
Rosa Luxemburgo: a dinâmica teórico prático da greve de massas frente às concepções

da Social Democracia de seu tempo.

Resumo

Um  estudo  sobre  o  célebre  texto,  de  Rosa  Luxemburgo,  Greve  de  Massas,  Partido  e

Sindicato,  de  1906.  A complexidade  vincula-se  a  três  partes:  polêmica  interna  à  Social

Democracia  Alemã  no  início  do  século  XX  e  seus  dirigentes,  cuja  concepção  teórica

condenava  as  lutas  selvagens,  tais  como,  as  greves  gerais;  a  história  da  luta  das  classes

operárias em greve, com ênfase nas greves russas a partir de 1896; a disputa com a tradição

anarquista da greve geral. Figuras como Bernstein, Kautsky e Engels são as figuras titânicas

as quais Rosa se refere e, mesmo, combate. Do texto de Engels "Bakuninistas em ação", a

concepção revisionista conservadora de Bernstein, são problemas concretos na obra de Rosa.

Deste  modo,  pretenderemos  a  partir  da  perspectiva  da  totalidade  histórica,  pesquisar  a

concepção  de  greve  de  massas,  para  assim,  arejá-la  mostrando  sua  profundidade  e

importância.
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Résume

Rose Luxemburg: la dynamique teori-pratique de la Grève de Masse contre aux conceptions

de la Social Démocratie de son temp.

Une étude sur le célèbre livre, de Rose Luxemburg, Grève de Masse, Partie et Syndicat, du

1906. Nôtre travail  fut fait  en trois part: A) La polemique interne à la Social-Democratie

Alemande,  dans  le  debut  du  XXe  siècle,  et  ses  dirigents,  dont  la  conception  teorique

condamne les luttes sauvage, comme, la Grève Géneral; B) La histoire de la lutte des classes

ouvrières en grève; C) la dispute, de Luxemburg, contre la tradition anarchiste de la Grève

Générale. Quelq’uns, comme Bernstein, Kautsky et Engels sont les titanesques hommes aux

quels Rose débats ensamble, et même, combat contr’ils. Le text d’Engels “Les bakuninistes

en action” et la conception revisioniste conservatrice de Bernstein,  sont problème concréts

dans la pensée et dans le travail d’elle. De cet façon, nous nous prétendons faire, avec le

métode de la totalité historique,  rechercher la concpetion de Grève de Masse,  pour ainsi,

démonstre, son profundité et son importance.

Mot-Clé: Rose Luxemburg, Grève de Masse, Social-Démocracie Alemand.



1. Introdução

A história  do  socialismo,  bem como  do  movimento  operário  em geral,  é  repleta  de

polêmicas e divergências que expressam as distintas perspectivas, sejam elas de origem tática,

estratégica e, também, como não poderia deixar de ser, teóricas. Assim sendo, é nosso fito

explanar acerca de uma destas discussões que, embora não seja das mais conhecidas, é, sem

dúvidas, umas das mais importantes, dado que desnuda as facetas que opõem as principais

correntes contemporâneas do socialismo. Trata-se das discussões iniciadas, ou, melhor posto,

continuadas pela famosa revolucionária marxista polonesa Rosa Luxemburgo, em um texto

deveras  conhecido,  Greve  de  Massas,  partido  e  sindicato,  contra  o  anarquismo,  mais

claramente, contra o sindicalismo revolucionário francês, encarnado na CGT1.

Tentando abarcar a totalidade dinâmica à qual o texto foi produzido, esforçamo-nos em

estudar a história da segunda Internacional, seus principais dirigentes, correntes e o caldo

teórico que terá levada a revolucionária polonesa à crítica das armas. Afinal, o texto situa-se

no desenvolvimento das organizações e tradição operária de luta, no prelúdio de dois dos

eventos mais marcantes da histórica do século XX: a Primeira Guerra Mundial e a Revolução

Russa de 1917. Neste momento tão nodal da história das classes operárias, Rosa escreve um

texto contra  gregos e  troianos,  então num mesmo movimento crítica a  direção política e

teórica da Social Democracia Alemã e a tradição sindicalista revolucionária. Estava em jogo a

estratégia  correta  para a  construção da luta  operária  e  com ela  a  vitória  ou a  derrota  da

revolução socialista.

O texto é dividido em duas partes. Na primeira “A situação do opúsculo: a polêmica

de  Rosa e a social democracia” faremos uma história das ideias da Social Democracia na

virada de fins do século XIX e começo do século XX, na segunda parte, “O balanço dos

eventos russos e a Teoria da Greve de Massas”, analisaremos a relação contraditória entre os

movimentos de greve geral operária e a interpretação da tradição marxista destes, partiremos

da polêmica análise de Engels Bakuninistas em Ação, passando pelos movimentos de greves

na Rússia a partir de 1896 e a virada interpretativa de Rosa em seu opúsculo.

2. A situação do opúsculo: a polêmica de Rosa e a social-democracia

1 Confédération Générale du Travail, Confederação Geral do Trabalho; primeira central sindical francesa



Greve  de  Massas  Partido  e  sindicato foi  escrito  em 1906  por  uma Rosa  que  se

encontrava  inteiramente  envolta  nas  lutas  intestinas  da  social-democracia  alemã  e  da  II

Internacional. O opúsculo busca debruçar-se sobre os recentes fatos da primeira revolução

russa [1905-06],  confrontando teorias  e  práticas.  Não sem razão:  a exceção de processos

marginais, a primeira revolução russa é a principal a ocorrer na Europa desde o massacre dos

communards de Paris,  nata do operariado francês e  europeu,  sob as  baionetas e  canhões

Krupp dos prussianos, evento que desataria na formação do próprio estado alemão.

O cerne da polêmica envolve, dados nossos objetivos, a oposição entre a  Teoria da

Greve de Massas, impulsionada por Luxemburgo e, desde o Congresso de Jena, ocorrido em

1905, pelo SPD2; e a Teoria da Greve Geral, cujas origens remontam à ala libertária da AIT3,

posteriormente à Internacional de Saint-Imier e que toma corpo nas tintas dos sindicalistas

revolucionários franceses,  como F. Pelloutier,  E.  Pouget,  Pataud, G. Sorel,  E.  Berth4,  etc,

conforme  veremos  no  correr  do  artigo.  Portanto,  trata-se  de  um debate  de  táticas  e  de

estratégias.

Contudo, a bem da verdade devemos explicitar que não é somente aos anarquistas que

Rosa busca combater, o que nos impõe uma pequena digressão, pois é sobremaneira à própria

social-democracia alemã e internacional que Rosa mira suas criticas. Lembremo-nos das alas

da social-democracia: o  revisionismo,  o  reformismo, o  centro marxista e a  esquerda.  Esta

divisão, proposta por E. Mathias (1988) é a nosso ver a mais acertada; há de se distinguir

reformistas e revisionistas, dado que o revisionismo tem um caráter teórico claro, que pode

ser expresso na máxima de seu grande expoente, Bernstein, segundo a qual “o movimento é

tudo,  o  objetivo  nada”,  ao  passo  que  os  reformistas  quase  nunca  se  interessavam pelos

debates  teóricos;  a  maior  parte  dos  sindicalistas  alemães  enquadravam-se  não  enquanto

revisionistas — tendência combatida por Rosa em outro opúsculo bastante difundido e ao

2 Social-Demokrat Partei Deutschlands, Partido Social-Democrata Alemão; surge da fusão entre as duas alas do
movimento operário alemão, a lassaliana, e a ala que orbitava em torno de A. Bebel e W. Liebknecht, mais
próxima da dupla Marx-Engels. 
3 Associação Internacional dos Trabalhadores. Trata-se da I Internacional.
4 Sobre Georges Sorel, tido como um dos principais teóricos do sindicalismo revolucionários, tomaremos aqui a
crítica feita por Gaston Leval em seu livro “Bakunin, Fundador do Sindicalismo revolucionário (2007). Neste
livro, Gaston, defende que Sorel “não vê nesses anarquistas senão os introdutores da violência na luta operária
(LEVAL, 2007, p. 21)”, quando na do livro “Reflexões sobre a violência” de 1907, além do que, neste mesmo
livro confundia propositalmente “a fim de justificar sua pretensão à originalidade de uma doutrina sindicalista
(LEVAL,  2007,  p.  21)”.  Contudo,  mesmo  para  Sorel,  que  pretendia-se  à  originalidade,  teve  que  prestar
homenagens a Fernand Poulletier “ora, este último, anarquista desde 1894, secretário desde 1895 da Federação
das Bolsas do Trabalho, das quais foi o incansável apóstolo” e que “ havia trazido ao movimento sindical outra
coisa  que  o  emprego  da  força  (LEVAL,  2007,  p.21).  Trataremos,  portanto,  dos  intelectuais  operários,
intimamente ligados com o desenvolvimento das organizações e das lutas operários de fins do século XIX e
começo  do  XX,  estes,  os  que,  pode-se  dizer,  cunharam as  mais  finas  definições  do  pensamento  operário
anarquista francês.



qual ela deve muito de sua fama, Reforma e revolução — mas enquanto reformistas, embora

dentre  estes  há  de  se  contar  Vollmar  e  Auer  (secretário  do  SPD),  dentre  outros,  que

representavam diretamente a direita da social-democracia alemã.

O centro marxista tinha em K. Kautsky seu grande ícone e teórico, e em A. Bebel, um

dos fundadores do SPD e da II Internacional, seu militante maior. Outrora discípulo pessoal

de Engels5, assim como Bernstein, após a morte daquele, Kautsky gozou da fama de ser o

maior  teórico  do  marxismo,  garantindo  amplo  respeito  nos  círculos  social-democratas,

inclusive daqueles que mais tarde o combaterão, caso do próprio Lênin. Buscando mesclar a

teoria marxista com uma visão evolucionista do conjunto do processo sócio-histórico — uma

espécie  de  materialismo  histórico-biológico (MATHIAS,  1988,  p.  36)  —,  além  de  ser

apontado como um dos formuladores do marxismo, enquanto doutrina unitária, Kautsky era

pacifista,  o  que  vem  a  reforçar  seu  evolucionismo,  crendo,  pois,  em  um  processo

revolucionário suave, lento, enfim, biologizado.

O central da teoria kautskiana, segundo Mathias, é a formulação de uma doutrina da

integração.  Vejamos,  Kaustky  acreditava  que  era  em  torno  das  táticas  que  se  forjava  a

unidade  do  partido.  De  seu  fatalismo  histórico  evolucionista,  decorria  uma  posição

democrático-burguesa, segundo a qual os trabalhadores e suas organizações deveriam mais e

mais se imiscuir na sociedade burguesa, com o fito de pô-la abaixo, na suave trilha de plumas

rumo ao  socialismo:  trata-se,  pois,  da  construção da  democracia  proletária,  por  Kautsky

entendida  como  um regime  parlamentar,  em um  Reichstag6 dominado  por  deputados  de

origem operária.

Esse mesmo fatalismo levava a outras conclusões; como a revolução é inescapável,

decorre que ela se produz, não é feita; com isto, o papel da teoria marxista nada mais seria

senão de diferenciar o SPD das demais agremiações, de modo que a tarefa revolucionária por

excelência  seria  a  construção  do  partido,  o  que,  na  prática,  dava  mais  força  ao  centro,

composto pelo grosso da burocracia e dos sindicalistas reformistas, refratários aos debates

teóricos estratégicos.  Paul Mattick, um tanto mais áspero que Mathias, não tem papas na

língua e vê, nesta ideologia da integração, um grave erro: “ciência para os operários, escolas

para os operários, participação operária em todas as instituições da sociedade capitalista, eis

os desejos reais do movimento operário“ (MATTICK, 1988, p. 18) alemão, sendo Kautsky

5A influência de Engels, nesta concepção de um partido voltado para as disputas eleitorais e que enxergava com
desconfiança os levantes e as barricadas, evidencia-se no Prefácio de 1895 para a Luta de Classes na França. Ali,
neste  texto,  Engels  debruça-se  sobre  os  motivos,  como o  desenvolvimento  da  força  militar-repressiva  dos
Estados e nas possibilidades da atuação democrática, que modificaram as táticas revolucionárias do proletariado
– na visão de Engels.
6 Parlamento do Império alemão.



seu ideólogo mais fiel em teoria, e mais covarde que Hitler, em termos da aplicação de um

programa social-democrata na prática.

Deve-se  compreender  que  tanto  a  ala  esquerda  do  SPD quanto  a  ala  revisionista

atuaram no sentido  da  busca  pela  unidade  entre  teoria  e  prática.  De um lado,  embora  o

discurso  da  social-democracia  fosse  revolucionário,  de  outro  sua  prática  era  claramente

orientada segundo a  Realpolitk. É em nome deste realismo político que Bernstein propõe o

abandono das teses revolucionárias, em benefício de uma teoria que desse conta da atuação

concreta  do  partido.  Na  outra  ponta,  é  para  que  o  SPD  adeque  sua  prática  à  teoria

revolucionária, abandonando o reformismo que o guiara, se não desde sua criação, ao menos

desde  a  derrocada  das  leis  anti-socialistas,  que  Rosa,  K.  Liebknecht,  F.  Mehring,  etc.,

buscavam atuar.

Nesta  disputa,  o  centro  marxista buscava  manter  o  partido  tal  qual  era,  pois

compreendiam o processo histórico de modo fatalista, tomando o socialismo como inevitável,

e, por outro lado, compreendendo a necessidade da teoria marxista como meio de diferenciar

o SPD dos demais partidos adeptos da  política do possível na Alemanha de então; ou seja,

alinhando  um  esquerdismo  teórico  com  um reformismo  prático:  eis  a  origem  do  termo

centrismo.  Nisto,  Kautsky contava com o apoio nada desprezível de A. Bebel.  É por sua

ideologia da integração, que, ao conseguir unificar, bem ou mal, os interesses da maior parte

do SPD, seja parcial ou totalmente, o kautskismo tornou-se a teoria por excelência de toda a

velha social-democracia do pré-guerra. Lembremo-nos que Rosa e Kautsky foram aliados de

primeira hora na luta contra o revisionismo bernsteiniano, e que Kautsky apoia a moção de

Rosa no Congresso de Jena favoravelmente à greve de massas como tática possível.

Rosa, ao escrever Greve de Massas, Partido e Sindicatos, tem em vista o combate a

estes sindicalistas burocratas, tementes da auto-organização das massas, bem como a direita

do partido e também ao centro. Ao mesmo tempo, a dar razão a Guérin (1964), a critica de

Rosa ao anarquismo e aos sindicalistas revolucionários franceses é áspera com o objetivo de

prevenir-se de sofrer os destinos dos Die Jugen (Os jovens) e de Johann Most, expulsos do

SPD em fins de século XIX, sob o pretexto de ultra-esquerdismo, leia-se anarquismo. Rudolf

Rocker, posteriormente um militante central ao anarquismo alemão, seria um dos expulsos na

leva  do  Die  Jugen,  além de  Gustav  Landauer,  teórico  e  militante  anarquista,  morto  nos

combates referentes à efêmera República Soviética da Baviera, da qual era Comissário do

Povo  para  a  Cultura  e  Educação.  O  próprio  Marx  combatera  Most  e  suas  “frases

revolucionárias” (LENIN, 1979, p.  11),  no contexto da luta  contra  as  leis  anti-socialistas

alemãs que deram a tônica da formação do SPD (GUÉRIN, 1964).



3. O balanço dos eventos russos e a Teoria da Greve de Massas

           Em 1873 F. Engels escreveu um pequeno memorial intulado Os bakunistas em ação,

publicado no Vorwats, orgão da social-democracia alemã, no calor da expulsão de Bakunin e

Guillaume  da  AIT.  Neste  texto,  ele  empreende  um  balanço  da  revolução  republicana

espanhola,  que  havia  acabado  de  cessar,  centrando  sua  análise  na  critica  à  atuação  dos

anarquistas, então todos bakuninistas7 , e notadamente ao papel a desempenhar a greve geral

no processo revolucionário, algo deveras central para o pensamento da ala libertária da AIT,

tal qual veremos mais adiante.

Contextualizando  a  situação  espanhola,  Engels  propõe-se  a  desfiar  a  fraseologia

revolucionária (sic)  dos  anarquistas,  quer  dizer,  a  defesa  visceral  feita  por  Bakunin  da

revolução  social;  conquanto  Engels,  bem  como  toda  a  ala  marxista  da  Internacional,

defendiam uma revolução política. Assim, o primeiro passo de Engels é apontar as falhas dos

anarquistas ao não participar no processo eleitoral,  o que, segundo ele, redundou em uma

assembléia constituinte sem a presença de deputados operários. A posição abstencionistas dos

aliancistas8 fez com que o operariado elegesse os burgueses mais radicais. Ao invés de buscar

7 Nem o anarco-comunismo nem o anarcossindicalismo, tampouco o sindicalismo revolucionário, haviam se
desenvolvido quando de então, ou seja, todos os anarquistas eram bakuninistas (ou bakunistas, como os chama
Engels), isto é, coletivistas. Dos dois últimos traçaremos um breve relato no correr do artigo. Quanto ao anarco-
comunismo, ele somente se desenvolverá após a morte de Bakunin (1876), sobretudo pelos esforços da antiga
Federação Jurassiana da AIT. É no Congresso de La-Chaux-de-Fonds, em 1880, que esta Federação adere ao
anarco-comunismo.  Observe-se,  contudo,  que  o ano da  morte  de Bakunin é  também o ano da  chegada de
Kropotkin a Europa Ocidental, o qual destacou-se pela defesa do comunismo anarquista. Contudo, em 1876
outros grandes nomes do anarquismo, como  J. Guillaume, A. Schwitzguébel, e E. Réclus, também aderem ao
principio comunista (MALATESTA, E., FABBRI, L.; Anarco comunismo italiano, SP: Luta Libertária).

É  mister  ressaltar  que  não  se  deve  confundir  comunismo  com  marxismo.  Nunca  é  demais  insistir  que
comunismo refere-se preferencialmente a um princípio de gestão econômica, e não a um conjunto de teses
metodológico-filosóficas, como muitos crêem. A adoção do nome comunista pelos marxistas remonta ao famoso
texto de  Lênin  Teses  de  Abril (1917)  e,  posteriormente,  torna-se  um dos  pontos  a  serem cumpridos  pelas
organizações  pretendentes  ao  ingresso  na  Internacional  Comunista,  conforme  exposto  nas  Condições  para
adesão  a  IC  (1919).  Até  então,  os  marxistas  eram conhecidos  ou  por  este  nome  mesmo,  ou  por  social-
democratas ou, senão, por socialistas. Os comunistas eram os anarquistas. Para maiores detalhes ver FABBRI,
L. Anarquismo ou comunismo científico? (mim., s.l., s.d.), panfleto elaborado em resposta a um artigo de mesmo
nome escrito por N. Bukhárin. Sinteticamente, comunismo é o nome de um principio de gestão econômica,
expresso na máxima “de cada segundo suas possibilidades a cada segundo suas necessidades”; já o coletivismo
propugna  a  noção  segundo  a  qual  as  ferramentas  e  máquinas  de  trabalho,  bem como a  terra,  devem ser
coletivizadas, conquanto a retribuição das mercadorias dar-se-á segundo a produção de cada qual, observado a
responsabilidade da sociedade no sustento das crianças, dos velhos, dos doentes e impossibilitados em geral. No
seio da AIT, propostas comunistas e coletivistas rivalizavam a preferência do operariado.
8 De Aliança da Democracia Socialista. Bakunin defendia um duplo nível de atuação, primeiramente em um
organismo de  massas,  como o  sindicato  ou  a  AIT,  mas  também defendiam uma organização  própria  dos
revolucionários que atuassem no nível político. A ADS era a entidade de nível político que atuava na entidade
de nível  social,  a  AIT.  Sua atuação era  secreta e  a  descoberta de sua  existência foi  um dos motivos que
redundaram na expulsão de Bakunin e J. Guillaume da Internacional sob a batuta de Marx, Engels, P. Lafargue,
dentre outros (MAZZONI, 2015).



participar no parlamento, eles, os aliancistas, buscaram levar adiante um processo de greve

geral,  aproveitando-se  das  disputas  entre  as  duas  ramas  do  monarquismo  espanhol,  os

afonsinos  e  os  carlistas  ultra-realistas;  bem  como  das  divisões  que  sangravam  o

republicanismo, com republicanos intransigentes e radicais se degladiando.

Fustigando impetuosamente os aliancistas, Engels utilizava uma fórmula política para

julgar  a greve geral  como elemento motor da revolução social.  Observando com razão a

origem cartista9 da greve geral, o companheiro de Marx a põe na seguinte encruzilhada: para

a greve geral é necessário organização, logo, ou os operários estarão tão bem organizados que

a greve geral não será necessária enquanto método de luta — talvez a revolução já tenha sido

feita,  observa  Engels—,  ou  eles  não  terão  organização  suficiente  para  levá-la  adiante,

especialmente se se considerar que o patronato e o estado nunca permitirão que o proletariado

se organize  tão maciçamente.  Tornaremos nesta  questão,  vendo tanto a  resposta  de Rosa

quanto como Bakunin já respondia a Engels antes mesmo dele formular esta encruzilhada.

Engels prossegue suas criticas: assume o governo central em Madri Pi y Margal10,

republicano socialista. Sem contar com o apoio dos aliancistas — já fortes após a militância

de A. Lorenzo e G. Fanelli, libertários com atuação prévia em Espanha —, Pi vê-se diante de

um levante dos republicanos intransigentes na Andaluzia, ao qual os anarquistas respondem

com um chamado à greve geral. Mesmo sem o apoio dos operários de Barcelona, já então o

maior  centro industrial  da Península,  o levante obtém sucesso em inúmeros  burgos;  Pi  y

Margal, sem sustentação demite-se, e o levante é afogado em sangue.

A crítica de Engels dirige-se ao fato dos anarquistas terem constituído Comitês de

Salvação  Pública,  como mecanismos  de  ação  revolucionária,  o  que  ele  entende  como  o

governo de um estado; ou seja, os anarquistas teriam contradito sua teoria antiestatal com

uma prática estatista. Do mesmo modo, tendo por pano de fundo a critica ao federalismo

libertário, Engels critica o fato dos anarquistas não terem conseguido unificar o movimento

em todo o país e por terem se rendido em troca de anistia após tomarem o burgo de Alcoy 11 e

estarem cercados pelas tropas do general Velarde. 

Concluímos disto que a) diante de uma revolução os bakunistas abriram mão de

ponto a ponto de seu programa [...] Numa palavra, os bakunistas espanhóis deram-

9 O cartismo foi um movimento do operariado inglês centrado em uma série de reivindicações expressas na
Carta  do  Povo  (People’s  Chart),  escrita  em  meados  de  1830.  A  Carta é  composta  por  seis  pontos,
invariavelmente orbitando o sufrágio universal e as condições de seu exercício (Cf . ROCKER, 1978, p. 16-25).
10  Primeiro tradutor de Proudhon ao espanhol; pode ser entendido como precursor da penetração libertária na

Península Ibérica.
11  Cidade industrial, de 30.000 habitantes, no Levante.



nos um exemplo de como não se deve fazer uma revolução (ENGELS, 1979, p.

126).

Rosa partirá do dilema engelsiano acerca da greve geral para propor o balanço do

movimento grevista russo e, assim, buscar enterrar a teoria da greve geral anarquista de um

lado, rever a sua própria teoria da greve de massas, por outro, e combater a imobilidade dos

sindicalistas alemães e de toda a direita do SPD. Primeiramente porque Rosa pensa que o

dilema de Engels fez com que a social-democracia se tornasse lassa com relação à greve

enquanto arma de luta. Para Rosa, os fatos russos eram tão candentes e contrários a teoria da

greve geral, que o anarquismo estava morto: a Rússia seria seu túmulo.

Rosa procede a um detalhado levantamento do processo grevista russo, e sua primeira

conclusão  há  de  nos  ser  muito  interessante:  a  greve  geral  não  é  um  processo  unívoco

tampouco achatado no tempo, ela dura anos, em inúmeras greves que se interpenetram, de

modo que umas se adiantam sobre o fracasso das outras, as vezes se unindo em grandes

torrentes de luta, ora retrocedendo em processos isolados. 

A partir  disto,  Rosa  pontua  que  os  esquemas  anarquistas  de  greve  geral  seriam

abstratos, e reducionistas, ao verem a luta sindical com o único meio possível de se lutar. Se a

greve é fruto da correlação de forças histórica — não da decisão das direções, seja do partido

seja do estado ou do sindicato —, não se deve fazer a propaganda abstrata da greve assim

como não se pode fazer a propaganda genérica da revolução. 

Dirigindo-se aos sindicalistas reformistas alemães, Rosa pontua que a greve não é um

desfile,  uma marcha;  a  greve de massas  não é  uma  greve  demonstrativa,  como o é,  por

exemplo o Primeiro de maio. Ela obedece à força da conjuntura, não à disciplina de quartel

tal  qual  querem os burocratas;  assim,  ela  é  dispare,  ora em um lado,  ora em outro,  mas

sempre em torrentes, tal qual a maré. O papel do partido é explicar ao proletariado o que é a

greve de massas, sobremaneira à luz dos fatos russos. Pontue-se, no entanto, que a resolução

do Congresso de Jena do SPD, que aprovou a greve de massas, o fez subordinando esta à luta

parlamentar, de modo que a greve de massas segundo a social-democracia alemã deveria ser

defensiva, atuando em prol da manutenção do status quo parlamentar do partido.

O processo de greve de massas russo se inicia em 1896-7, com a greve dos operários

têxteis de S. Petersburgo. Principiada por demandas econômicos, espontaneamente, a então

incipiente  social-democracia  russa  fez  forte  propaganda  de  modo  a  impulsionar  a  luta

operária. Outras greves, iniciadas por motivos econômicos, logo tomam caráter político;. Em

outros  lugares,  como  em  Kiev,  na  Ucrânia,  as  greves  por  reivindicações  mínimas

(econômicas) logo conduzem à combates de rua, dada a repressão que se segue.



Somente depois do famoso desfile operário pacifico, encabeçado pelo padre Gapon,

1905, na vaga da greve dos petroleiros de Bakou, em dezembro de 1904, e a repressão a este

desfile  pelas  tropas  do czar,  que  o movimento  estoura.  O principal  motivo  que  levam a

expansão do movimento é  a  solidariedade aos operários de S.  Petersburgo.  A greve pela

primeira vez desencadeia-se por motivos políticos, que logo conduzem a motivos econômicos

e retornam aos motivos políticos.

Para Rosa, o modelo anarquista seria o único a conceber que uma greve isoladamente

poderia  derrubar  o  absolutismo;  para  tal  seria  necessária  ampla  consciência  de  classe  e

experiência de luta, que serve para clarificar as coisas ao conjunto do proletariado, tornando

patente amigos e inimigos,  e quais as tarefas centrais  no período. Precisamente por estes

motivos Rosa vê na elevação da consciência o maior ganho do movimento russo, não tanto as

melhoras concretas no nível de vida, garantidas pelas conquistas econômicas do movimento.

Para que se tenha uma idéia, aponta Luxemburgo, as lutas espontâneas12 levaram à

formação de conselhos que,  em muitos lugares,  passaram a gerir  varias fabricas e deram

origem aos primeiros sindicatos em solo russo. Aqui Rosa pensa encetar mais uma critica aos

sindicalistas revolucionários: não foram os sindicatos que deram origem as lutas operárias,

mas estas que deram origem a níveis mínimos de organicidade à classe operária russa. 

Diante  da  força  do  movimento,  o  czar  concede  algumas  liberdades  políticas  em

outubro de 1905, logo recuando, e as abolindo. Assim, coube aos sindicatos ter uma vida

dupla,  organizando  atividades  legais  e  ilegais,  lutas  políticas  e  econômicas  e,  mesmo,

combates de rua.  A partir  dos fatos,  Rosa,  pacientemente,  retoma alguns aspectos  de sua

análise e, assim, busca elaborar uma critica aguda aos sindicalistas alemães, a fim de mostrar

que,  longe de ser estática,  a  greve de massas é  multifacetada e  dinâmica,  e,  por isso ela

“reflete  em si  todas  as  fases  da  luta  política  e  econômica,  todos  os  estágios  e  todos  os

momentos da revolução” (LUXEMBURGO, 1974, p. 52).13

12Em seu  estudo  sobre  a  obra  de  Rosa  Luxemburgo,  Guerin  (1964),  debruça  sobre  vários  pontos  de  seu
pensamento. Sobre a questão da Espontaneidade, na leitura de Guerin, é o modo de atuação das massas que
decorre de suas próprias condições materiais e das constantes pressões que sofrem do Capital e do Estado. Ela, a
espontaneidade, possui um caráter volátil, levando as massas a levantar barricadas, fazer levantes e, é claro, à
greve.  A greve,  principal  forma de espontaneidade operária,  tem a capacidade da reivindicação econômica,
quando num momento de luta mais particular,  e política quando numa greve forte e generalizada. Portanto,
temos  em  Rosa  uma  compreensão  positiva,  necessária  e  política  para  a  espontaneidade.  Diferente  do
pensamento de Lenin,  este,  pautado em suas leituras  de Kautsky,  defenderia  que o proletariado,  lançado à
própria sorte, não conseguiria mais que uma consciência sindicalista/economicista e que a consciência de classe
teria como característica de ser “estranha” a classe operária, tendo sua origem nas classes médias e tendo sido
propagada “de fora para dentro” da classe trabalhadora. (GUERIN, 1964). 
13Para Rosa, a classe trabalhadora em sua luta espontânea toma consciência de sua existência e do antagonismo
que  cindem  sua  concepção  com  a  dominante  da  sociedade,  de  tal  modo  que,  num  processo  de  greve  –
principalmente se tiver o caráter de greve de massas – não só geraria uma consciência trade-unionista, como
seria capaz de gerar uma consciência revolucionária, uma vanguarda orgânica e formas organizacionais de auto-
controle da produção. Estes três elementos, criados no longo “amadurecimento” que germinou-se no combate
dos  operários,  por  meio  das  greves  locais  e  gerais  tem  como  característica  “ultrapassar”  as  organizações
constituídas: partidos e sindicatos. (GUERIN, 1964).



Longe de gabinetes e da morosidade de reuniões, a greve de massas é tudo menos uma

greve demonstrativa; ou seja, não é fruto das entabulações de direções, tampouco linear. Do

mesmo modo, a história estaria enterrando aqueles que pensariam o processo grevista como

uma equação, na qual as lutas políticas derivariam das econômicas: os fatos mostraram a

relação dialética entre uma e outra, que, por sua vez, nada mais refletem senão facetas de uma

única luta de classes entre burguesia e proletariado.

A greve de massas possui este caráter dinâmico precisamente porque, assume Rosa, a

greve de massas nada mais é senão a revolução social; enquanto, ela não é um ato, mas sim

um processo, mais ou menos longo; e o que garante que as distintas greves, ocorridas em

regiões díspares, tenham um fio condutor — o qual chamamos de greve de massas — é

precisamente seu caráter revolucionário, que faz cair e emergir novas instituições, demandas

e  organizações,  plasmando  novos  patamares  à  classe  operária.  Assim,  sendo  idêntica  á

revolução, a espontaneidade joga um papel fundante no processo, tanto maior quanto mais

avançado este for. Será mais hábil e capaz aquele partido que conseguir, ao adaptar-se ao

momento  histórico  dirigir  o  processo,  no  sentido  de  aproveitar-se  dos  efeitos  morais  da

revolução sobre o povo visando encetar o socialismo. O papel do partido não é ocupar-se de

questões técnicas, mas, sim, dar a direção política correta ao movimento.

Buscando aproximar as condições de vida do operariado russo com o alemão, Rosa tenta

mostrar,  sem  o  afirmar,  que  o  esquema  de  Engels  era  terrivelmente  falho,  e  que  os

sindicalistas alemães,  bem como o conjunto da social-democracia,  estava presa nele.  Não

reparavam, ou não queriam reparar, que a organização do proletariado não brota dos céus,

mas que é fruto e fortifica-se nos processos de luta, de maneira tanto mais efetiva quanto mais

agudos forem os processos em jogo.

O  papel  da  vanguarda  do  proletariado,  leia-se,  da  social-democracia,  seria  o  de  dar

unidade  de  classe  às  ações  isoladas  e  aos  processos  distantes  no  tempo,  aumentando  o

números de trabalhadores  em luta,  por um lado,  e por outro,  utilizando os fatos afim de

educar o operariado militante, inculcando-lhes a solidariedade de classe, por Rosa chamada

de instinto de classe. Estando em uma revolução, compete a social-democracia, a vanguarda,

“a parte  mais esclarecida do proletariado” (LUXEMBURGO, 1974, p.  81),  dar a direção

correta, no sentido de torná-lo ofensivo contra o Capital — não para defender o parlamento,

como pensavam os burocratas sindicais alemães.

Fazendo predições, Rosa crê que em uma futura revolução alemã somente a unidade

entre  partido  e  sindicatos  poderá  obter  a  vitória  para  o  conjunto  da  classe.  O  processo

revolucionário põe por terra a distinção entre luta política e econômica dado que, conforme se

pontua acima, a greve de massas tem este duplo caráter. Esta distinção tem sentido somente



durante períodos de calmaria, onde o partido representa o interesse do conjunto da classe, ao

passo que os sindicatos representam setores específicos do proletariado. Exatamente por isso

é que o sindicato deve subordinar-se ao partido14, como a parte está subordinada ao todo; o

partido “reúne em si os dois aspectos da luta de classes (o parlamentar e o sindical) que visam

a destruição da ordem social burguesa” (LUXEMBURGO, 1974, p. 95).

Conclusão

Rosa Luxemburgo nasceu em março de 1871, junto com a Comuna de Paris, veio a ser

assassinada  durante  a  Revolução  Alemã  de  1918.  Entre  uma  ponta  e  outra,  sua  vida

acompanha toda a tradição, dramas e tragédias que viveram as classes operárias em âmbito

internacional.  Sem crenças  em destinos  selados,  vemos  que  a  trajetória  épica  da  menina

polonesa  que  se  tornou  uma  grande  dirigente  e  teórica,  cujo  o  fim  trágico  vincula-se

organicamente a história de uma classe em constante conflito, com suas vitórias e derrotas.

Após  explanar  sobre  o  assunto  percebemos  que  o  caminho  adotado  por  Rosa

Luxemburgo, dentro do Partido Social-Democrata Alemão e dentro da tradição marxista, foi

o  de  observar  não  só  as  correntes  e  o  que  elas  diziam,  mas  aprender  com  o  contínuo

movimento da história.  As várias correntes possuíam suas fórmulas, as quais agremiavam

inúmeros  correligionários.  Tanto  os  partidários  da  greve  geral,  do  anarquismo  e  do

sindicalismo revolucionário francês, quanto os revisionistas e reformistas social-democratas

alemães com sua postura oportunista e, mesmo, conservadora, até com relação a seu antigo

dirigente, Kautsky, com sua posição materialista-biológica.

Rosa teve de estudar criticamente os pais de sua tradição, debatendo o legado analítico

de Engels contra os anarquistas e sua estratégia da greve geral, frente aos acontecimentos

contemporâneos em que os operários russos fizeram uma série de greves, até constituírem os

soviets e o levante a revolução 1905. A realidade expôs para Rosa que a greve de massas -

14Há dois  papeis  centrais  para  o partido revolucionário.  Durante o período de  calmaria  é  dever do partido
explorar a propaganda revolucionária e ,durante os períodos explosivos, captar o movimento dando-lhe a direção
revolucionária, ou seja, dando lhe as palavras de ordem, orientar os trabalhadores para a tática correta, de modo
que a luta seja levada sempre tendo a dimensão da totalidade, de modo que, a energia revolucionária se expanda
ainda mais. Portanto, a vanguarda não deve esperar com nenhum tipo de fatalismo que se produza a situação
revolucionária.  Podemos  falar,  então,  que  nessa  concepção  há  uma  contradição  dinâmica  entre  partido  e
espontaneidade. O partido tem que ser o que defenderá e propagará as teorias, as tarefas revolucionárias do
proletariado,  contudo,  o  partido,  por  ser  um  componente  burocratizante,  pode  tornar-se,  também,  contra-
revolucionário e,  nesta  situação,  deverá  ser  ultrapassado pela  espontaneidade  revolucionária  das  massas.  A
espontaneidade  é  atitude  agressiva  e  explosiva  das  massas,  que  rompe o  cotidiano  e  permite  um salto  de
consciência  e  organizacional  das  das  massas.  Chave  da  criação  da  situação  revolucionária.  Mas,  a
espontaneidade, por si só, lançada a própria sorte não teria a capacidade de delinear a tática e estratégica. Seria
necessário então a síntese, por meio da auto-atividade das massas com a direção política, de modo a formar um
todo coerente e harmonioso (GUERIN, 1964).



diferente do mito da greve geral, que num único movimento levantaria as massas operárias

que,  ao  pararem  a  produção,  conseguiriam  estabelecer  a  transição  socialista  -  era  um

movimento longo, com ondulações de anos, em que o ganho de consciência era o principal

mérito. Esta movimentação, que não era deliberada pelo gabinete do partido, pois surgia das

organizações e reivindicações das mais simples, chegando às formas elaboradas de conselhos,

deveria  ser  estudada  e  apoiado  pelos  partidos  operários,  os  quais,  teriam  o  papel  de

conseguirem  dar  o  melhor  direcionamento.  Portanto,  em  resumo,  Rosa  Luxemburgo,

conseguiu ver o movimento dialético das lutas operárias.



Referências bibliográficas

BERTHIER, R. Teoria política e método de analise no pensamento de Bakunin.  São Paulo,

ITHA, 2014, disponível em:

https://ithanarquista.wordpress.com/2014/11/27/rene-berthier-teoria-politica-e-metodo-de-

analise-no-pensamento-de-bakunin-entrevista/ Acesso em 26/02/2017 às 19:00

BAKUNIN, M.; A política da Internacional in O socialismo libertário, SP: Global, 1979

___________; O sistema capitalista, SP: Faísca, 2007

___________; O socialismo libertário, SP: Global, 1979

___________;  Programa de la Sociedad de la Revolución Internacional [1868], disponible

em http://www.fondation-besnard.org/spip.php?article675, acessado em 20/11/14

___________;  Programa  e  objetivo  da  organização  secreta  revolucionária  Irmandade

Internacional,  disponível  em  http://pt-

br.protopia.wikia.com/wiki/Programa_e_Objetivo_da_Organiza

%C3%A7%C3%A3o_Secreta_Revolucion%C3%A1ria_Irmandade_Internacional,  acessado

em 20/11/2014

___________; Socialismo e liberdade, SP: Luta Libertária, s.d.

CORRÊA,  F.;  A  estratégia  de  massas  de  Neno  Vasco,  disponível  em

http://www.anarkismo.net/article/18792,   acessado em 20/11/2014

DE  JONG,  R.;  A concepção  libertária  da  transformação  social  revolucionária,  SP/RJ:

Faísca/FARJ, 2008

ENCKELL, M.;  La Féderation Jurassienne: les origines de l’anarchisme en Suisse.  Saint-

Imier: Entremonde, 2011.

ENGELS, F.; Os bakunistas em ação in O anarquismo e a democracia burguesa¸SP: Global,

1980, 2ª ed;

FOUCAULT, M.;  Nietzsche, a genealogia e a história in  Microfisica do Poder, RJ: Graal,

2006, 36ª edição

FREYMOND, J. La Primera Internacional. Madrid, Ed. Zero, 1973.

GOLDMAN, E.;  Sindicalismo — sua teoria e prática, Piracicaba: Ateneu Diego Gimenez,

FOSP-COB-AIT, 2010

GUERIN, D.;  Rosa Luxemburg y la  espontaneidad revolucionária,  Buenos Aires:  Utopia

Libertária



GUERIN, D. Rosa Luxemburg et la spontanéité revolutionnaire. Paris, Maspero, 1964.

__________;  As idéias-força do anarquismo in MALATESTA, E. et al.;  O anarquismo e a

democracia burguesa¸ SP: Global, 1980, 2ª ed;

GUILLAUME, J. A Internacional: documentos e recordações (1864-1878). Imaginário, São

Paulo, 2009.

GUILLAUME, J. L’Internationale: documents et souvenirs (1864-1878). Tome I. Paris, Stock

éditeur, 1905.

KRIEGEL, A.; História de las Internacionales Obreras [1864-1943], Barcelona: Orbis, s.d.

KROPOTKIN, P.;  Sindicalismo e anarquismo, Piracicaba: Ateneu Diego Gimenez, FOSP-

COB-AIT, 2010

LANDAUER, G.;  Anarchism in Germany and other essays, San Francisco: Barbary Coast,

s.d.

LENIN, V.I.; Sobre os sindicatos, SP: Livramento, 1979

LEVAL, G.; Bakounine, fondateur du syndicalisme révolutionnaire, disponível em http://cnt-

ait.info/article.php3?id_article=1281, acessado em 20/11/14

LEVAL, G. Bakunin, fundador do sindicalismo revolucionário. São Paulo, Faísca, 2007.

LUXEMBURGO, R.; Greve de massas, partido e sindicato, Coimbra: Centelha, 1974

MALATESTA, E. et ali; O anarquismo e a democracia burguesa¸SP: Global, 1980, 2ª ed;

MALATESTA, E., FABBRI, L.; Anarco comunismo italiano, SP: Luta Libertária, s/d

MARX, K. A Ideologia Alemã. São Paulo, Expressão Popular, 2007.

MATHIAS, E.; Kautsky e o kautskysmo: a função da ideologia na social-democracia alemã

até a Primeira Guerra Mundial in Karl Kautsky e o marxismo, BH: Oficina de livros, 1988

MATTICK, P. Karl Kautsky: de Marx à Hitler in Karl Kautsky e o marxismo, BH: Oficina de

livros, 1988

MAZZONI, M. Como surgiu o anarquismo? Estudo do caso suíço. 2015. 150 f. Monografia

(bacharel em Ciências Sociais UNESP de Marília) – Faculdade de Filosofia e Ciências de

Marília. Universidade do Estado de São Paulo, Marília, 2015.

NORTE, S. Bakunin: Sangue, Suor e Barricadas. Campinas, Papirus, 1988.

LOUREIRO, I.; A revolução alemã [1918-1923], SP: UNESP, 2004

POUGET, E.; A sabotagem, Compostela: CNT, 2011

___________;  La  Confédération  Générale  du  Travail  [1910],  disponivel  em

http://kropot.free.fr/Pouget-CGT.htm,  acessado em 20/11/14

___________;  La  genèse  de  l’idée  de  grève  générale  [1904],  disponível  em

http://www.pelloutier.net/dossiers/dossiers.php?id_dossier=59, acessado 20/11/14

ROCKER, R.; Anarco Sindicalismo [Teoria y practica], Barcelona: Picazo, 1978



RODRIGUES, E.; ABC do sindicalismo revolucionário, RJ: Achiamé, 2004

SINGER,  P.;  Apresentação in  LUXEMBURG,  R.;  A acumulação  do  capital,  SP:  Nova

Cultural, 1985, 2ª edição

TRAGTENBERG, M. Reflexões Sobre o Socialismo. São Paulo, Ed. Unesp, 2004.


