaga da revolução mundial se alastrava para a Itália e Lisboa, e 

seus ecos instigavam a juventude mexicana a ocupar a Praça do Zócalo na terceira 

maior cidade do mundo, e 100.000 saiam às ruas do Rio de Janeiro para gritar ‘abaixo 

a ditadura’, a situação na América Latina evoluía, desfavoravelmente, para as lutas 

populares. A vaga revolucionária latino-americana já tinha sido derrotada, anos antes, 

                                                           
4 Uma referência sobre o tema pode ser encontrada em Benjamim, Cesar, Tendências da nova ordem mundial 
e o lugar do Brasil,  www.contrapontoeditora.com.br/docs/00.julho_2003_Nova_ordem_mundial.pdf, 
Acessado em 15/05 2007. 
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e a esquerda inspirada no exemplo cubano de inspiração guevarista foi dizimada. No 

início dos anos oitenta, as ditaduras latino-americanas foram caindo, umas após as 

outras, mas as classes dominantes lograram estabilizar os regimes democrático-

liberais com a promessa da alternância eleitoral. A geração mais velha e experiente do 

movimento operário e da esquerda latino-americana tinha medido forças com a 

contra-revolução e tinha sido esmagada. Um fio de continuidade histórica tinha sido 

interrompido, sem que as ilusões reformistas na possibilidade de um capitalismo 

desenvolvimentista e distribuidor de renda – o programa hegemônico da esquerda do 

pós-guerra, mesmo daquela que pegou em armas - tivessem sido superadas.  

 

12. A onda de revoluções que sacode a América Latina nos últimos anos reabriu, 

necessariamente, discussões estratégicas sobre o futuro da luta socialista. O processo 

poderia avançar até que limites? Poderiam voltar a ocorrer revoluções anti-capitalistas 

protagonizadas por sujeitos sociais não proletários? Em que medida, a pressão da luta 

de massas poderia empurrar as forças políticas dirigentes, em sua maioria reformistas 

ou, quando muito, centristas, além do rubicão da propriedade privada? Partidos 

associados aos ajustes neoliberais da década de noventa foram, uns após os outros 

sendo derrotados, levando ao poder Lula no Brasil, Evo Morales na Bolívia, Daniel 

Ortega na Nicarágua, Rafael Correa no Equador, além da reeleição de Hugo Chávez 

na Venezuela.  É possível que Fernando Lugo venha ser eleito no Paraguai. Mas, não 

é provável que estes governos venham a romper os limites da institucionalidade 

burguesa que permitiram a sua ascensão ao poder. Chávez não parece querer ser um 

novo Fidel. Uma hipótese interessante a ser considerada, para compreender as 

diferenças entre castrismo e chavismo, remete à configuração atual do sistema 

internacional de Estados, depois da dissolução da URSS e da restauração capitalista. 

 

13. No Programa de transição Leon Trotsky tinha previsto que, excepcionalmente, em 

condições extraordinárias de crise, aprisionados entre a pressão do imperialismo e a 

pressão da mobilização de massas, direções nacionalistas poderiam ir além dos limites 

do capitalismo. No entanto, o que tinha sido previsto como improvável, acabou sendo 

quase um padrão entre 1945 e 1973. Uma parcela das direções nacionalistas 
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radicalizadas, acossadas pelo imperialismo, e apoiadas na mobilização das massas 

populares, mas ameaçadas, também, pelo perigo de um desbordamento pela sua 

esquerda, expropriaram o capitalismo. Ao mesmo tempo, em uma parte das ex-

colônias que mergulharam em situações revolucionárias, mas aonde não se deu a 

ruptura anti-capitalista - como Argélia - surgiram Estados independentes, que não 

eram nem Estados operários, nem semi-colônias. Entretanto, processos como esses 

não aconteceram mais desde a derrota americana no Vietnam. Portugal, Nicarágua, 

Irã, Haiti, Filipinas, Indonésia e África do Sul, entre outros países, conheceram 

revoluções políticas que derrubaram regimes ditatoriais pró-imperialistas, mas não 

transbordaram em revoluções sociais. Estagnaram na estação dos novos regimes 

democráticos. As direções nacionalistas, não só recuaram, primeiro, de qualquer 

veleidade anti-capitalista – vide o PC da África do Sul, o maior partido comunista 

depois da restauração na URSS e China - como recuaram depois, em sua maioria – 

vide a OLP de Arafat - do projeto de se afirmar até como Estados independentes, um 

híbrido histórico intensamente instável que, agora podemos perceber, foi 

característico da etapa 1945-1989. Em perspectiva histórica, a existência da URSS em 

1961 no sistema internacional de Estados parece ter sido, portanto, um fator 

importante no desenlace socialista que se deu em Cuba.  
 


