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RESUMO 

A presente pesquisa procura desenvolver uma análise marxista do período de transição ao 

comunismo por meio de uma abordagem não economicista nem jurisdicista que supere as 

concepções predominantes sobre essa problemática,segundo as quais, com a tomada de po-

der e a transferência da titularidade dos meios de produção para o Estado “operário”, o 

decisivo para a passagem de uma forma de sociedade para outra é o desenvolvimento das 

forças produtivas, confundindo, assim, as relações sociais de produção com relações jurídi-

cas de propriedade, e concebendo um nexo de “exterioridade” entre relações sociais de pro-

dução e forças produtivas. Afirma, ao contrário, a necessidade de revolucionarização das 

relações sociais de produção, bem como das forças produtivas que materializam essas rela-

ções, como objetivo fundamental da luta de classes na etapa histórica do socialismo, sem a 

qual não é possíveluma efetiva apropriação dos trabalhadores sobre o processo produtivo. 

Para tanto, realiza-se um trabalho de crítica ao processo da Revolução Cultural na China, 

onde se reconheceu a insuficiência da adoção de medidas jurídicas para alterar a base eco-

nômica capitalista, e onde se desenvolveram experiências de combate à divisão social do 

trabalho, determinada pela subordinação do trabalho ao capital,que é própria do capitalis-

mo. Trata-se da tentativa de compreender a real natureza da experiência chinesa e identificar 

suas insuficiência teóricas e políticas para realizar um balanço das condições de ultrapassa-

gem do capitalismo e  sistematizar os elementos para uma teoria marxista da transição.  

Palavras-chave: transição socialista, luta de classes, relações sociais de produção, forma ju-

rídica, Revolução Cultural 
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INTRODUÇÃO 

O marxismo enquanto teoria revolucionária nos serve de ferramenta para responder 

aos problemas com os quais nos confrontamos, e viremos a nos confrontar, na luta de classes. 

O conhecimento da lógica e estrutura profundas do capitalismo, para além de sua aparência 

imediata, mas fincadas nas relações sociais de produção, deve orientar nossas lutas com o 

objetivo da construção de uma nova sociedade sem classes.  

O marxismo, no entanto, só pode ser um guia para a ação se formos capazes de 

colocar em movimento, de forma crítica, os conhecimentos já adquiridos por essa teoria em 

face dos processos históricos. Em cada determinado período a fusão entre a teoria marxista e 

o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras resulta em um “marxismo historicamente 

constituído”
1
, que sofre a determinação, mas também se move e se desenvolve, a partir das 

contradições de classe da sociedade. Assim, o pensamento marxista articula os conceitos da 

teoria revolucionária com elementos estranhos a ele, e por isso, é fundamental 

empreendermos um constante trabalho de crítica, autocrítica e retificação, não apenas das 

experiências concretas em que estamos inseridos, mas também das lutas ideológicas de classe 

do passado, para que possamos enriquecer o marxismo e melhor nos apropriarmos da 

realidade com vistas à sua transformação. 

Nesse sentido, a análise teórica da transição socialista é uma questão crucial para a es-

querda revolucionária. As diferentes caracterizações sobre a natureza das experiências passa-

das, bem como as debilidades que apresentam, mostram como o exercício de compreende-las 

contiua sendo decisivo para que possamos superar suas insuficiencias e construir processos 

vitoriosos. Segundo Márcio Naves é preciso“que seja possível pensar a transição socialista 

sem que se reproduzam a ideologia e as práticas” consagradas pela União Soviética, enquanto 

principal experiência revolucionária “guiada” pelo marxismo. Isso se faz necessário “para que 

a esquerda possa abandonar, na análise do “socialismo”, uma concepção não apenas superfi-

cial e dogmática do marxismo, mas sobretudo uma concepção que, embora refira-se às obras 

de Marx, pertence, na verdade, à ideologia burguesa”
2
. 

Uma analise marxista das contradições da “transição” exige o uso rigoroso de suas 

categorias para que se logre romper com tal ideologia e explicar esses fenômenos, compreen-

dendo a materialidade que os ensejam. Nesse sentido, para que seja possível pensarmos ver-

                                                 
1
SUR LE MARXISME et le leninisme. Débat avec Charles Bettelheim et Robert Linhart. Communisme. Paris,  

nº 27-28, pp. 7-34, 1977, p. 8. 
2
 NAVES, Márcio Bilharinho. Stalinismo e capitalismo. In: Análise marxista e sociedade de transição. Campi-

nas: IFCH/UNICAMP, 2005, p. 57. 
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dadeiramente “uma transição que permita superar efetivamente as determinações do capital”
3
, 

urge empreender uma investigação que afaste definitivamente a ideologia jurídica burguesa.  

Na tentativa de examinar o problema da sociedade de transição dentro do marxismo, 

predomina uma concepção segundo a qual, tendo tido início o processo de transição com a 

tomada de poder pelos trabalhadores, a transferência da titularidade dos meios de produção 

para o Estado “operário” seria medida suficiente para sua “socialização”, restando como tare-

fa o desenvolvimento quantitativo das forças produtivas para se atingir a etapa do “comunis-

mo”. Segundo essa leitura, que confere um “primado ao desenvolvimento das forças produti-

vas” para o “desenvolvimento da sociedade”, as relações sociais de produção são compreen-

didas como meras relações jurídicas de propriedade, e não como relações concretas de explo-

ração baseadas na expropriação crescente dos produtores diretos para fins de valorização do 

capital. Além disso, as relações sociais de produção e as forças produtivas são compreendidas 

como elementos externos, como se as relações sociais de produção não se materializassem em 

determinadas forças produtivas, e como se o desenvolvimento das últimas não implicasse num 

reforço e aprofundamento das primeiras. Com isso, retira-se a luta de classes como ingredien-

te propulsor da história, e este papel passa a ser conferido ao desenvolvimento de formas tipi-

camente capitalistas, impossibilitando uma revolução propriamente. 

Tal interpretação “economicista” do marxismo prevalece nas análises sobre as expe-

riências e crise do “socialismo real”. Contudo, nos anos 60 desenvolve-se uma crítica à essa 

concepção “tradicional” principalmente a partir de Louis Althusser e de alguns setores maois-

tas que buscam construir outra perspectiva do que seja o “socialismo” a partir de uma melhor 

compreensão do movimento específico do modo de produção capitalista. A partir desse refe-

rencial tem-se como sentido da transição o desmonte das relações sociais capitalistas e das 

historicas forças produtivas que a elas correspondem, por meio da luta de classes, para cons-

truir uma nova forma de sociabilidade. 

No primeiro capítulo do trabalho procuramos introduzir os elementos para uma teoria 

marxista da transição. Para tanto, apresentamos os conceitos desenvolvidos por Charles Bette-

lheim, um dos eixos articuladores da crítica ao economicismo, especialmente a partir de seu 

estudo sobre a especificidade das transformações na formação social soviética. O objetivo é 

delimitar o conceito de relações sociais de produção, que, como veremos, implica em com-

preender o processo de constituição da subsunção formal e real do trabalho, para que seja pos-

                                                 
3
 NAVES, Márcio Bilharinho. Stalinismo e capitalismo, op.cit., p. 58. 
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sível demarcar o significado de “socialização” dos meios de produção, que não pode se resu-

mir a uma medida jurídica. 

No segundo capítulo analisamos o período de deflragração da revolução chinesa até a 

Revolução Cultural, fase onde se desenvolveram os fatos históricos mais excepcionais desta 

experiência, bem como aportes teóricos de grande importância. Tratou-se, em suma, de uma 

resposta política do Partido Comunista Chinês quanto ao prosseguimento da revolução. Esta-

tizados os meios de produção, surgiu uma divergência entre “vias” a serem adotadas. Os ma-

oistas, contrapondo-se aos soviéticos, sustentaram a permanência da luta de classes sob o so-

cialismo e a necessidade de levar a cabo transformações que atacassem a forma de organiza-

ção do trabalho, que no essencial, seguia sendo tipicamente capitalista. Assim, apresentam-se 

as condições e antecedentes da revolução chinesa, seu desenvolvimento, suas contradições, e 

os limites da Revolução Cultural. 

No terceiro capítulo apresenta-se a continuidade de algumas ideias levantadas pela 

Revolução Cultural por meio das transformações levadas a cabo nas fábricas e no ensino, com 

vistas a combater a divisão capitalista do trabalho, com suas hierarquias e subordinações, veri-

ficadas especialmente na divisão entre trabalho manual e intelectual, e entre trabalho de exe-

cução e de direção, a partir do que se procurou restringir a incidência do “direito burguês”. A 

campanha que articulou essas iniciativas sucitou debates relativos à inevitável permanência do 

direito no socialismo por não terem sido, no fundamental, alteradas as relações que o ensejam, 

fazendo com que se considerasse que a principal tarefa da ditadura do proletáriado fosse aca-

bar com a igualdade jurídica. Portanto, este capítulo será de fundamental importância para 

sistematizarmos o debate sobre o problema da ilusão jurídica na luta de classes. 

Por fim, no quarto e último capítulo, apontam-se as limitações da experiência chinesa, 

presentes não apenas em práticas, mas em concepções teóricas dos maoistas, que finamente, 

não lograram romper com a ideologia stalinista. Em seguida, deduziremos algumas reflexões 

que a revolução na China permite aprofundar para avançarmos no aperfeiçoamento de uma 

teoria marxista sobre a transição ao comunismo que coloque o modo de produção no centro da 

investigação, de modo a estremar aquilo que o socialismo não pode ser. 

O objetivo é procurar realizar uma crítica não juridicista nem economicista à proble-

mática da transição, sobre a qual usualmente se substituem “as categorias marxistas pelas fi-

guras do direito, notadamente, pela figura da propriedade”
4

, conferindo, outros-

sim,centralidade à revolucionarização das relações de produção.Assim, a partir da sintetiza-

                                                 
4
 Ibidem, op.cit., p. 57 
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ção da análise dessa experiência passada busca-se contribuir com um balanço sobre as condi-

ções de ultrapassagem do capitalismo que nos sirva como arma para a luta concreta. Este é o 

propósito central da realização desta pesquisa. 
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1.  PRESSUPOSTOS DA TEORIA MARXISTA DA TRANSIÇÃO  

 

Marx nos fornece as ferramentas teóricas para o conhecimento científico da realidade 

contraditória da sociedade capitalista para que seja possível transformá-la. Fundamentalmen-

te, aporta-nos a compreensão de que a sociabilidade do capital reside na materialidade do mo-

do como os indivíduos produzem seus meios de subsistência - nas relações sociais de produ-

ção. Estas são baseadas no antagonismo entre duas classes sociais, o proletariado de quem é 

explorada a força de trabalho para produzir produtos como mercadoria, e a burguesia que dis-

põe das condições materiais da produção – capacidade de controlar os meios de produção e de 

apropriação dos produtos obtidos graças a essecontrole. Os processos de trabalho são dirigi-

dos para extração de mais valia, e nisso consiste a exploração capitalista: na forma de apro-

priação do sobreproduto produzido pelos produtores – o que foi produzido para além do tem-

po de trabalho necessário para a existência do próprio trabalhador. 

Isso só é possível na medida em que os trabalhadores são separados dos meios neces-

sários à produção e reprodução de sua vida, fazendo com que tenham que vender sua força de 

trabalho, tornando-se também mercadoria por meio do assalariamento. Com isso, os produto-

res deixam de dispor e de exercero domínio direto sobre o processo produtivo, pois são ex-

propriados das condições objetivas de seu trabalho – dos meios para produzir, bem como das 

condições subjetivas de realização de seu trabalho, porque passam a só poder realizar sua ati-

vidade laborativa de forma subordinada a essa lógica.  

Se o trabalhador originariamente vendeu sua força de trabalho ao capital, por lhe fal-

tarem os meios materiais para a produção de uma mercadoria, agora sua força indi-

vidual de trabalho deixa de cumprir seu serviço se não estiver vendida ao capital. 

Ela apenas funciona numa conexão que existe somente depois de sua venda, na ofi-

cina do capitalista
5
. 

A força de trabalho ao ser consumida nessa relação social de expropriação é um meio 

para os fins de valorização de outras mercadorias. O capital é a própria produção e reprodu-

ção dessas determinadas relações sociais de produção estabelecidas entre as duas classes e 

mediadas pelos meios de trabalho - é valor que se valoriza.É a partir daí que se estrutura a 

sociedade capitalista.  

A relação-capital pressupõe a separação entre os trabalhadores e a propriedade das 

condições da realização do trabalho. Tão logo a produção capitalista se apoie sobre 

seus próprios pés, não apenas conserva aquela separação, mas a reproduz em escala 

sempre crescente. Portanto, o processo que cria a relação-capital não pode ser outra 

coisa que o processo de separação de trabalhador da propriedade das condições de 

seu trabalho, um processo que transforma, por um lado, os meios sociais de subsis-

                                                 
5
 MARX, K. O Capital.Livro Primeiro. v. 1. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p.283. 
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tência e de produção em capital, por outro, os produtores diretos em trabalhadores 

assalariados.
6
. 

As mercadorias, para realizarem seu valor, devem ser trocadas, por isso, a partir des-

sa específica estruturação do processo produtivo, onde ocorre a produção de capital, organiza-

se uma esfera de circulação de mercadorias. É nessa esfera que o capitalista encontra disponí-

vel a força de trabalho necessária, e para que isso seja possível constitui-se uma subjetividade 

jurídica que permite que a relação de capital se dê entre indivíduos que se reconhecem reci-

procamente como proprietários de mercadorias, formalmente iguais e formalmente livres, não 

fisicamente coagidos a estabelecê-la. Ou seja, a demarcação da diferença entre o modo de 

produção capitalista e os modos de produção antecedentes encontra-se nas relações de produ-

ção, que explicam o papel de “ocultação da exploração” nelas existentes por parte da circula-

ção mercantil. Assim, esta é uma mediação necessária do processo de produção e reprodução 

do capital enquanto relação social. 

Os objetos de uso se tornam mercadorias apenas por serem produtos de trabalhos 

privados, exercidos independentemente uns dos outros. O complexo desses traba-

lhos privados forma o trabalho social total. Como os produtores somente entram em 

contato social mediante a troca de seus produtos de trabalho, as características espe-

cificamente sociais de seus trabalhos privados só aparecem dentro desse processo de 

troca. Em outras palavras, os trabalhos privados só atuam, de fato, como membros 

do trabalho social total por meio das relações que a troca estabelece entre os produ-

tos do trabalho e, por meio dos mesmos, entre os produtores. Por isso, aos últimos 

aparecem as relações sociais entre seus trabalhos privados como o que são, isto é, 

não como relações diretamente sociais entre pessoas em seus próprios trabalhos, se-

não como relações reificadas entre as pessoas e relações sociais entre as coisas
7
. 

Portanto, “os homens relacionam entre si seus produtos de trabalho como valores não 

porque consideram essas coisas como meros envoltórios materiais de trabalho humano da 

mesma espécie”, mas porque “ao equiparar seus produtos de diferentes espécies, como valo-

res, equiparam seus diferentes trabalhos como trabalho humano”. Ou seja, “A igualdade de 

trabalhos toto coelo diferentes só pode consistir numa abstração de sua verdadeira desigual-

dade, na redução ao caráter comum que eles possuem como dispêndio de força de trabalho do 

homem, como trabalho humano abstrato”
8
. O trabalho do produtor individual inserido no ci-

clo produtivo não vale por seu caráter útil, concreto e particular, mas simplesmente pelo tem-

po de energia laborativa dispendido. Logo, a força de trabalho é reduzida e igualada a simples 

trabalho humano abstrato não apenas na troca dos produtos do trabalho no mercado, possibili-

tando a equivalência que permite a troca das mercadorias, mas fundamentalmente, no interior 

do processo produtivo, no momento de fabricação dos produtos realizada concretamente por 

                                                 
6
 MARX, K. O Capital.Livro Primeiro. v. 2. São Paulo: Nova Cultural, 1985, p.262. 

7
 MARX, K. O Capital.v. 1. Op. cit., p.71. 

8
  MARX, K. O Capital.v. 1. Op. cit., p.72. 
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meio do dispêndio de trabalho produtivo. 

O domínio do capital sobre o trabalho assalariado implica, ainda, na existência do 

Estado como instância apartada das classes que garante a reprodução das relações sociais ca-

pitalistas sem que elas se deem por meio da exploração direta. Esta instância política se cons-

titui para intermediar a exploração do trabalho e reprimir as ações que impeçam a reprodução 

econômica do capitalismo. O processo de trocas mercantis que funda a equivalência jurídica e 

a forma política da dominação são uma exigência do processo de valorização. 

Esse movimento que constitui e reitera a lógica da sociedade capitalista se dá por 

meio da luta entre as classes, ou seja, da luta pela produção e apropriação do sobreproduto no 

processo de acumulação do capital. A luta de classes é o que move a história e o que pode 

transformar essa relação de subordinação, bem como a estrutura social que a partir dela se 

erige. Assim, o marxismo não é apenas uma teoria que permite conhecer o movimento da rea-

lidade e os mecanismos da exploração capitalista, mas também, e necessariamente, uma teoria 

da revolução, um guia para a ação revolucionária. 

Em sua obra Marx anuncia debates relativos à revolução - à superação do capitalis-

mo -, indicando a necessidade de o proletariado tomar o poder e realizar transformações pau-

tadas na socialização dos meios de produção, construindo, assim, outra forma de sociabilida-

de denominada comunismo. Nesta fase deverão deixar de existir as classes, e, juntamente com 

elas, todas as formas de mediação das relações de exploração capitalistas, tais como o direito 

e o Estado, sendo que a sociedade se emancipará do subjugo do capital com o autogoverno 

dos produtores. O período de transição entre o capitalismo e comunismo, quando se operam 

as mudanças necessárias à construção dessa nova sociabilidade por meio da luta contra a bur-

guesia, é chamado de socialismo e sua forma política é a “ditadura do proletariado”. 

A principal experiência histórica analisada por este monumental pensador foi a Co-

muna de Paris, a partir da qual identifica que a revolução não pode consistir em uma mudança 

de conteúdo das mesmas formas capitalistas. A tomada de poder pelos trabalhadores para diri-

gir a sociedade conforme suas finalidades é ainda insuficiente; é preciso destruir essas antigas 

formas talhadas por sua natureza de classe, e transformá-las em nova formas de organização 

qualitativamente distintas. 

Não obstante, realizaram-se interpretações simplificadas e esquemáticas das análises 

de Marx que levaram à sustentação de concepções que rompem com sua teoria revolucionária, 

e que tiveram efeitos práticos nas revoluções. Esse “marxismo revolucionário historicamente 
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constituído”
9
 predominou na II e III Internacionais, onde se defendeu que para levar a cabo as 

mudanças almejadas pelo proletariado era preciso tomar o Estado enquanto tal para assumir o 

poder político e desenvolver a produção – não estruturalmente transformada - em benefício 

dos trabalhadores, para se alcançar uma sociedade “sem patrões”, onde todos possam aferir o 

necessário para suprir suas necessidades. 

Lênin procurou realizar um aprofundamento teórico da concepção materialista e dia-

lética herdada de Marx para abordar o tema da revoluçãoe retificar as perspectivas reformistas 

então vigentes. Em O Estado e a Revolução, mostra que o aspecto fundamental da revolução 

é a destruição do Estado burguês e a construção de um novo tipo de poder não mais separado 

e contraposto às massas, mas exercido diretamente por elas, que permita sua emancipação e 

autodireção. 

Contudo, essa “destruição-transformação”
10

 implica em uma contradição: o socia-

lismo ainda tem necessidade de um Estado, pois as mudanças almejadas não podem se dar 

“por decreto”. Para o líder bolchevique esta forma política é um resquício do capitalismo e se 

deve à permanência do direito burguês, presente na distribuição dos produtos "conforme o 

trabalho", desconsiderando as diferenças entre os trabalhadores e considerando-os ainda como 

formalmente iguais.  O Estado deve, então, ser progressivamente extinto por meio do poder 

direto, da ditadura, exercida pela classe trabalhadora sob a forma de “conselhos”, de soviets, 

como na Comuna de Paris, onde houve a experimentação de um tipo de autogestão na qual a 

participação dos trabalhadores avançou para se dar cada vez mais de forma autônoma, bus-

cando suprimir a diferença entre governantes e governados. Procurou-se que todos exerces-

sem diretamente as funções de governo: quem decidia era também quem executava, controla-

va os resultados da execução e respondia diretamente frente aos demais; os representantes 

eleitos eram revogáveis a qualquer tempo não podendo se incrustar acima das massas; o orga-

nismo de poder era ao mesmo tempo executivo, judicial e parlamentar porque buscava admi-

nistrar a vida cotidiana como um todo; os salários foram igualados ao salário do trabalhador 

médio, combatendo-se privilégios e hierarquias, etc. Assim, Lênin, nessa obra, compreende 

que, para o curso vitorioso de uma revolução é preciso que quem governe sejam os próprios 

trabalhadores pois que “quanto mais o próprio povo assumir essas funções, tanto menos se 

fará sentir a necessidade desse poder”
11

. 

                                                 
9
BETTELHEIM, C. A Luta de Classes na União Soviética: segundo período (1923-1930). Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1976, p. 455. 
10

  COLLETI, L. “O Estado e a Revolução” de Lênin. 2ª Ed. Textos Didáticos IFCH/UNICAMP, nº 6, fev. 2004, 

p. 8. 
11

 LENIN, V. O Estado e a Revolução. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p.64. 
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Mas, entre a ideia de socialismo,advinda do marxismo enquanto teoria, e os efeitos 

das práticas por ela inspiradas ao fundir-se com o movimento revolucionário, existe um abis-

mo. As experiências do “socialismo real” fracassaram colocando na ordem do dia a necessi-

dade de uma crítica à altura do desafio que representaram. A atualidade da necessidade da 

revolução não foi superada, mas suas críticas - estas sim – precisam ser realizadas de forma a 

superar os “lugares comuns” do reformismo e de uma interpretação “economicista” do mar-

xismo que ainda prevalecem na esquerda revolucionária. Segundo essa concepção o motor 

decisivo da transformação social é a contradição entre as relações sociais de produção e as 

forças produtivas, sendo que o desenvolvimento das forças produtivas sob direção do Estado 

operário permitiria alcançar uma “socialização” da riqueza que transformaria as relações capi-

talistas. Tratar-se-ia de uma adaptação das relações sociais às novas forças produtivas “socia-

listas”, ensejando novas relações de produção. Nesse sentido, o desenvolvimento “da socieda-

de” – entendida “como um tipo de realidade em si, fora das classes que a constituem”
12

 - de-

penderia predominantemente de transformações quantitativas no desenvolvimento das forças 

produtivas entendidas como “neutras”, a-históricas e “externas” às relações sociais de produ-

ção. 

Existe, contudo, uma contraposição à essa tesedo primado do desenvolvimento das 

forças produtivas, uma crítica anti-economicista, surgida a partir da década de 1960, que pro-

cura compreender de que maneira a transição que se inicia a partir do capitalismo pode criar 

condições para romper com essa lógica de reprodução social tendente a incorporar as tentati-

vas revolucionárias para seguir se reproduzindo contraditoriamente. Tal crítica é desenvolvida 

destacadamente pela chamada “escola althusseriana” e por Charles Bettelheim, economista e 

historiador francês, bem como por autores próximos a ele que serão utilizados no presente 

trabalho, como Bernard Chavance, Maria Turchetto, Inés Galán, Bernard Fabrègues, Benja-

min Coriat, Javier Ortiz, Patrik Tissier, Silvia Calamandrei, que buscam enfrentar essa leitura 

“tradicional” do marxismo defendendo o predomínio das relações sociais de produçãoe a 

centralidade teórica da luta de classes como “elemento motor” da história. 

Ao captar a especificidade do modo de produção capitalista, em que a exploração 

adentra o processo de trabalho, esse referencial teórico nos permitirá compreender que o do-

mínio do capital interioriza-se na estrutura material das forças produtivas e do processo de 

trabalho colocando-os a serviço da sua valorização. Assim, o desenvolvimento das forças pro-

dutivas é um fenômeno que tem por finalidade a reprodução da relação capitalista de produ-

                                                 
12

SUR LE MARXISME et le leninisme. Débat avec Charles Bettelheim et Robert Linhart. Communisme. Paris,  

nº 27-28, pp. 7-34, 1977, p.10. 
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ção enquanto uma expropriação crescente dos trabalhadores. Isso porque a estrutura material 

das forças produtivas é a materialização de determinadas relações sociais de produção. Ou 

seja, possui natureza de classe e não possui externalidade face as relações de produção. Ao 

contrário, a determinadas relações sociais de produção capitalistas correspondem forças de 

produção que a elas se conformam. Da mesma maneira, o desenvolvimento das forças produ-

tivas leva à recomposição e ampliação da estrutura das relações sociais de produção. 

 

1.1 Charles Bettelheim enquanto teórico da transição 

Bettelheim é um eixo articulador da crítica anti-economicista e estruturou sua contri-

buição teórica e conceitual a partir da análise da natureza das relações sociais na URSS, com 

suas lutas e contradições, possibilitando investigar como essa decisiva experiência revolucio-

nária se transformou em uma forma própria de capitalismo. Para o autor, foi o desconheci-

mento do verdadeiro caráter das relações sociais na sociedade soviética que levaram a revolu-

ção ao fracasso e permitiram a instauração de uma nova burguesia no seio dos aparelhos esta-

tais e do Partido. 

Podemos identificar no pensamento de Bettelheim algumas etapas diferenciadoras. A 

primeira delas vai do começo de sua trajetória política, quando se torna membro do Partido 

Comunista Francês em 1933, até o início da crítica ao “economicismo”. Em 1936o pesquisa-

dor realizou uma viagem para a União Soviética, onde residiu por alguns meses. Lá se “de-

sencantou” erompeu com o Partido. Sua militância, contudo, era mais voltada à elaboração de 

contribuições no campo da teoria, assim, em 1937 inicia sua carreira universitária, estudando 

direito e especializando-se em economia. Esta fase caracteriza-se pelo estudo realizado fun-

damentalmente sobre a temática da organização, desenvolvimento e problemas das economias 

dos países socialistas, e, sobretudo, sobre a planificação econômica. Sua expoência no tema 

fez com que, a partir de 1950, ingressasse em debates e atividades internacionais – relacio-

nando-se inclusive com economistas estrangeiros. O tema da descolonização e a questão do 

“Terceiro Mundo”, cuja análise exigia uma certa “independência” e “não alinhamento” (ca-

racterísticas de Bettelheim
13

), o levou a participar dos esforços de reforma e/ou planificação 

econômica entre 1950-1970 em países como Índia (em 1952), Egito (a convite de Gamad Ab-

del Nasser, em 1957), bem como Algéria (a convite de Ahmed Ben Bella), Camboja, Guiné, 

                                                 
13

 Era considerado “Muito marxista pelos economistas acadêmicos”, mas também “muito autônomo no universo 

do comunismo”, In: DENORD, F.; ZUNIGO, Xavier. « Révolutionnairement vôtre ». Économie marxiste, 

militantisme intellectuel et expertise politique chez Charles Bettelheim. In: Actes de la recherche en sciences 

sociales, nº 158, 2005, p. 17. 
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Mali, Iraque, etc. Nesse momento, a concepção de planificação que defendia tinha os seguin-

tes objetivos: “a industrialização, a modernização da agricultura e a diversificação econômica, 

a fim de assegurar a independência econômica dos paises recentemente descolonizados”
14

. 

A segunda etapa surge com a incorporação da filosofia de Louis Althusser e o adven-

to da experiência chinesa de ruptura com União Soviética a partir de 1960. Isso provoca uma 

reorientação em seus estudos, passando a dedicar-se aos processos revolucionários e à pro-

blemática da transição ao socialismo, com seus diversos modelos de estruturação. Inicia, as-

sim, a elaboração de uma crítica à política econômica da URSS e de uma análise da China, e 

começa a se contrapor à “tradicional” concepção do marxismo que apostava no desenvolvi-

mento e centralização máximos das forças produtivas industriais. No início desse período 

também mantem uma polêmica com Che Guevara e Fidel Castro acerca da construção do so-

cialismo e os modelos econômicos por eles defendidos,e no início da década de 1970 denun-

cia a “sovietização” do regime castrista. 

A afinidade com Althusser faz com que Bettlheim se aproxime, em 1966, de um gru-

po de jovens althusserianos que aderem a algumas teses sobre a Revolução Cultural (de 1967) 

levando-o a estabeler relações com o movimento maoista por meio de discussões teóricas. Sua 

incorporação ao processo de renovação do marxismo crítico do economicismo, impulsionado 

por aquele pensador, faz com quepasse a ser reconhecido entre diversos intelectuais, o que, 

somado ao seu contato e debate com dirigentes do “Terceiro Mundo”
15

, que o levavam a ques-

tionar as bases do ensino da economia vigente na Universidade,tornou seus seminários na 

École Pratique des Hautes Études “um dos mais importantes centros parisienses de debates 

sobre a cosntrução do socialismo”
16

. 

Os textos de Bettelheim de 1962 a 1967 retomados, sobretudo, a partir da obra “A 

transição para a economia socialista”, marcam o início de sua ruptura com o economicismo, 

mas apresentam limitações que devem-se, segundo o próprio autor: 

(...) ao fato de aquilo que neles é considerado como imposto por exigências objeti-

vas referir-se essencialmente ao nível de desenvolvimento das forças produtivas. 

Ainda que o conceito de “natureza das forças produtivas” seja mencionado naqueles 

textos, a significação precisa desse conceito não foi aí desenvolvida. Em consequên-

cia eles não esclarecem que o principal obstáculo a uma política socialmente unifi-

cada (do qual o plano econômico só pode ser o meio) encontra-se não no nível de 

desenvolvimento das forças produtivas, mas na natureza das relações sociais domi-

nantes, isto é, simultaneamente, na reprodução da divisão capitalista do trabalho e 

nas relações ideológicas e políticas, as quais são um efeito da divisão mas constitu-

em também as condições sociais dessa reprodução (...). Portanto, não ficou explícito 

                                                 
14

Ibidem, p. 19. 
15

 O que o fez criar associações de amizades Franco-vietmanitas, Franco-chinesas e França-Cuba nos anos 1960-

1970, que colocavam em contato intelectuais franceses com a militância terceiro mundista. 
16

Ibidem, 27. 
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nos textos reproduzidos em La transition vers l´économie socialiste que o desenvol-

vimento das forças produtivas jamais pode, por si só, fazer desaparecer as formas 

capitalistas da divisão do trabalho e outras relações sociais burguesas. Também não 

foi dito que somente a luta de classes [travada sob a ditadura do proletariado e cor-

retamente dirigida] – graças a uma experimentação científica de massa e à análise 

teórica – pode eliminar as relações econômicas capitalistas combatendo a divisão 

capitalista do trabalho e, simultaneamente, as relações ideológicas e políticas que 

permitem a reprodução de relações de exploração e de opressão
17

. 

As novas reflexões permitidas pelas lições da China e pela leitura althusseriana de 

Marx refletem-se na obra “Cálculo econômico e formas de propriedade”, de 1972, onde ques-

tiona se a URSS poderia ser considerada socialista. É neste início de sua longa reflexão sobre 

a natureza das sociedades “socialistas” que começa a abandonar a problemática das forças 

produtivas, “ou seja, de uma concepção que subordina unilateralmente a transformação das 

relações sociais ao desenvolvimento das forças produtivas”
18

para debruçar-se sobre a revolu-

cionarização das relações de produção. 

Este livro parte da constatação de que os então países “socialistas”, centralmente a 

URSS, efetuavam práticas econômicas que se distanciavam das proposições teóricas do mar-

xismo e que por isso representavam um abandono da via revolucionária. Para realizar a plani-

ficação econômica estes Estados “operários”utilizavam-sedas categorias mercantis, desenvol-

vendo-as com conteúdos “radicalmente novos” eadornando-as ideologicamente por meio da 

alcunha de “socialistas” para “fazê-las passar por aquilo que não são”. Trataría-se, na verdade, 

de um rearranjo dos “mecanismos de mercado”sem implicar em uma ruptura com as suas 

formas capitalistas. Para o autor, apresença –pois não haveria de se falar em “sobrevivência” 

–destas formas de manifestação do valor, como, por exemplo, o salário, demonstram a exis-

tência dedeterminadas relações de produção onde a produção ainda não é diretamente social, 

que são a base objetiva de seu “aparecimento”. Com efeito, a representação das relações por 

meio da forma valor dissimula sua implicação em uma “estrutura complexa e particular”
19

, 

que não é identificada pelos organismos de planificação.Assim, deixavam de compreender 

“porque razão aquela forma ainda está presente nas formações sociais em transição entre o 

capitalismo e o socialismo e a função que ela pode aí desempenhar”
20

. 

Explica Bettelheim que a relação fundamental que constitui a complexidade daestru-

tura social é baseada no duplo caráter do trabalho:na relação capitalista o trabalho é realizado 

por sujeitos “independentes”, que na verdade dependem uns dos outros para realizar o proces-

                                                 
17

 BETTELHEIM, C. A Luta de Classes na União Soviética: primeiro período (1917-1923), Rio de Janeiro: Paz 

e Terra, 1976, p. 75. 
18

Ibidem, p. 75. 
19

BETTELHEIM, C. Calculo econômico e formas de propriedade. Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1972, p. 

59. 
20

 Ibidem, p. 60. 
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so social de produção, mas que aparecem uns aos outros nas trocas como proprietários de 

mercadorias e não como produtores. Isso impede que se aperceba o movimento real da lógica 

de funcionamento da sociedade que segue sendo a da expropriação e exploração.  

Na produção mercantil, as relações que unem os participantes do processo de troca 

ligam coisas a produtores “independentes-dependentes” que intervêm como proprie-

tários e que só participam nas trocas na medida em que deixam de ser possuidores 

das coisas que nelas entram
21

. 

A forma mercadoria dissimularia e ao mesmo tempo inverteria a relação entre os dois 

catáteres do trabalho, pois este: 

(...) parece ser dispendido, exclusivamente, como um trabalho privado (o trabalho 

“concreto” de um sujeito “independente”), sendo igualmente um trabalho social (o 

trabalho “abstrato” através do qual são reproduzidas as condições sociais da produ-

ção), de modo que como mercadorias os produtos são o resultado de um trabalho 

social que “se representa” como trabalho privado
22

. 

Logo, os trabalhos são executados independentemente uns dos outros porque existem 

“relações entre os produtores e as unidades de produção com determinada configuração, de 

modo que excluem as relações de cooperação organizada à escala social”, e com isso resta 

escondida, por outro lado, a “dependência recíproca dos trabalhadores”
23

. Trata-se de uma 

“independência” relativa pois limitada pela lei do valor que impõe sua dependência recíproca. 

Isso faz com que a forma valor seja a manifestação deste conteúdo específico – as relações 

capitalistas de produção – e, portanto, sua existência na sociedade “socialista” não pode ser 

apenas “formal”
24

, mas se dá pela existência dessas específicas relações sociais que são ocul-

tadas. 

Contrapondo-se à ideia de que a propriedade do Estado dos meios de produçãotorna-

ria as relações “socialistas” questiona: “Porque razão a modificação das relações sociais não 

provocou o desaparecimento da antiga forma, isto é, por que motivo, apesar dessa alteração, 

os produtos continuam a manifestar-se como mercadorias tendo um “valor”?”
25

. Portanto, 

Bettlehiem ataca o uso de formas capitalistas como mecanismos para a construção socialista, 

demonstrando que os países que assim atuam supõem que “as “formas” seriam, de certo mo-

do, “recipientes”, no interior dos quais se poderiam “colocar” diferentes “conteúdos”‟ que a 

determinariam, como se a forma não fosse uma relação social, e como se forma e conteúdo 

não estabelecessem, para o marxismo, uma oposição dialética
26

. 

O que motiva o economista nesse estudo é “produzir ou precisar os conceitos neces-
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 Ibidem, p. 63. 
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 Ibidem, p. 61. 
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 Ibidem, p. 85. 
24

 Ibidem, p. 79. 
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sários à análise das formações soiais em transição entre o capitalismo e o comunismo”, ou 

seja, “elaborar minimamente os elementos de uma teoria de transição” socialista
27

. Mas sua 

compreensão sobre a formação social da URSS, enquanto primeira experiência de edificação 

do socialismo, e, que portanto, não apenas representava “o início de uma nova era na história 

da humanidade”, mas seu desenvolvimento econômico e social também “proporcionava uma 

espécie de “modelo” para a construção do socialismo”
28

 no resto do planeta, ainda carecia de 

uma fundamentação histórica necessária para um aprimoramento teórico e conceitual. E per-

cebe que: 

Não se pode, na verdade, compreender o presente da União Soviética sem relacioná-

lo com o seu passado. Não basta expor as relações e práticas hoje predominantes; é 

preciso também explicar como atingiram essa predominância. Deve-se, portanto, in-

vestigar de que maneira, através de quais lutas e de que contradições o primeiro país 

a implantar a ditadura do proletariado transformou-se (...) em uma forma específica 

de capitalismo tão opressiva e agressiva quanto suas formas „clássicas´
29

. 

Assim, o autor executa um trabalho de retificação e de análise concreta da “Revolu-

ção de Outubro”, que o levou ao que ele acreditava ser “o conteúdo revolucionário do materi-

alismo histórico e do materialismo dialético”
30

. Com uma notável leitura dos “momentos de-

cisivos pelos quais passou a formação social soviética”, Bettelheim tenta compreender “a na-

tureza das relações sociais existentes e predominantes em cada um desses momentos”, identi-

ficando “a natureza das forças sociais que contribuíram para modificar a articulação dessas 

relações, mesmo quando, travavam-se muitas vezes, lutas visando as transformações bem 

diferentes das que efetivamente se produziram”
31

. 

A terceira etapa do pensamento do autor tem, então, como centro a obra em que cul-

minam esses estudos, A luta de classes na URSS, de 1976.Nela procura investigar o funcio-

namento daquela sociedade pela “captura” de seu movimento real e contraditório e elaborar os 

conceitos teóricos indispensáveis para uma compreensão não economicista das formações 

sociais na transição ao comunismo, rechaçando, assim, as leituras empiristas e deterministas 

sobre aquela experiência. Segundo Mimmo, o maior legado de Bettelheim seria “ao mesmo 

tempo, a possibilidade de uma análise científica do caráter capitalista da sociedade soviética e 

a capacidade do marxismo de desenvolver-se autocriticando-se e explicando de um ponto de 

vista materialista as razões históricas de suas próprias degenerações”
32

. 
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Essa análise é marcada pela negação de algumas teses usuais sobre a realidade con-

traditória da história das sociedades revolucionárias, tais quais o primado do desenvolvimento 

das forças produtivas - já mencionado, a identificação entre relações de produção e relações 

jurídicas de propriedade, a teoria da “burocratização” e do “cerco” capitalista, afirmando, em 

contrapartida, que a luta de classes é o elemento capaz de revolucionar as relações de produ-

ção. 

As interpretações predominantes sobre a experiência soviética defendiam que com a 

expropriação da propriedade privada dos meios de produção e sua “estatização” ou cooperati-

vização (no caso da agricultura) haveria uma “forma de apropriação social”
33

 que fariaextin-

guir a relação propriamente capitalista, deixando de existir, assim, o antagonismo de classe e a 

luta de classes, na medida em que não haveriam mais exploradores. Quase toda a esquerda 

marxista até então caracterizava o socialismo pela propriedade dos meios de produção ser do 

proletariado. Esta seria a base material da apropriação da classe trabalhadora do processo pro-

dutivo. Ou seja, as relações sociais de produção são, por essa concepção, reduzidas a relações 

jurídicas de propriedade, cuja titularidade passa a ser do Estado “proletário”, o que definiria 

seu caráter “socialista”. 

Contudo, esclarece Bettelheim que 

(...) a transformação das formas jurídicas de propriedade não basta para eliminar as 

condições de existência das classes, nem, portanto da luta de classes. Essas condi-

ções inscrevem-se de fato – Marx e Lênin insistiram muitas vezes sobre isso -, não 

nas formas jurídicas de propriedade, mas nas relações de produção, ou seja, na for-

ma do processo social de apropriação, no lugar que a forma desse processo destina 

aos agentes da produção, isto é, nas relações que se estabelecem entre eles na produ-

ção social
34

. 

Nesse sentido, sem negar a existência de uma “burocracia” estatal afirma que essa 

constatação por si só, não representa elemento suficiente para explicar o fracasso da URSS. A 

“burocratização” é superada pela compreensão de que sob a sociedade soviética a burguesia 

assume nova forma, e é representada por aquela classe, separada das massas, que ocupa o 

lugar de controle e direção do processo produtivo “socialista” e que por isso impede uma real 

apropriação dos trabalhadores das condições de sua produção e reprodução social. 

Também a ideia de um “cerco” capitalista que justifique o reforço do Estado operário 

é desconstruída por Bettelheim que aponta a contradição da afirmação da forma estatal face à 

tarefa histórica de destruí-lo e substituí-lo por organismos de poder dos trabalhadores. Além 

disso, demonstra que a sociedade de transição ainda está inscrita nos marcos da sociabilidade 
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capitalista, não cabendo falar simplesmente de elementos “externos” de influência capitalista 

já que o próprio socialismo padece desta contradição que deve ser reconhecida e atacada para 

que possa ser possível transformar as relações sociais. 

O referencial de análise de Bettelheim são, portanto, as relações sociais de produção 

que dão concretude e determinam o modo de produção capitalista. Para o pesquisador, a expe-

riência soviética não pode ser considerada “socialista”, na medida em que, em seus aspectos 

fundamentais e diferenciadores, não logrou uma transformação de sua natureza capitalista, 

configurando-se, então, em uma forma própria de capitalismo de Estado. 

 

1.1.1 A Luta de Classes na URSS 

Procuraremos aqui apresentar de forma geral a obra “A Luta de Classes na URSS” 

para extrair os conceitos fundamentais e as lições que Bettelheim nos fornece para uma leitura 

marxista dos processos de transição. Assim, não procuraremos detalhar as etapas cronológicas 

desta singular experiência histórica, por não configurar nosso objeto de estudo propriamente, 

mas apenas sistematizar os elementos originais que nos servirão como ferramenta de análise 

no decorrer deste trabalho. Possivelmente diversos aspectos de seu decurso, cuja importância 

não desconsideramos,deixarão de ser abordados pela necessidade de nos focarnos nos aspec-

tos mais definitivos para apresentar a concepção bettelheniana. 

O primeiro período de A Luta de Classes... vai de outubro de 1917 até a morte de 

Lênin em 1923. A noção de relações sociais de produção que Betteheim sustenta, ao analisar 

esta fase da URSS, assenta-se sobre o raciocínio desenvolvido por Marx em O Capital a partir 

do qual existe uma separação formal dos proprietários dos meios de produção e uma separa-

ção real de sua capacidade de direção do processo produtivo. Tal separação do trabalhador da 

produção encontra-se realizada por meio da divisão do trabalho manual e intelectual e do tra-

balho e de direção e execução que consolidam uma hierarquia no processo imediato de produ-

ção, à qual o trabalhador está subordinado, e por meio da separação entre as unidades produti-

vas que produzem de forma independente entre si, fazendo com que lhe escape a produção 

social como um todo. Com isso, o produtor direto é expropriado objetiva e subjetivamente e o 

processo de valorização pode, assim, se reproduzir. 

A primeira e fundamental modificação imposta à sociedade Russa pela revolução ve-

rifica-se no fato de o proletariado assumir o poder político. Isso transforma as condições da 

burguesia na medida em que proletariado passa a ser a classe politicamente dominante, e que 

os proprietários capitalistas não podem mais “dispor livremente” dos meios de produção, fa-
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zendo com que o processo produtivo não esteja mais “diretamente submetido às exigências do 

processo de valorização”
35

. Contudo, explica Bettelheim que as relações de produção estão 

inscritas materialmente nas forças produtivas – nas quais estão incluídas os meios de produ-

ção -, o que implica na necessidade de sua transformação. 

Embora o processo social de reprodução não seja mais dominado pela burguesia, o 

caráter capitalista desse processo não foi ainda realmente eliminado. Em cada uni-

dade de produção, os produtores continuam inseridos no mesmo tipo de divisão do 

trabalho que implica, principalmente, a separação entre o trabalho intelectual e o 

trabalho manual, entre as tarefas de direção e as de execução. A diferença está no fa-

to de que os dirigentes do processo de produção imediata só podem desempenhar 

seu papel sob o controle do proletariado, das organizações operárias de massa, dos 

novos aparelhos estatais e do partido proletário
36

. 

Por isso, insiste o pesquisador que a tomada de poder e a estatização das empresas é 

um primeiro passo de um processo muito mais longo e difícil de luta de classes para destruir 

as relações capitalistas, superar as “separações” mencionadas e permitir uma apropriação do 

processo imediato de produção por parte dos trabalhadores e a coordenação das unidades pro-

dutivas. Portanto, com o proletariado no poder abriria-se a possibilidade de os trabalhadores 

revolucionarem o processo de produção para fazer surgir novas relações – o que configuraria 

o objetivo da transição socialista propriamente. 

A nacionalização dos meios de produção por um Estado proletário tem como pri-

meiro e essencial resultado criar condições político-juridicas favoráveis à transfor-

mação socialista das relações de produção e, por isso, à socialização dos meios de 

produção; porém, ela não se identifica com uma tal transformação
37

. 

Assim, tendo assumido a direção política da sociedade deve o proletariado avançar 

sobre as relações burguesas que subsistem, e as formas pelas quais elas se manifestam, para 

dominá-las, destruí-las e transformá-las durante o socialismo, o que não ocorre por si só com 

a transferência da titularidade dos meios de para o Estado. Márcio Naves explica que esta 

medida “não pode suprimir as relações de produção capitalistas cuja existência é „indiferen-

te‟ a quaisquer medidas de natureza jurídica"
38

. Sendo o capital uma relação social, o direito, 

como um momento necessário da constituição e da reprodução da sociabilidade capitalista, 

não é capaz de transformá-lo.   

Se no capitalismo a condição da burguesia está associada e é “consagrada” pela titu-

laridade da propriedade privada, no socialismo isso não acontece, já que a propriedade foi 

expropriada do capitalista individual e transferida ao Estado “socialista”, fazendo com que a 

maioria da esquerda revolucionária veja a realidade ofuscada pela ilusão jurídica, pelo fetiche 
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da propriedade privada. A compreensão mais generalizada é aquela que entende como tarefa 

do socialismo a insuficiente “socialização”, no plano da transformação jurídica da proprieda-

de e da distribuição da riqueza produzida, desconsiderando que o próprio modo de produzir já 

implica na impossibilidade de apropriação por parte do proletariado. 

Bettelheim sustenta que tais medidas representam mecanismosjurídicos de transição 

da propriedade e não sua socialização. Identifica nesse aspecto a confusão das relações de 

produção com as relações de propriedade, que leva, necessariamente à recomposição da forma 

valor. Isso porque, como afirmado anteriormente, o direito não cria a base material para uma 

transformação revolucionária por não ter o condão de alterar as relações sociais de produção, 

mas, ao contrário, ser determinado por elas. Estas só podem ser transformadas juntamente 

com a transformação da estrutura dos meios de produção que expressam materialmente a rela-

ção de classe na qual aquelas se baseiam.Por isso a centralidade da transformação do processo 

produtivo encontra-se nas relações sociais de produção e não no desenvolvimento das forças 

produtivasque a elas correspondem, tornadas “socialistas”. Márcio Naves esclarece que, para 

Marx: 

(...) são as relações de produção o elemento que determina o desenvolvimento das 

forças produtivas, imprimindo a elas o seu caráter social. Não há (...) qualquer de-

senvolvimento das forças produtivas que ocorra fora de determinadas relações de 

produção, justamente porque as forças produtivas são, a rigor, o conteúdo material 

das relações de produção
39

. 

Afirma Bettelheim que não tendo o capital se extinguido, na medida em que ele con-

tinua se valorizando e o processo de produção continua sendo um processo de valorização, 

quem passa a “comanda-lo” são os novos funcionários do capital, os agentes estatais. 

A expropriação da burguesia não se identifica com seu desaparecimento, porque o 

desenvolvimento da propriedade estatal, mesmo sob a ditadura do proletariado, dei-

xa subsistir elementos de relações capitalistas (que são modificadas apenas parcial-

mente). Enquanto subsistem elementos capitalistas de produção, subsiste também a 

possibilidade de funções capitalistas, e a burguesia pode continuar a existir sob uma 

forma modificada, especialmente no seio dos aparelhos de Estado; ela assume, então 

a forma de uma burguesia estatal
40

. 

Sob esta perspectiva a burguesia não é definida simplesmente por ser proprietária ju-

rídica dos meios de produção, mas pelo lugar que ocupam os indivíduos que então a represen-

tam na organização social do trabalho. Ou seja, a burguesia é aquela que conduz/define o pro-

cesso de produção (grau de decisão, o que produzir, onde, quando, quanto, como distribuir, 

etc.). O logro do historiador é, portanto, tomar a burguesia não como o que ela parecia ser a 

priori, mas procurando compreendê-la como uma síntese das determinações das relações so-
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ciais existentes. A decretação do fim da propriedade privada tornava difícil tal visualização e 

escamoteava a permanência dos conflitos e luta de classes na sociedade soviética, impedindo, 

assim “a análise das contradições que continuavam de fato a se manifestar na URSS”, pois 

tornava: 

(...)incompreensível a idéia de que o proletariado possa perder o poder para a bur-

guesia, pois esta parece não ter mais condições de existir, salvo se for „restaurada‟ a 

propriedade privada capitalista. Semelhante tese desarma o proletariado, persuadin-

do-o de que a luta de classes terminou
41

. 

Revolucionar as relações sociais de produção é uma tarefa mais difícil que derrubar 

as antigas classes dominantes, mas é central, na medida em que as antigas relações não modi-

ficadas tendem a reconstruir um sistema de exploração. É com base na manutenção desta for-

ma de relação que a nova burguesia pode surgir e consolidar-se na transição socialista, pois 

ela irá ocupar um determinado lugar face aos meios de produção: o lugar de direção do pro-

cesso reprodução do capital. 

Todos aqueles que, no sistema da produção e da reprodução sociais, ocupam um lu-

ar correspondente ao da burguesia e que aí desenvolvem práticas sociais bruguesas 

a despeito da existência da ditadura do proletariado constituem uma burguesia
42

. 

Ou seja, para Bettelheim a burguesia possui uma base econômica e material que são 

essas relações sociais de produção não transformadas, e não uma base jurídica, que seria a 

propriedade individual dos meios de produção. 

Com a vitória da revolução russa e todas as dificuldades políticas e econômicas que a 

sucedem, adota-se como medida “provisória”, no início de 1918, a nomeação de diretores 

únicos para as fábricas expropriadas (muitos deles antigos funcionários e administradores 

capitalistas), que deixam de ter sua gestão subordinada diretamente a organismos dos traba-

lhadores
43

. Além disso, muitos membros do Partido passam a ter que assumir funções organi-

zativas que vão afastando-os cada vez mais de sua origem proletária. A necessidade dessa sua 

localização era atribuída ao estágio da luta de classes e à natureza das contradições daquele 

particular momento (poder econômico dos proprietários rurais e da burguesia russa, desinte-

gração econômica, imperialismo mundial, guerra, etc.), impedindo que a luta de classes desse 

prioridade à luta contra essas relações que seguiam se reproduzindo
44

. Mas se a guerra civil e 

a luta de classes inicialmente era muito intensa para que a “vanguarda” do proletariado se 

“aburguesasse” completamente
45

 foi, contudo, a partir desse lugar assumido que viria a surgir 
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uma nova burguesia ainda embrionária. Juntamente com o poder de direção do processo pro-

dutivo, desenvolvem-se relações de distribuição favoráveis a ela, como salários conforme a 

“qualificação”. Verifica-se, assim, “o crescimento das desigualdades de renda e dos privilé-

gios de que se beneficia, cada vez mais, a burguesia de Estado: salários elevados, gratifica-

ções, pagamentos „por fora‟, lojas especiais reservadas aos quadros de um certo nível, apar-

tamentos espaçosos construídos para eles, enquanto os operários amontoam-se em barracões 

ou em cômodos únicos compartilhados por muitas famílias”
46

. Com isso, “uma parte da mais 

valia produzida na indústria” passava a ser“apropriada por essa nova burguesia”
47

. 

Houve resistência à consolidação desses representantes capitalistas, como iniciativas 

de greves, negar-se a “cooperar”, confiscar os estoques dos diretores em suas casas, denúncia 

da disciplina fabril que passa a ser cada vez mais aguçada, etc. Quanto a este tema,destaca 

Milliband
48

 que Bettelheim, apesar de inisitir em que o assentamento da nova burguesia só 

poderia ser revertido pela luta dos trabalhadores, e de reconhecer esta oposição dos operários 

aos rumos que iam se consolidando na construção do “socialismo” soviético enquanto um 

aspecto da luta de classes de então, sustenta que se tratou de “uma forma de luta de classes 

elementar que, por si mesma, não tem condições de modificar as relações de produção nem de 

impedir que aqueles que ocupam os postos de direção nos aparelhos econômicos desenvolvam 

práticas burguesas e formem uma burguesia estatal”
49

. 

Em seguida, Bettelheim incorre em uma contradição
50

 ao apontar como critério para 

a burguesia seu aspecto ideológico ou subjetivo, secundarizando o aspecto material e concreto 

que a define, e ao aparente negar a ideia segundo a qual “os trabalhadores devem emancipar-

se a si mesmos”. Afirma que: 

De qualquer modo, seria totalmente falso considerar todos aqueles que ocupam pos-

tos de comando na indústria ou nos aparelhos econômicos e administrativos como 

membros da burguesia estatal. Na verdade, uma parte destes cargos é ocupada por 

comunistas que aí desenvolvem ao máximo práticas proletárias, ajudando os traba-

lhadores a se libertarem das relações burguesas e dar livre curso às suas iniciativas. 

Estes dirigentes, cuja função principal assume um caráter revolucionário proletário 

(e que em geral se recusam – como preveem nessa época os estatutos do partido 

bolchevista – a receber um salário superior ao operário), não fazem parte da burgue-

sia estatal, mas do proletariado, no qual estão ideológica e materialmente integrados 

e de onde muitas vezes procedem
51

. 
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De toda maneira, Bettelheim logra demonstrar ao longo da obra o decorrer da ascen-

são dessa classe em meio às dificuldades políticas, de aglutinação dos diversos setores das 

massas pelo Partido, e econômicas, pela situação de penúria e miséria em que se encontrava o 

país, que a levariam a assumir um forte desenvolvimento produtivo. Discorre, como conse-

quência, sobre a estatização dos sindicatos, que tornam-se correias de transmissão da burgue-

sia de estado, deixando de intervir diretamente nas empresas; sobre a dificuldade de persuadir 

as massas para o projeto econômico delimitado pelos bolcheviques, passando a recorrer a me-

didas de coerção e estrita disciplina do trabalho; sobre paralisação dos sovietes enquanto no-

vas formas de poder operário; sobre a gestão das empresas dirigida sob os ditames do lucro, a 

“tolerância” do desenvolvimento da produção capitalista pela Nova Política Econômica 

(NEP) e seus propósitos “tayloristas”; entre outros, que se afastam da perspectiva de constru-

ção de uma nova forma de organização do trabalho, ainda que num primeiro momento “a ex-

pectativa de uma transformação das relações econômicas” não estivesse vinculada ao “impul-

so do desenvolvimento das forças produtivas”
52

. 

A partir dos anos 1920 o Partido bolchevique, que em 1917 teve de “cumprir as 

mesmas tarefas, mas também de enfrentar outras” como “participar da gestão dos negócios 

públicos, de estar presente nos órgãos do poder em todos os níveis (...), fixar objetivos 

econômicos, militares e administrativos e ajudar a atingi-los” 
53

, sofre uma série de transfor-

mações qualitativas que o levarão a consolidar uma forma própria de capitalismo em gesta-

ção. 

Para Bettleheim isso se deve “às relações cada vez mais estreitas entre a máquina do 

partido e um aparelho administrativo do Estado, cujo caráter proletário se mostra particular-

mente débil” 
54

devido aos parcos organismos de base de massas, somadas às “condições espe-

cíficas em que essa organização foi chamada a executar suas tarefas”, pois, o partido “tem que 

enfrentar brutalmente problemas econômicos e militares consideráveis e complexos, enquanto 

o aparelho administrativo do Estado, através do qual atua a máquina partidária, é essencial-

mente não proletário, e as relações que esta mantém com as massas camponesas estão longe 

de serem estreitas e confiantes”
55

. 

Com isso, o Estado e seu imenso aparelho administrativo tende a substituir as orga-

nizações que deveriam controlá-lo e a autonomizar-se face à ditadura do proletariado. O pro-
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cesso que vai ganhando corpo leva a que as decisões sejam tomadas por uma cúpula e não 

pela base, que só decide questões secundárias. O estilo de direção centralizado, hierárquico e 

autoritariamente disciplinado que se configura faz com que perca-se o espaço para realizar 

análises, avaliar erros, corrigir os rumos, avançar na democracia de massas, etc. Assim, o cor-

po de funcionários do partido e o aparelho administrativo que se constituem tem cada vez 

mais caráter burguês. Segundo o autor “Os efeitos de classe do processo de autonomização 

dos aparelhos do Estado são o enfraquecimento do papel dirigente do proletariado sobre seus 

próprios aparelhos estatais e o correspondente fortalecimento da burguesia” 
56

. Isso se daria 

do ponto de vista da base material, mas também da ideologia que dela emerge e vai se fortale-

cendo, tornando mais difícil avançar numa perspectiva revolucionária. 

No final de 1923 a produção segue realizando-se “nas mesmas condições anteriores, 

tanto do ponto de vista do que é produzido quanto da maneira de produzi-lo (o modo de pro-

duzir, no sentido estrito). As formas de combinação dos elementos de produção herdados do 

passado não são realmente transformados” 
57

, e considera-se que “o controle dos meios de 

produção pelos aparelhos estatais significaria o cumprimento dessa mesma tarefa pelas mas-

sas”
58

. A empreitada que o Partido se impõe é a de restabelecer a produção, para “assegurar a 

subsistência dos trabalhadores” 
59

, levando à um processo de intenso desenvolvimento da 

produção nos moldes capitalistas. Conclui Bettelheim que há um desconhecimento sobre as 

contradições em desenvolvimento
60

, impedindo que se dê “uma solução teórica concreta” para 

a “socialização dos meios de produção” 
61

. 

O segundo período de A Luta de classes...procura dar continuidade à análise materia-

lista dos processos de transformação ocorridos na URSS, com seus conflitos e disputas, no 

período de 1923 a 1930, sobretudo com a fusão das diversas contradições em torno da NEP – 

em sua concepção, desenvolvimento e crise -, que ensejam o acirramento das mesmas e faz 

com que em 1930, Stálin assuma a direção do desenvolvimento da sociedade soviética inau-

gurando o que chamava deum novo período. Neste volume se dá bastante ênfase ao aspecto da 

formação ideológica dos bolcheviques, pautada na propriedade “socialista” do Estado e no 

papel decisivo do desenvolvimento das forças produtivas como “motor” do desenvolvimento, 

estranha ao marxismo revolucionário e que consolida-se a partir dos anos 30. 
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Este período é marcado por uma política de industrialização acelerada, como uma 

“saída” às dificuldades na agricultura, implementando a mecanização e coletivização forçada. 

Tratou-se de uma medida baseada em uma concentração absoluta das energias na consolida-

ção da disciplina do trabalho imposta “do alto” com o reforço da autoridade da direção das 

empresas, sem possibilidade de interferência dos trabalhadores na condução do processo. Os 

operários eram estimulados a se submeterem à disciplina por meio da obtenção de vantagens 

sociais (maior cota nos armazéns, manutenção da moradia, “especialização” técnica, ganhos 

por produtividade, etc.)
62

ou forçados por métodos coercitivos. 

A questão do conhecimento técnico, como capacitador para um “desenvolvimento” 

profícuo da sociedade soviética, também ganha bastante peso, desconsiderando que esta téc-

nica é determinada pelas relações sociais e, portanto, não é “neutra”. Essa concepção atinge 

também o âmbito político e ideológico, imprimindo-lhe um caráter profundamente
63

 tecnicista 

e economicista. Durante a NEP evocou-se uma tentativa de “sovietizar” o taylorismo - sistema 

que articula a organização do trabalho capitalista -, reforçando, portanto, as relações inerentes 

à reprodução do capital. Bettelheim explica que: 

As tentativas de “transformação” do sistema Taylor em um sistema “soviético” fra-

cassaram. Aparentemente, este fracasso se deve às formas da disciplina de trabalho 

existentes e ao papel do diretor único e dos especialistas que conservaram a direção 

do processo de produção e sua organização. Mais profundamente, este fracasso se 

explica pela natureza do “taylorismo” que “codifica” a separação do trabalho ma-

nual e do trabalho intelectual (em conformidade com as tendências do modo de 

produção capitalista) e não está portanto em condições de suprimir esta separação, 

pois isso implicaria a iniciativa coletiva na transformação contínua do processo de 

produção, e não somente a “apropriação” de um “saber” constituído na base da se-

paração prévia do trabalho manual e do trabalho intelectual
64

. 

Tratar-se-ia, portanto, da consolidação de um revisionismo que tem efeitos necessá-

rios na luta de classes na URSS
65

. A compreensão das formas capitalistas como “invólucros” a 

serem dirigidos a fins práticos, fez com que os bolcheviques deixassem de empreender uma 

análise da realidade concreta em seu movimento, limitando-se a apreender sua aparência em-

pírica. Isso implica em um afastamento do marxismo, e levará o Partido, no final da NEP, a 

defender “o desenvolvimento máximo das forças produtivas” em detrimento de uma leitura 

sobre a luta de classe e as contradições da sociedade soviética. A conseqüência deste pesa-

mento foi o estabelecimento da meta de que a sociedade soviética estimulasse fortemente sua 
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produção para alcançar e ultrapassar a capacidade industrial dos países capitalistas. Este foi o 

“modelo” que foi sendo desenvolvido para o “avanço” do socialismo, pois a partir dele a soci-

edade teria riquezas suficientes para garantir condições de vida “igualitárias” para todos os 

seus membros. 

Com Stálin – que é produto das relações de classe em que está inserido, e não “au-

tor” das transformações na formação da sociedade soviética, ainda que tenha tido um papel de 

crucial importância
66

 - consolida-se definitivamente a ideia segundo qual: “A luta de classes 

intervém essencialmente para romper as relações de produção que impedem o desenvolvimen-

to das forças produtivas, dando então origem a relações de produção novas, de acordo com as 

exigências do desenvolvimento das forças produtivas” 
67

. Assim, a força determinante do de-

senvolvimento da formação social não seriam as contradições do modo de produção, mas o 

próprio modo de produção. Este “não é concebido como a unidade das relações de produção 

e das forças produtivas, mas como uma adição organizada de elementos ou de aspectos”
68

. 

Com isso, as forças produtivas, reduzidas aos instrumentos de trabalho, teriam a capacidade 

de desenvolver-se sucessivamente, “autonomamente”, e, portanto, de forma a-histórica, apa-

recendo, assim, como um ““deus ex machina”, a fonte de todo “desenvolvimento social”
69

. 

Segundo Bernard Chavance
70

 e Charles Bettelheim, em artigo redigido conjuntamen-

te, a revolução passa a ser uma “revolução pelo alto”, cujo 

Surgimento corresponde à contra-revolução política, ao desencadeamento da acu-

mulação primitiva do capital por meio da expropriação em massa dos camponeses e 

da industrialização acelerada: ela é o reflexo do processo complexo, mas muito real, 

da constituição da burguesia de Estado em classe para si. Na “revolução pelo alto”, a 

iniciativa do estado representa-se como vontade unificada e concentrada dos traba-

lhadores, que a apoiam em condição de indivíduos dispersos “de baixo”. Essa revo-

lução constitui o ato fundador na nova sociedade (às vezes se fala de uma “nova re-

volução”), a virada decisiva que desemboca na “vitória definitiva” do socialismo
71

. 

Stalin também defendia que as novas forças produtivas e as relações de produção 

“correspondentes” surgiriam ainda no seio do antigo regime, o que implica em entender que 

as novas relações de produção surgem independentemente de um processo de lutas revolucio-

nário. Trata-se de uma concepção reformista e mecanicista que compreende que no interior do 

próprio capitalismo vai se constituindo um processo gradual e linear de socialização dos mei-

                                                 
66

 Ibidem, p. 19. 
67

 Ibidem, p. 19. 
68

 Ibidem, p. 467. 
69

 Ibidem, p. 468. 
70

 Bernard Chavance foi o principal aluno e colega de Charles Bettelheim, professor da École des Hautes Études 

em Sciences Sciales de Parise um dos expoentes da teoria da regulação. Este pesquisador promoveu estudos, a 

partir dos anos 1980, estudos sobre a relação entre as economias socialistas e a crise econômica dos anos 1980. 
71

 BETTELHEIM, C.; CHAVANCE, B., op. cit., p. 70. 



31 

 

os de produção, como se o capitalismo estivesse “grávido” do socialismo. Contudo, o modo 

de produção capitalista não se transforma “por si” mesmo, como desdobramento de suas 

“contradições” inerentes. Não há que se falar em uma “evolução “espontânea””, guiada “pelas 

exigências de desenvolvimento das forças produtivas”
72

, pois que o movimento de reprodução 

do capital é orientado pela lei do valor que reforça a relação capitalista e a aprofunda. 

Analisando a obra “Materialismo dialético e materialismo histórico” daquele dirigen-

te soviético, assevera Bettelheim que: 

(...) estamos em presença de formulações radicalmente diferentes das do marxismo 

revolucionário, para o qual o processo histórico é determinado em última instância 

pelas contradições de classes. Estas tem por base material não uma simples mudan-

ça nos instrumentos de produção mas as contradições da base econômica (a unidade 

contraditória das relações de produção e das forças produtivas) e se desenvolvem 

através das formas ideológicas às quais estas contradições mesmas dão nascimento. 

O marxismo revolucionário não relaciona, portanto, o desenvolvimento das forças 

produtivas a um processo espontâneo, ou a “contradições” exteriores ao modo de 

produção: aquelas que opõem “sociedade” à “natureza. \ Ao contrário, segundo a 

concepção desenvolvida em “Materialismo dialético e materialismo histórico”, são 

os instrumentos de produção, e as modificações que estes conhecem em consequen-

cia do desenvolvimento incessante da produção, que determinam as mudanças soci-

ais. As classes sociais e suas lutas não desempenham aqui um papel motor; (...) elas 

estão ausentes. Quanto às relações de produção, parecem de alguma forma levar 

uma existência exterior às forças produtivas, “influem” somente no desenvolvimen-

to destas, acelerando-o ou retardando-o, mas este desenvolvimento deve, “mais cedo 

ou mais tarde”, conduzir à transformação destas relações, embora estas terminem 

por “corresponder ... ao nível do desenvolvimento das forças produtivas, ao caráter 

destas forças” - na ausência do que, haveria “crise da produção, destruição das for-

ças produtivas”
73

. 

Logo, a análise deste crítico do economismo fundamenta-se em um conceito de rela-

ções sociais de produção que não apresenta “exterioridade” face as forças produtivas, pois 

estas são a forma de existência de determinadas relações de produção. O motivo pelo qual ele 

identifica que na URSS não ocorreu um processo de transição socialista propriamente, encon-

tra-se na ausência de transformações na base material do capitalismo. A transição configura-se 

como a etapa que deve não apenas modificar as modalidades de propriedade, mas principal-

mente empreender uma transformação socialista das relações sociais de produção, organizan-

do novas relações e novas forças produtivas comunistas. 

O fetiche da propriedade privada
74

 e do primado do desenvolvimento das forças pro-

dutivas como “motor da história” foram defendidos, sobretudo, por Stálin. Mas a adoção de 
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medidas de reforço do capital (nomeação de diretores únicos de fábrica; reforço da disciplina 

do trabalho; convocação de antigos dirigentes de fábricas expropriadas para comporem a ad-

ministração do Estado; medidas de coerção, etc.)foram tomadas logo nos primeiros anos da 

Revolução como apresenta Bettelheim de forma pormenorizada em sua obra A Luta de Clas-

ses na URSS, e, passada a conjuntura que “justificava” sua implementação, não foram revo-

gadas. 

Ideologicamente e politicamente, as duas teses precedentes (sobre o desaparecimen-

to das classes exploradoras e exploradas na URSS e sobre o primado do desenvol-

vimento das forças produtivas) contribuíram para bloquear toda ação organizada do 

proletariado soviético destinada a transformar as relações de produção, isto é, a des-

truir as formas existentes do processo de apropriação, base da reprodução das rela-

ções de classes, para construir um novo processo de apropriação, excluindo a divi-

são social entre função de direção e função de execução, a separação entre trabalho 

manual e intelectual, as diferenças entre cidade e campo e entre operários e campo-

neses – portanto, destinada a destruir a base objetiva da existência de classes. En-

quanto, de um lado, considerava-se que estas haviam desaparecido, de outro, afir-

mava-se que as relações de produção correspondiam perfeitamente às forças produ-

tivas, e que qualquer contradição eventual deveria desaparecer em tempo útil graças 

à ação da “sociedade socialista” (...).Nessas condições, o problema fundamental a 

ser resolvido pelo proletariado soviético consistia em acelerar ao máximo o cresci-

mento da produção: construindo as “bases materiais do socialismo”, tinha-se como 

“certo” que as relações de produção correspondentes e a superestrutura adequada 

também se desenvolveriam. Isso explica as palavras de ordem da época “técnica é 

tudo” e “alcançar e ultrapassar os países capitalistas mais avançados”
75

. 

Com tal interpretação escondiam-se as contradições e a luta de classes na URSS e 

“jogavam-se” todos os problemas e dificuldades para a seara do primado do desenvolvimento 

das forças produtivas para “fazer da Rússia uma “grande potência moderna””
76

. Paralelamente 

desenvolve-se a ideia de reforço máximo do Estado
77

, da ausência de exploradores visto que a 

exploração já foi suprimida
78

 e consolida-se a ideia de que existe um “modo de produção so-

cialista”
79

. Tudo issoimplicaria na adoção de diversas medidas que se distanciavam do projeto 

original dos bolcheviques e da necessidade de fortalecer a ditadura do proletariado. 

A “ausência de uma análise concreta e rigorosa da realidade” faz com que a forma-

ção da ideologia bolchevique passasse a se assentar na ideia de uma sociedade estável, um 

“sistema”, uma “totalidade orgânica”, onde a unidade domina a contradição
80

. O stalinismo 

faz com que a ideologia bolchevique se transforme em seu contrário, em uma ideologia bur-

guesa. Teoria e prática, de revolucionárias se tornam conservadoras e apologéticas. Com isso, 
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O partido deixa então inteiramente de ser uma organização revolucionária a serviço 

dos trabalhadores, cuja unidade é assegurada pela existência de uma linha e de uma 

prática revolucionária, e pela adesão a uma concepção científica e a uma ideologia, 

cujo desenvolvimento implica, necessariamente, o desenvolvimento de suas próprias 

contradições. O partido torna-se cada vez mais um aparelho de Estado privilegiado. 

A unidade relativa desse aparelho repousa sobre a solidariedade dos que gozam de 

privilégios semelhantes (independentemente deles variarem segundo o nível que ca-

da um ocupa na hierarquia), e pela submissão de todos a uma direção, que só pode 

se manter exigindo que todos manifestem a lealdade e a „disciplina‟ mais absoluta 

ao seu chefe („void‟). Essa „disciplina‟ deve ser aceita em troca de privilégios cres-

centes, mas que continuam sendo, sempre, revogáveis por simples decisão do chefe 

e dos aparelhos de controle postos - em princípio - sob sua direção
81

. 

Ganham corpoideias correlatas à ideologia acima descrita: a do caráter “monolítico” 

do partido
82

, sem espaço para divergências; a da identidade entre partido, Estado e proletaria-

do, dirigindo o poder em nome dos trabalhadores, como se não existissem “contradições entre 

a classe e o partido, entre a classe e o Estado e entre o Estado e o partido”
83

; a da identificação 

do partido à teoria marxista, a partir da qual “o partido tem necessariamente razão, o que sub-

trai o partido à crítica das massas, e a direção à crítica da base”, concentrando “a autoridade 

teórica” e impedindo o desenvolvimento do marxismo e a iniciativa das massas
84

; a da identi-

ficação entre a teoria e o real que “levada a té o fim, corresponde a uma posição idealista”, 

pois, “a dialética tende a não mais operar como instrumento de crítica e de transformação do 

que é [real], mas como instrumento de legitimação”
85

. 

Contudo, para o materialismo histórico e dialético a existência de um Estado com as 

características do soviético “só poderia existir se fundamentando nos antagonismos de classe; 

o fortalecimento de semelhante aparelho é um sinal do aprofundamento dos antagonismos, 

enquanto o desaparecimento destes vem acompanhado pela extinção do Estado propriamente 

dito (como instrumento de repressão), que cede lugar a órgãos de auto-administração das 

massas” 
86

. Mas, com o passar do tempo da experiência soviética, verificou-se, ao contrário, 

um reforço e fortalecimento do estado soviético. 

Stálin passa a explicar a existência desse Estado, com um robusto corpo de repressão 

interna, não nas relações sociais internas à URSS, mas numa causa externa: a ameaça de 

“espiões” e “infiltrados” estrangeiros, e “ladrões e dilapidadores do patrimônio público”, bem 

como na “fraqueza” dos cidadãos soviéticos. Logo, “a negação da existência de contradições 

internas (...) tende a “legitimar” uma severa repressão em nome da “defesa do pais”, ou da 
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“defesa da revolução” 
87

. Porém, Bettelheim aponta que tal Estado pode ser compreendido a 

partir da relação com a “luta de classes ao mesmo tempo encarniçada e cega”
88

 que se desen-

volvia no país. Assim, o centro de sua análise está em “não ignorar as relações de classe e os 

efeitos da luta de classes, mas, ao contrário, considera-los de importância decisiva” 
89

. 

Com a confusão entre os aparelhos partidário, sindical, os sovietes, e o Estado sovié-

tico, desaparece a possibilidade de luta de classes contra a burguesia estatal. Assim, a classe 

trabalhadora perde sua autonomia e combatividade e percebe-se uma autonomização dos apa-

relhos estatais que vão se colocando acima das massas, indicando que o Partido tornou-se 

agente do capitalismo de Estado. Os comitês de fábrica e os demais organismos consiliares 

vão sendo esvaziados e perdendo seu caráter de organismos de base para exercício de poder 

pelos trabalhadores e trabalhadoras, com o objetivo de que fossem controlados, disciplinados 

e coordenados sob a justificativa das exigências de produção necessárias àquela conjuntura de 

guerra, fome, miséria. Assim, criam-se instrumentos de centralização da gestão contrários à 

auto-organização dos trabalhadores e que impedem sua luta pela apropriação do processo de 

produção de forma a permitir a superação de sua subordinação. 

Note-se que, limitada a transformação das relações sociais, permanecem a forma de 

organização capitalista do trabalho, a existência de uma classe que a controla, bem como os 

mecanismos jurídicos e políticos que a garantem. O fato de que na URSS também tenham 

permanecido formas como salário, moeda, etc., reforçam a compreensão de que a forma valor 

seguiu existindo. A manutenção da reprodução das relações capitalistas de produção é o con-

teúdo que se materializa nessas determinadas formas, ainda necessárias na sociedade soviéti-

ca, como demonstra Charles Bettlehim. Segundo seu pressuposto de análise a forma esconde 

atrás de si umarelação social, que é a capitalista: 

Essa relação, tal como se “representa” no seio de um conjunto de relações sociais, 

chama-se “forma” porque dissimula e manifesta, ao mesmo tempo, outra relação. 

Assim, a forma valor é uma relação entre produtos (que se apresenta portanto sob a 

modalidade da quantidade) e ela é, também, relação entre trabalhos (portanto, entre 

os agentes desses trabalhos), mas não entre qualquer tipo de trabalhos: entre os tra-

balhos que, apesar de serem executados independentemente uns dos outros, depen-

dem no entanto uns dos outros, enquanto “momentos” de um processo social de 

produção
90

. 

Desta maneira, o autor traz uma importante e consequente análise das formas para o 

marxismo, mostrando de que maneira as relações sociais na URSS se objetificam assumindo 

uma determinada forma social que deriva da forma mercadoria. E demonstra de que maneira, 
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a forma assumida pela sociabilidade existente no primeiro país “socialista” faz com que sua 

natureza não fosse visível. 

Isso porque, como explica Alysson Mascaro: 

As formas sociais se dão às costas dos indivíduos. A coerção que elas exercem nas 

relações sociais não se dá por conta de sua anunciação, de sua declaração ou de sua 

aceitação, mas sim mediante mecanismos fetichizados que são basilares e configu-

ram as suas próprias interações. O valor, o capital, a mercadoria, o poder político e a 

subjetividade jurídica se apresentam como mundo já dado aos indivíduos, grupos e 

classes, e suas formas não são dependentes da vontade ou da total consciência dos 

indivíduos. As práticas materiais, pelo contrário, operam a partir delas por meio da 

inconsciência de seus agentes. É justamente por isso que as formas jungem uma co-

erção para além dos interesses imediatos e individuais. Elas corroboram diretamente 

para talhar as possibilidades de interação social
91

. 

A permanência da forma é, assim, demonstrada historicamente e de maneira relacional 

por Bettelheim e é a “chave” analítica para se compreender o caráter das relações sociais na 

URSS. 

 

1.1.2 As reformulações de Bettelheim 

O terceiro período de A luta de classes..., dividido nos tomos III “Os dominandos” e 

IV “Os dominantes”,analisa a consolidação do stalinismo no decorrer dos anos 1930 em dian-

te e demonstra como impuseram-se brutais ofensivas aos operários e camponeses ao passo em 

que se consolidaram as posições de classe da nova burguesia, atrelada à uma ideologia “ofici-

al” assentada na “aceitação das relações sociais e do poder tal como existem”
92

. Com isso, 

fez-se “vir ao mundo” uma nova forma de capitalismo. 

A União Soviética experimenta transformações econômicas e sociais radicais, cujas 

consequências essenciais se caracterizam  como seguidamente se indica: esmaga-

mento dos camponeses, que são expropriados dos seus meios de produção e trans-

formados em kolkhozianos e sovkhozianos
93

, quando não são obrigados a exilar-se 

para as cidades ou não são deportados; expropriação dos artesãos, do pequeno co-

mércio e da pequena indústria, em benefício do setor do Estado; destruição do que 

restava da independência (já muito limitada nos anos 20) das organizações sindicais 

operárias e transformação destas em meros apêndices das direções das empresas; 

submissão dos asslariados a um despotismo de fábrica de extrema brutalidade; apli-

cação de uma “legislação do trabalho” que é, na realidade, uma legislação penal; de-

senvolvimento de uma repressão de massa que permite impor, em larga escala, o 

trabalho penitenciário e de campo de concentração; centralização estatal do capital e 

tentativas de submeter a acumulação deste e o crescimento econômico a um plano 

de Estado. \ O processo de transformação econômica e social dos anos 30 não elimi-

na, de modo nenhum, as relações sociais capitalistas: reforça-as, muito pelo contrá-

rio
94

. 
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No desenvolvimento desse processo o Partido torna-se o aparelho administrativo de 

Estado, com um “dirigente supremo”, que ascende e se arraiga nessa estrutura. Paraviabilizar 

a referida reorganização da forma de domínio político e social desencadeia-se uma dura per-

seguição, “depuração” e renovação dos quadros do partido, bem como dos quadros das em-

presas e dos aparelhos econômico, administrativo e políticos, impulsionada pelo grupo diri-

gente formado ao redor de Stálin. Os primeiros atingidos foram “dirigentes e membros do 

aparelho que pertenceram ao partido bolchevique na época de Lenine” e os membros das “an-

tigas oposições (a começar pelas “de esquerda”)”. Posteirormente, eliminam-se “quadros que 

haviam aderido a essas posições, aqueles que com ela tinham simpatizado, ou que podiam ser 

“suspeitos” de tal simpatia e, por último, a maior parte dos antigos quadros do partido”
95

. Os 

novos quadros eram aqueles “cujo principal mérito seja o de dar provas de uma obediência 

absoluta a toda e qualquer ordem vinda do vértice” 
96

. 

A “direção” soviética exerce a dominação política a partir do Estado, sendo que o 

partido decide sobre as condições de apropriação dos meios de produção - submetendo toda a 

classe dominante, como gestores, administradores, etc., de modo a garantir a hegemonia da 

burguesia enquanto tal -, e o Estado é seu proprietário jurídico
97

. Conclui Bettelheim que: 

A noção de partido de Estado – isto é, de um partido distinto do Estado mas tendo 

com este relações de interioridade – é essencial para entender dois papéis fundamen-

tais e específicos desempenhados, como se viu, pelo “partido dirigente”: por um la-

do, este preside à promoção e à gestão de uma nova burguesia; por outro, constitui a 

organização específica da classe dominante e deve, portanto, lutar constantemente 

pela sua unificação, ainda que à custa da repressão sobre alguns de seus membros. É 

graças à mediação do partido de Estado – ele próprio submetido à autoridade ditato-

rial de uma pequena oligarquia política ou à de um autocrata que se impôs a esta 

oligarquia – que a burguesia soviética “dirige” e “orienta” a acumulação capitalista. 

Provêm daí os traços particulares do capitalismo soviético, do qual se pode dizer que 

é um “capitalismo de partido”
98

. 

Assim, o autor reavalia sua caracterização da Revolução de Outubro. Trataría-se 

deuma tomada de poder que constituiu uma ditadura em nome do proletariado e que foi exer-

cida sobre os próprios trabalhadores: uma “revolução capitalista”, pois ela consolida e com-

porta relações sociais capitalistas. O Partido teria se conferido uma “legitimidadeproletária” 

que “de algum modo, lhe seria “consubstancial””, dispensando-o de prestar contas “à classe 

operária, considerada mais “atrasada” que ele”, fazendo com que tenha que “educá-la” e 
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“guiá-la”
99

. Em suas palavras: 

Se se analisarem as relações políticas e sociais cujo desenvolvimento essa represen-

tação das revoluções favorece, concluir-se-á que a insurreição de Outubro leva ao 

poder uma fracção radicalizada da intelligentsia, que se apoia numa parte da classe 

operária e pretende falar em nome do proletariado, e que aquilo que entrou na histó-

ria sob a bandeira de uma revolução socialista é, essencialmente, uma “revolução 

capitalista” acabando por conduzir a uma expropriação radical dos produtores dire-

tos. \ Nos tomos I e II da presente obra ainda não chegara a esta conclusão. Conside-

rava que não fora senão progressivamente, através de uma série de “escorregadelas” 

e de “rupturas”, que a União Soviética se encontrara metida na via do que eu cha-

mava um “capitalismo de Estado” e que essas “escorregadelas” e essas “rupturas” 

resultavam, antes de tudo, de “circunstâncias históricas”, da necessidade de enfren-

tar dificuldades que o Partido Bolchevique não conseguia ultrapassar de outro mo-

do. Penso hoje – devido à repetição do mesmo tipo de desenvolvimento em todos os 

países em que um partido dirigente tomou o bolchevismo como guia da sua ação – 

que se deve atribuir um papel histórico decisivo a certas concepções do bolchevis-

mo: “missão histórica do proletariado” e de seu Partido; um partido funcionando 

como lugar imaginário da produção da verdade teórica e política; um socialismo que 

não é – segundo Lenine – senão “o monopólio capitalista de Estado ao serviço do 

povo inteiro” 
100

. 

Isso teria levado, num primeiro momento, a um capitalismo de Estado, e num segun-

do momento, com a “revolução staliniana”, a uma forma extrema de capitalismo, com “rela-

ções de exploração que permitem durante um certo tempo realizar uma taxa de acumulação 

excepcionalmente elevada, à custa de uma opressão sem precedentes”
101

, atrelada a uma polí-

tica militarista e expansionista
102

. Nenhuma das duas fases teria logrado atacar a exploração 

capitalista, “antes, conduziram a uma transformação das formas jurídicas sob as quais esta 

exploração se opera; fizeram surgir novas formas política específicas de dominação”
103

. Por 

isso, a revolução teria tido um aspecto “socialista” apenas ao nível da representação e da ideo-

logia
104

; “apresentou-se sob a forma ilusória de uma revolução socialista, quando, afinal, 

tinha aberto caminho a uma revolução capitalista de tipo específico”
105

. 

Esta mudança ao final do percurso de A luta de classes...é objeto de críticas de auto-

res como Mimmo Porcaro e Ralf Miliband que demonstram como, na evolução do pensamen-

to de Charles Bettelheim, sedimenta-se uma mudança de ponto de vista político.Afirmam que 

o autor conclui que o descaminhoda URSS, ao desembocar no stalinismo, seria consequência 

das próprias concepções leninista e bolchevique, ou seja, seria uma tendência presente na pró-

pria gestação da Revolução Russa
106

. Trataria-se de uma leitura continuísta e evolucionista da 
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história que, ao não levar em conta as complexas contradições de seu desenvolvimento, se 

afastaria do campo do marxismo revolucionário e posicionaría-se de forma refratária à possi-

bilidade da revolução.  

A ideia de que o stalinismo seria um resultado inerente à ideologia dos revolucioná-

rios soviéticos - cujo traço mais significativo é o papel conferido ao partido – faz com que 

seja atribuida à toda prática e teoria bolchevique um caráter “intimamente capitalista”
107

. Por 

isso Bettelheim passa a considerar como “puramente imaginário” o aspecto socialista de Ou-

tubro. Pois, 

Se a ação dos comunistas russos pode ser explicada como simples recurso à ideolo-

gia economicista, ela aparece como uma resposta (inconsciente) ao problema da 

construção do capitalismo na URSS e não como uma resposta (contraditória e per-

meada de elementos burgueses, tendencialmente dominantes) a problemas que sur-

gem no terreno da revolução proletária
108

. 

O centro da análise de Bettelheim é a crítica ao economicismo
109

, que atribui às for-

ças produtivas o papel de sujeito do movimento histórico. Mas, em oposição a essa ideia, em 

sua importante Introdução ao III volume d´A Luta de classes.. afirma que ocultou-se “grave-

mente a compreensão do que havia de radicalmente novo no processo revolucionário em ple-

na expansão desde Fevereiro de 1917” e que a tomada de poder dos bolcheviques interrompeu 

“brutalmente” esse processo
110

. Ou seja, a extensão de sua crítica implica em sustentar que 

Outubro não foi o início de uma ainda insuficiente e não garantida transformação da socieda-

de, mas uma interrupção da revolução. Assim, a tendência vitoriosa seria vista teleologica-

mente como “consequência necessária da origem do processo” histórico, como se as revolu-

ções não fossem marcadas por diversas tendências que se confrontam conflituosamente
111

.  

Para Mimmo, o historiadorfrancês desconsideraria que “no curso do processo revo-

lucionário se manifestam, seja no plano objetivo, seja no plano subjetivo, uma tendência bur-

guesa e uma tendência comunista no seio mesmo do movimento de classes e nas suas estrutu-

ras organizativas”
112

. Ou seja, toda revolução depara-se com uma sociedade capitalista que 

tende a incorporar as contradições da luta revolucionária para seguir se reproduzindo; tendo 

sido tomado o poder, haveria uma tendência para construir relações comunistas e também a 
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reproduzir novas relações burguesas. Portanto, o desafio da teoria política marxista seria jus-

tamente pensar como enfrentar essa questão: o nexo entre revolução e reprodução
113

. 

A resposta de Bettelheim teria sido a de justificar a degeneração soviética pelo efeito 

da separação entre partido e massas, que seria inerente à concepção de partido e de Estado 

leninistas, apontando para uma dicotomia entre a opção pelo movimento de massas e a hierar-

quia do partido. Sustenta Mimmo que “A necessária crítica dessa ideologia burguesa não pode 

limitar-se a substituir o desenvolvimento das forças produtivas pelo desenvolvimento do mo-

vimento das classes como novo sujeito da história”
114

.Ambos polos desta relação (classe e 

partido) são atravessadospela contradição de reproduzirem a lógica do capital: a classe operá-

ria “possui uma “natureza” intimamente capitalista”, na medida em que a reprodução da rela-

ção capitalista depende de sua subordinação para sua existência; e o partido, por sua vez, ten-

de necessariamente a se incorporar aos aparelhos do Estado burguês. Assim, o sujeito revolu-

cionárioseria“antes de mais nada, a relação que se estabelece entre os dois termos, sem que 

em nenhum deles resida a garantia metafísica da “justeza” desta relação, na medida em que 

todos eles estão submetidos intimamente à dinâmica capitalista”
115

. 

A subsunção real do trabalhador impede que, imediatamente após a revolução, ela 

possa ser superada em sua “densa materialidade”
116

, fazendo com que siga se reproduzindo 

contraditoriamente. Assim, qualquer luta revolucionária por abolir o trabalhoexpropriado cor-

re o risco de ser absorvida pelo capitalismo. Para Mimmo, Bettelheim transforma essa leitura 

em uma compreensão do processo revolucionário “como a negação em ato da separação real” 

dos trabalhadores dos meios de produção, pois identifica a “garantia do processo revolucioná-

rio” na “presença constante do “fim geral” em cada um de seus momentos, ou seja, no cres-

cimento constante e linear do auto-governo e da iniciativa das massas”, tornando assim, “im-

pensáveis e irrealizáveis as mudanças, as mediações, os objetivos parciais da ação revolucio-

nárias”
117

. Por isso, a conclusão do economista se tornaria uma crítica de práticas e não uma 

investigação teórica sobre suas contraditórias formas imediatas, dificultando, portanto, a pos-

sibilidade de "poder determinar quais são os critérios que tornam possível julgar se se estão 

ou não logrando avanços”
118

. 

A crítica anti economicista não implicaria, contudo,segundo Mimo Porcaro, em li-
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quidar o leninismo e criticar a “foma-partido”, mas em reformular suas teses, investigando 

teoricamente a necessidade contraditória de sua existência e a possibilidade da resolução des-

sa contradição de outras formas: 

A partir de uma posição anti-economicista coerente, é possível iniciar a reformula-

ção crítica das teses leninianas tendo em vista uma nova teoria do partido. Ao con-

trário, isso é totalmente impossível se somos submetidos ao dispositivo de inver-

são(...), ou seja, se se reduz uma necessidade do processo revolucionário (o partido, 

nesse caso) a um puro e simples resultado de uma ideologia economicista. Bette-

lheim, que subestima de fato o problema da formação do sujeito revolucionário, é, 

conseqüentemente, obrigado a reduzir a um efeito da ideologia bolchevista os pro-

blemas que surgem em virtude da existência separada do partido. Desse modo, uma 

contradição real é aparentemente dissolvida e a pesquisa dá um passo para trás: a 

crítica do partido enquanto tal substitui uma questão que, de um ponto de vista ma-

terialista, faz muito mais sentido: colocada a necessidade do partido, como trabalhar 

para a sua extinção?
119

. 

A adesão a uma ideologia “subjetivista – movimentista”
120

contrastariacom posições 

contraditórias que Bettelheim defende nos primeiros volumes de sua obra e que conferem 

peso à “linha correta” detida por alguns dirigentes, como pode-se verificar neste trecho do 

Volume I: 

É claro – a a experiência confirma – que não existe “garantia” alguma de que um 

partido proletário sempre adote a linha justa do ponto de vista dos interesses do pro-

letariado, a linha revolucionária.\ A definição da linha revolucionária proletária não 

pode, portanto, depender de um simples “voto majoritário”, tanto de uma assembleia 

popular operária quanto de um congresso do partido ou de uma reunião de seu Co-

mitê Central. A experiência mostra que, geralmente, em face de uma situação pro-

fundamente nova, somente uma minoria encontra a via justa, mesmo num partido 

proletário experimentado. Nessas condições, considerar que um voto majoritário 

possa resolver as dificuldades e determinar a linha justa seria completamente ilusó-

rio. De modo geral, o que é justo não aparece imediatamente como tal, mas somente 

às custas de uma luta, de uma livre discussão, através da experiência e da prova do 

tempo
121

. 

E também nesta outra afirmação, do mesmo Volume, onde retoma o problema do 

“processo de autonomização dos aparelhos estatais da ditadura do proletariado”: 

Devemos concluir quenão eram os pontos fracos das concepções teóricas do bol-

chevismo que estavam „na origem‟ desse processo (segundo uma concepção idealis-

ta da história). Contudo, a existência dessas concepções e a insuficiência das retifi-

cações posteriores desempenharam um papel no fato de as massas populares russas 

não terem sido guiadas pelo caminho que lhes teria permitido desenvolver, unificar 

e coordenar suas práticas revolucionárias no grau desejado para „destruir de novo o 

aparelho czarista‟ reconstituído
122

. 

Cumpre também destacar que há, contudo, diversas passagens em que Bettlheim ten-

de a atribuir ao Partido o papel de “lugar de elaboração da verdade científica, represente ipso 

facto os interesses gerais da classe” como se também não estivesse “submetido às leis que 
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regulam a reprodução burguesa do conhecimento”
123

. No decorrer da obra o Partido reveste-se 

de uma dominância que implicaem substituir e confundir-se com as próprias massas. Trata-se 

do substitucionismo, tão criticado na conclusão de  A luta de classes...., considerado pelo au-

tor como implícito à concepção bolchevique e apontado por ele como um dos principais moti-

vos de fracasso da revolução russa. Vejamos:  

A implantação da ditadura do proletariado significa realmente que a classe operária 

torna-se dominante, e isto não pode efetivarse através de órgãos como os soviéticos, 

que são organizações de massa, nem dos órgãos estatais, oriundos eclusivamente 

daqueles. Portanto, a constituição do proletariado como classe dominante opera-se 

necessariamente através de um aparelho especificamente proletário por sua ideolo-

gia e seus objetivos, e pelo papel de direção e unificação que desempenha em rela-

ção às massas populares, isto é, através de um partido proletário que exerça essa 

função política e ideologicamente dirigente, inclusive em relação aos aparelhos esta-

tais oriundos das organizações de massa
124

.  

Por fim, as importantes consequências da tomada de poder pelos trabalhadores que 

Bettelheim nos permite compreender a partir da demonstração da articulação das contradições 

sociais objetivas e sua implicação nas transformações ocorridas na sociedade soviética, osci-

lam no decorrer de seu estudo, e teriam sidonegadas na conclusão deste seu marcante estudo. 

 

1.2 A especificidade das relações sociais de produção capitalistas 

Pudemos ver ao longo da análise da obra de Bettelheim que o nucleo fundamental do 

problema da transição reside no conceito de relações sociais de produção. A análise marxista 

tem como objeto de investigação o próprio modo de produção capitalista, pois é nessa instân-

cia que se funda sua forma histórica de exploração. A “apropriação” do trabalho alheio não 

pago se dá por meio de um processo de trabalho dirigido tendo como fima “valorização”. O 

“capital” deve, assim, ser compreendido como a relação social que se estabelece entre os 

“agentes” da produção e os meios materiais para que ela se realize.Logo, uma crítica adequa-

da às experiências “socialistas” deve ter como centro a forma como se realiza o processo pro-

dutivo, pois é pelo modo específico como se estabelece essa relação que se define o caráter 

capitalista de uma sociedade. 

Segundo Marx: 

(...) o capital não é uma coisa, mas determinada relação de produção social, perten-

cente a determinada formação sócio-histórica que se representa numa coisa e dá um 

caráter especificamente social a essa coisa. O capital não é a soma dos meios de 

produção materiais e produzidos. O capital são os meios de produção transformados 

em capital, que, em si, são tão pouco capital quanto ouro ou prata são, em si, dinhei-

ro. São os meios de produção monopolizados por determinada parte da sociedade, os 

produtos autonomizados em relação à força de trabalho viva e às condições de ativi-
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dade exatamente dessa força de trabalho, que são personificados no capital por meio 

dessa oposição
125

. 

As forças materiais de produção estão, portanto, conformadas a uma determinada 

forma de estruturação das relações produtivas que as produzem. Contudo, as leituras que tra-

dicionalmente predominam na esquerdasobre os processos revolucionários defendem a exis-

tência de “contradições” entre as relações sociais e as forças produtivas “mais desenvolvidas”, 

ensejando uma crise capaz “modificar” e “adequar” as relações de produção aos novos níveis 

alcançados pelas forças produtivas. Assim, as forças produtivas tornam-se determinantes na 

transição de uma formação social e atravessariam “a-historicamente” os modos de produção. 

Essa tese do “primado do desenvolvimento das forças produtivas” desconsidera que estas são 

partes integrantes das relações sociais de produção, como se entre ambas não existisse uma 

relação estritamente orgânica e necessariamente imbricada.Enquanto meios materiais de pro-

dução, as forças produtivas estão inseridas nas “relações entre homens mediadas por coisas”, 

sendo, portanto a forma na qual se apresenta um determinado conteúdo, que são as relações 

sociais capitalistas de produção. Por isso, seu desenvolvimento quantitativo não pode ser 

“neutro”, nem “autônomo”, pois ocorre no âmbito de relações de sociais de produção histori-

camente determinados que as submetem à lógica de valorização. Na medida em que se desen-

volvem, desenvolvem e reproduzem as relações sociais de exploração nas quais se baseia o 

capitalismo. 

Cumpre tecer algumas considerações fundamentais sobre o processo que cria a rela-

ção capitalista - que, como vimos, é o da separação do produtor direto da apropriação dos 

meios de realização de seu trabalho - para que seja possível aferir uma correta compreensão 

do significado de “socialização dos meios de produção” enquanto tarefa essencial da transição 

ao comunismo.  

A formação da estrutura de relações de tipo capitalista é caracterizada pelo processo 

histórico de expropriação dos produtores denominado “acumulação primitiva”. Com ela, os 

trabalhadores são despossuídos de seus meios de produção e subsistência, fazendo com que 

tenham que vender sua força de trabalho àqueles não trabalhadores que se tornaram proprietá-

rios dessas condições. Nesse primeiro momento, passa a existir a relação de produção capita-

lista, mas a articulação técnico-organizativa do processo produtivo ainda não sofreu alterações 

substanciais. Ou seja, “embora o processo de trabalho seja subordinado ao capital, as forças 

produtivas ainda não foram transformadas, de maneira que um modo de produção especifica-
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mente capitalista não se constuiu”
126

. Marx define essa situação como subsunção formal do 

trabalho ao capital.  

O essencial na subsunção formal é o seguinte: 1) a relação puramente monetária en-

tre o que se apropria do trabalho excedente e o que o fornece; na medida em que 

surge a subordinação, esta deriva do conteúdo determinado da venda, não de 

uma subordinação, precedente à mesma, por força da qual o produtor – devido à 

circunstâncias políticas etc, - estivesse situado em outra relação do que a monetária 

(relação entre possuidor de mercadoria e possuidor de mercadoria) em relação ao 

explorador de seu trabalho. É somente na condição de possuidor das condições de 

trabalho que, nesse caso, o comprador faz com que o vendedor caia sob sua depen-

dência econômica; não existe qualquer relação política, fixada socialmente, de supe-

rioridade e subordinação. 2) o que é inerente à primeira relação – pois caso contrário 

o operário não teria que vender sua capacidade de trabalho – é que suas condições 

objetivas de trabalho (meios de produção) e condições subjetivas de traba-

lho (meios de subsistência) se lhe defrontam como capital, monopolizadas pelo 

comprador de sua capacidade de trabalho. Quanto mais plenamente se lhe defrontam 

tais condições de trabalho como propriedade alheia, tanto mais plenamente se esta-

belece comoformal a relação entre o capital e o trabalho assalariado, o que vale di-

zer: dá-se a subsunção formal do trabalho ao capital, condição e premissa da sub-

sunção real.
127

. 

Com a submissão formal ao capital a produção ainda ocorre da mesma maneira, mas 

o trabalhador, mesmo que conheça o modo como se desenvolve processo produtivo em que 

está inserido, passa a ter a “necessidade” de reproduzir sua subordinação, pois só pode exercer 

seu trabalho submetendo-se ao capitalista, que é proprietário das condições para desenvolver 

cada uma de suas etapas. Conforme o capitalismo se desenvolve e se transformam as técnicas 

de produção, ele não apenas se assenta e conserva essa separação do trabalhador dos meios de 

produção, mas “a reproduz em escala sempre crescente”. Num segundo momento, ocorre uma 

transformação das forças produtivas, especialmente com a introdução do sistema de máqui-

nas. Essa mudança faz com que o trabalhador se torne mero “apêndice” das máquinas e equi-

pamentos que cada vez se tornam mais complexos, sendo, assim, reduzido a mero prestador 

de trabalho genérico e indiferenciado. Com isso, 

A força de trabalho dos operários é objetivamente igualada, uma vez que ela é redu-

zida a mera energia dispendida em determinado tempo. É a isso que Marx chama de 

subsunção (ou subordinação) real do trabalho ao capital. O capitalista agora tem o 

poder de dispor efetivamente dos meios de produção. Ao contrário do período ante-

rior, quando a classe operária é limitada à execução de uma tarefa elementar do ci-

clo reprodutivo, quando ocorre a sepação entre trabalho intelectual e o trabalho ma-

nual, a intervenção do capitalista passa a ser necessária também no interior do pro-

cesso de produção. Ou seja, o trabalhador não é mais capaz de combinar os elemen-

tos do processo de trabalho independentemente da direção e coordenação do capita-

lista. Expropriado do conhecimento técnico, que foi transferido para o sistema de 

máquinas, reduzido à condição de energia laborativa indiferenciada, o operário tor-

na-se inteiramente subordinado ao capitalista
128

. 

Os trabalhadores passam a ser realmente despossuídos dos meios de produzir sua vi-
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da pois dependem, para participar do processo produtivo dos meios materiais de produção e 

da capacidade de conhecer o processo que não dominam nem dirigem. Com asubsunção real 

do trabalho ao capitalocorre com a completa transformação da natureza do processo de pro-

dução que caracteriza o modo de produção especificamente capitalista. 

A característica geral da subsunção formal continua sendo a direta subordinação do 

processo do trabalho – qualquer que seja, tecnologicamente falando, a forma em 

que se efetue – ao capital. Nessa base, entretanto, se ergue um modo de produ-

ção tecnologicamente específico que metamorfoseia a natureza real do processo de 

trabalho e suas condições reais: o modo capitalista de produção. Somente quando 

este entra em cena, se dá a subsunção real do trabalho ao capital
129

. 

Assim, com a subsunção real do trabalho ao capital acompanhada pela completa 

transformaçãodo modo técnico-organizativo da produção
130

 o trabalhador encontra-se incapa-

citado de realizar a atividade laborativa independente e torna-se simples “peça” dessa realida-

de complexa que lhe escapa. Portanto, a subsunção real do trabalhador ao capital baseia-se 

não apenas na expropriação do trabalhador das condições objetivas de seu trabalho, mas tam-

bém de suas condições subjetivas, pois sua capacidade intelectual se separa de seu trabalho 

manual e é apropriada e transformada em “potência do capital”, em verdadeira força produti-

va especificamente capitalista que se opõe ao produtor e o subordina. 

Se o capital é uma relação social, isso significa que os meios de produção só se con-

vertem em capital quando são combinados com a força de trabalho assalariada, por-

tanto só há capital quando o proprietário das condições materiais da produção en-

contra disponível no mercado a força de trabalho e a consome no processo de pro-

dução. É justamente a relação entre essas duas classes, a burguesia e o operariado, 

mediada pelos meios de trabalho, que constitui a relação de capital ou capitalis-

mo
131

. 

Maria Turchetto, - que é parte dos críticos do economicismo, é professora da Univer-

sidade Cà Foscari de Veneza, desenvolveu estudos e pesquisas junto a alunos de Bettelheim 

(como Gianfranco La Grassa
132

) e dirigiu a publicação em italiano de suas obras - pôde de-

senvolver algumas das “teses fortes”
133

 de Bettelheim, sistematizando uma contribuição deci-
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siva para compreender o caráter da sociedade de transição. Ela explica queo movimento de 

produção do capital como “um movimento de contínua reprodução “ampliada” – em “exten-

são” e em “profundidade” – da própria relação capitalista” faz com que o desafio primordial 

do socialismo seja a possibilidade de romper e inverter esse processo de “auto-reprodução” do 

capital
134

.Para esta autora italiana, é a partir do conhecimento teórico da “estrutura do modo 

de produção capitalista e suas leis de movimento” que temos o “quadro teórico de referência 

para uma abordagem não economicista da questão da transição ao comunismo”. Este “quadro 

teórico de referência é dado exclusivamente pelo conhecimento do movimento “interno” do 

modo de prodição capitalista”
135

que nos permite identifica aquilo que o comunismo não pode 

ser
136

. 

Como vimos, a lei que rege o movimento do capital é o da sua valorização, que de-

senvolve-se aprofundando a “subordinação “real” do trabalho ao capital” e aumentando “a 

expropriação – inclusive e sobretudo a “subjetiva” – dos produtores, isto é, a condição social 

que é suficiente para reger o processo de valorização”
137

. Isso significa que o “sentido da 

transformação socialista”
138

 encontra-se na superação da cisão entre o produtor direto e as 

condições da produção. A subsunção formal e real do trabalho ao capital se constituiu por 

exigência do processo de valorização do capital e levou à “organização do processo de traba-

lho sob a base técnica das forças produtivas especificamente capitalistas”
139

. Portanto, 

A possibilidade de uma transformação revolucionária das relações de produção capi-

talistas reside necessariamente no “ataque” à organização capitalista do processo de 

trabalho, pois é justamente o modo como o processo de trabalho se organiza sob as 

relações de produção capitalistas o que permite o prosseguimento do processo de va-

lorização
140

. 

Logo, a principal tarefa desse período é revolucionar a natureza das relações de pro-

dução, permitindo a constituição de novas forças produtivas,de modo que seja possível uma 

efetiva apropriação dos trabalhadores do processo produtivo.É no interior do próprio processo 

de trabalho que as relações de produção capitalistas estruturam as forças produtivas que im-

pedem o controle dos produtores diretos dos meios de sua produção. Isso se dá por meio da 

divisão entre trabalho manual e intelectual, trabalho de direção e de execução que reproduzem 

“as condições de expropriação da “potencia mental” do operário”
141

,  “a perda da capacidade 
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do trabalhador de pôr em funcionamento o processo de trabalho e de dispor do produto de seu 

trabalho”
142

. Portanto, o movimento do capital se dá por meio da divisão técnica do trabalho, 

que em verdade é eminentemente social, na medida em que é “o lugar de existência da relação 

social capitalista e da determinação “profunda” de todos os complexos aspectos da sociedade 

burguesa”, representando a peculiaridade histórica do capitalismo
143

. 

Nesse sentido, as forças produtivas possuem uma forma histórica e determinada de 

desenvolvimento, que diz respeito justamente à organização técnica do processo de produção, 

que lhes imprime a forma capitalista das relações de produção. Com isso, é impossível falar 

em contradição entre relações de produção “socialistas” – quando consideradas como mera 

relações jurídicas - e forças produtivas- tomadas como indiferentes a sua natureza de classe - a 

serem desenvolvidas, mas apenas em contradição objetiva entre o capital e o trabalho na rela-

ção de produção que se aprofunda. Isso quer dizer que o desenvolvimento das forças produti-

vasem quantidade sob o socialismo, sem uma transformação de sua qualidade,representam o 

desenvolvimentoda forma de existência concreta dessa relação capitalista que reproduz a se-

paração entre as potências intelectuais autônomas de produção e o trabalhador expropriado, 

reduzido a portador de capacidade laborativa “abstrata”, que só pode produzir valores de uso 

dentro da unidade produtiva capitalista.  

Portanto, a transformação jurídica da propriedade privada em propriedade do Estado 

socialista é uma condição necessária mas ainda insuficiente dessa “socialização”, na medida 

em que ela não implica, por si só, no desmantelamento da estrutura organizativa da produção 

capitalista. Isso porque, a “propriedade privada” dos meios de produção não se refere à “for-

ma jurídica na qual esta última é sancionada pelo direito burgues”, mas à “disposição efetiva” 

das condições de produção por parte da classe capitalista, ou seja, a“apropriação capitalista da 

mais-valia e o movimento de constante reprodução das relações de produção capitalistas”
144

. 

Deve-se atacar, então, a forma da divisão social do trabalho “determinada pela su-

bordinação do trabalho ao capital” que é própria do capitalismo
145

. Este é, como esclarece 

Turchetto, o “lugar real no qual se desenvolve a luta de classes no “socialismo”, e o objetivo 

fundamental de tal luta”
146

: 

A relação capitalista está de fato inscrita na estrutura mesma das forças produtivas 

materiais, na organização do processo de trabalho, na divisão técnica do trabalho e 

na divisão social do trabalho dela derivada, na autonomização da ciência e da técni-
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ca em relação aos produtores diretos, no consequente “esvaziamento” da capacidade 

laborativa humana, etc.: elementos estes que o “socialismo” herda, e que podem ser 

transformados só no decorrer de um longo – e certamente não linear – processo his-

tórico. Em outros termos, a “nova sociedade” instaurada com a tomada do poder por 

parte do proletariado se baseia ainda sobre a produção estruturada segundo as exi-

gências da valorização capitalista, que por suas próprias características “objetivas” 

reproduz constantemente as condições de subordinação dos produtores; que, portan-

to, contém nos seus elementos materiais e organizativos a relação de produção capi-

talista. Nisso, de fato, se encontra o fundamento da permanência da luta de classes 

no “socialismo”: mesmo se a “burguesia” – enquanto classe “subjetiva”, organizada 

como classe dominante no Estado – tiver sido derrotada com a instauração da dita-

dura do proletariado, continua a existir o “capital” enquanto relação social de pro-

dução que tem a sua existência “concreta” na estrutura das forças produtivas. Isso 

significa que, enquanto a estrutura material da produção não for transformada (nisso 

consiste, precisamente, a “transição” ao comunismo), é sempre possível que também 

se forme outra vez uma nova burguesia, uma nova classe de “agentes do capital”, 

sobre a base da permanência da relação de produção capitalista (isto é, da subordi-

nação real dos trabalhadores aos elementos materiais e à organização do processo 

produtivo) e da presença desta última em uma divisão social do trabalho (e, portan-

to, na esfera das relações de distribuição e de circulação) que reproduz as divisões, 

os papéis, a “estratificação social” próprias da sociedade burguesa
147

. 

Por isso, afirma: “a instauração de relações de produção de tipo comunista não é algo 

que possa de forma alguma preceder à transformação da estrutura material técnico-

organizativa da produção, mas algo que coincide imediatamente com tal transformação”
148

. É 

por isso que o proletariado tem necessidade de apossar-se do poderestatal, que reproduz, “em 

última instância, as formas sociais da sociedade capitalista”
149

,desmontar seu aparelho repres-

sivo, e levar à cabo a referida revolucionarização das relações de produção. Para isso, o Esta-

do deve ser absorvido pelas massas, ser controlado diretamente por ela, até sua efetiva extin-

ção, juntamente com a extinção das classes. É “precisamente nisso que se joga a possibilidade 

de se constituir uma nova forma de organização social ou – ao contrário – de se fortalecerem 

as formas da exploração burguesa”
150

. 
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2.  A EXPERIÊNCIA CHINESA DA GUERRA CIVIL ATÉ A REVOLUÇÃO 

CULTURAL 

 

2.1 Condições da Revolução Chinesa 

2.1.1 Antecedentes da Revolução 

A Revolução Chinesa aconteceu após um longo período de guerras pela libertação 

nacional a partir das quais se constituíram organizações combativas de trabalhadores que cria-

ram as bases para uma revolução com objetivos socialistas. Durante esse processo, o Partido 

Comunista Chinês fortaleceu sua incidência territorial junto aos setores que protagonizaram 

essas lutas, o que permitiu não apenas sua vitória, mas um acúmulo de experiências práticas 

que caracterizariam sua concepção de transição ao comunismo.  

Podemos muito brevemente relatar estes conflitos a partir do marco inicial de 1911, 

quando ocorreu a derrubada da monarquia submissa ao imperialismo internacional. Havia um 

contexto de grande concentração fundiária e a maioria da população camponesa estava em 

situação de fome e era vítima de grande violência por parte dos proprietários de terra. Este 

movimento nacionalista e republicano, impulsionado principalmente pelo Partido Nacionalis-

ta (Kuomitang, fundado 1905), instaurou a República Chinesa, que ainda mantinha a condição 

semicolonial do país e era marcada pela divisão do território com constantes disputas promo-

vidas pelos chefes militares locais, os chamados “senhores da guerra”. A insatisfação dos chi-

neses com a posição do governo frente à permanência do subjugo do país diante das forças 

estrangeiras seguia.  

Sob o influxo da Revolução Russa de 1917 e da criação da Terceira Internacional em 

1919, que propagavam a teoria marxista-leninista no país, os trabalhadores chineses seguiram 

desenvolvendo experiências de luta contra o imperialismo e contra o feudalismo, permitindo o 

surgimento do Partido Comunista Chinês (PCCh) em 1921.  

A partir de 1924 o Kuomitang iniciou uma nova ofensiva pela libertação nacional e, 

conforme orientação da Internacional Comunista, o PCCh adotou uma política de cooperação 

e aliança de forças com aquele.Márcio Naves explica que: 

Na Terceira Internacional predominava uma concepção abstrata e dogmática do pro-

cesso histórico, segundo a qual, em todos os países considerados “coloniais” ou 

“semincoloniais”, a contradição fundamental era entre a classe feudal e a burguesia, 

de modo que a etapa da revolução deveria ser democrático-burguesa, e não proletá-

ria. As condições não estariam ainda “maduras”, devido ao baixo nível de desenvol-

vimento das forças produtivas, para os trabalhadores dirigirem sua revolução
151

. 
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Assim, o PCCh colabora militarmente nas campanhas de unificação do país sob a di-

reção de Chiang Kai-shek, organizando operários e camponeses para a Expedição ao Norte 

iniciada em 1925. Nesse processo, que foi obtendo sucessivas vitórias contra os déspotas lo-

cais, ocorreram também levantes contra os proprietários de terra. Muitas dessas revoltas popu-

lares foram lideradas e apoiadas pelos comunistas, gerando um “perigo” para o Kuomitang, 

cujas aspirações nacionalistas e vinculadas aos proprietários (burguesia nacional) passavam a 

evidenciar seu antagonismo com o PCCh.Durante todo esse período Mao Tsé-tung e outros 

dirigentes do Partido vinham mobilizando os camponeses sustentando uma “política agrária 

revolucionária e a necessidade de uma poderosa organização de massas camponesas”
152

. 

A relação entre Kuomitang e PCCh finda com o fortalecimento da ala direitista do 

primeiro, o que leva a uma série de ataques aos levantes armados populares, liderados por 

Chiang Kai-shek, que, tendo assumido a direção do Kuomitang, inicia uma forte repressão aos 

revolucionários, com o objetivo de neutralizar sua influência no cenário político do país. Com 

isso, o PCChreorganiza seus destacamentos eadota uma medida que será de fundamental im-

portância para as reflexões sobre a questão do poder no decorrer da transição: liberar territó-

rios e estabelecersovietes - as “bases vermelhas” - sob domínio popular, a partir das quais se 

formaram o Exército Vermelho. Nessas bases operaram-se profundas mudanças como expro-

priações de terras em beneficio dos camponeses, criação de cooperativas, ampla alfabetização, 

etc.Ou seja, experimentaram-se formas embrionárias de auto administração dos trabalhadores 

que ameaçavam o poder da classe dominante. Mas as tentativas de insurreição revolucionária 

são duramente combatidas pelo Kuomitang, que recebe apoio internacional e dos grandes 

proprietários nacionais para tanto, culminando no golpe de 1927 em que, 

(...) uma vitoriosa insurreição operária em Xangai, envolvendo mais de 800 mil tra-

balhadores e organizada por dirigentes sindicais e quadros comunistas, libertou a ci-

dade de um Senhor da Guerra e a entregou às tropas nacionalistas de Chiang, o qual, 

pouco depois, com a ajuda de criminosos locais, promoveu o massacre de centenas 

de milhares de trabalhadores, lideranças sindicais e militantes comunistas
153

.  

A unidade de ação militar com o Kuomintang para enfrentar as tropas imperialistas 

sob a perspectiva de realizar uma revolução democrática se deu com a perda da independência 

do PCCh que, mesmo compondo a maior parte das mobilizações camponesas, foi orientado 

pela direção soviética a refreá-las para não gerar um distanciamento com o Partido Nacional, 

ao invés de fortalecê-las para avançar na constituição dos sovietes independentes e na condu-

ção de uma guerra revolucionária. O resultado de tal orientação foi uma fragilização dos co-
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munistas ante o Kuomitang e sua constituição em alvos de ataques abertos e sistemáticos. 

A guerra civil só foi suspensa com a invasão do Japão à Manchúria em 1931, mas as 

campanhas de “cerco e aniquilamento” contra os vermelhos se prolongaram até 1934, resul-

tando em “perdas da ordem de 90% no Exército Vermelho”. Assim, realizou-se uma retirada 

estratégica que leva à Grande Marcha – uma travessia de 12 mil quilômetros pelo país, em-

preendida pelos comunistas para escapar dos ataques, bem como para se fortalecer e se reor-

ganizar. Porém, as novas investidas dos japoneses iniciadas em 1937 levaram à realização de 

uma nova frente entre PCCh e Kuomitang para derrotar o país invasor – fato que ocorre com 

o fim da 2ª Guerra Mundial, em 1945.  

A partir de então se reinicia o conflito armado interno, com uma maior força militar 

do Kuomitang nas cidades e uma grande influência, penetração
154

 e experimentação adquirida 

pelos comunistas com os camponeses, juntamente com um forte apoio da população, que re-

jeitava Chiang Kai-shek pela relação que estabelecera com potências estrangeiras (contra as 

quais o país vinha lutando havia séculos) e o mau desempenho na guerra contra o Japão, cuja 

vitória foi determinante para o Exército Vermelho. Em 1ª de outubro de 1949 as forças comu-

nistasvencem, o Kuomitang refugia-se em Taiwan, e Mao Tsé-tung proclama a República Po-

pular da China. 

 

2.1.2 Dificuldades para o processo de construção do socialismo 

Com a vitória o Partido se vê diante de um imenso desafio, pois encontra dificulda-

des econômicas, sociais, políticas e ideológicas, que afastam da classe trabalhadora o exercí-

cio do poder.  Do ponto de vista econômico e social, a construção do socialismo na China 

depara-se com uma realidade complexa, após anos de guerra civil e ocupação estrangeira, 

configurando-se uma empreitada muito difícil. O cenário em que se instaura a República Po-

pular era de desorganização e atraso econômico, pífia estrutura administrativa, poucas estrutu-

ras industriais modernas, desintegração nacional (por motivos culturais, linguísticos, políticos 

e outros, junto coma ausência de um amplo sistema nacional de ferro/rodovias e áreas destru-

ídas), produção agrícola e industrial reduzida em 50% como consequência da guerra, condi-

ções de vida miseráveis, inflação galopante, milhões de refugiados nas cidades, etc.. Soma-se 
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a isso o fato de o país possuir 80% população trabalhando em atividades agrícolas, reduzidas 

pessoas com capacidade técnica para o trabalho na indústria – ou seja, um operariado pouco 

numeroso, um baixo nível cultural das massas e o analfabetismo imperante
155

. 

Note-se que durante a Primeira Guerra Mundial (1914-1918) impulsionou-se no país 

um desenvolvimento capitalista baseado fundamentalmente na indústria leve concentrada em 

algumas cidades. O proletariado nascente, contudo, compunha uma parte ínfima da população 

e sofria a opressão advinda do imperialismo, do feudalismo e da burguesia nacional. Era tam-

bém ainda muito diretamente ligado com a terra - de onde vinha - e não vinculado ao pensa-

mento marxista
156

. Além disso, o golpe de 1927 de Chiang Kai-shek sobre as insurreições dos 

trabalhadores de Xangai teve um forte impacto sobre as lutas sindicais, tornando, posterior-

mente, o movimento sindical predominantemente reacionário
157

. 

Mao Tsé-tung apontava algumas particularidades deste novo proletariado chinês, 

afirmando que a pesada opressão que sofria (“difícil de encontrar outras parecidas no mun-

do”) o tornava a classe mais resoluta e consequente para levar adiante a revolução. Sob a dire-

ção do Partido chinês havia se tornado a classe mais revolucionária da sociedade chinesa 

(“exceto um pequeno punhado de fura-greves, toda a classe operária é revolucionaria na mai-

or parte”), e seus laços naturais com o campo facilitaram uma estreita aliança com o campesi-

nato. Tais elementos tornaram-no “a força mais fundamental da revolução chinesa”
158

. 

Havia evidentes limitações no papel do proletariado na luta pela tomada de poder, e o 

enraizamento do PCCh nas cidades era extremamente reduzido. Portanto, do ponto de vista 

das forças sociais que conduzem à tomada de poder, o triunfo da revolução chinesa de 1949 

foi possível pela fusão entre o campesinato pobre e elementos marxistas oriundos da cidade, 

sendo que a base social agrária é a base fundamental da revolução. 

Do ponto de vista da organização política, a existência de um poder revolucionário 

durante muitos anos antes da fundação da República Popular Chinesa e que se mostrou eficaz 

para a revolução fez com que, após a tomada de poder, não fosse fundamentalmente modifi-

cado em sua estrutura: Partido, Exército fortemente centralizado e hierárquico,órgãos de Go-

verno e organizações de massa. É certo que o Partido Comunista era, no entanto, o órgão que 

exercia o poder real
159

. 
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Além disso, a única experiência de administração adquirida pelo PCCh por meio das 

“zonas vermelhas”, que lhe possibilitaram lidar com problemas de organização da sociedade, 

se deu sob o regime de “nova democracia”, em aliança com a burguesia média, e sem experi-

mentação com as novas questões com as quais viriam a se deparar após a revolução. 

A Conferência Consultiva Política do Povo, reunida em 1949, constitui 

(...) uma forma de poder político que Mao vai designar como uma ditadura democrá-

tica popular, dirigida pela classe operária e composta dos camponeses, da pequena 

burguesia urbana e da burguesia nacional contra a burguesia monopolista, os propri-

etários de terras e as forças contra revolucionárias e imperialistas, que podem ser 

“reprimidas e castigadas” se saem dos “limites”, seja por palavras seja por atos, e só 

o povo exerce o direito de voto, de modo que, diz Mao, “A combinação desses dois 

aspectos, democracia para o povo e ditadura para os reacionários, constitui a ditadu-

ra democrática popular”. Assim, é formulado um programa de cooperação com a 

burguesia nacional que utiliza o método da persuasão e o trabalho educativo para a 

consecução dos objetivos revolucionários
160

. 

Do ponto de vista ideológico, os costumes e tradições do país eram profundamente 

conservadores e retrógrados. A maioria das pessoas que apoiou a revolução não o fez por de-

fender o comunismo e a ditadura do proletariado, mas porque o PCCh conseguiu promover 

um processo de integração, de regeneração patriótica, de “saída da prostração milenar”
161

. É 

de se destacar o elemento nacionalista inevitavelmente presente, na medida em que, na resis-

tência contra o Japão, o Partido Comunista era a “força nacional mais consequente”, fazendo 

com que entrassem em suas fileiras diversos membros motivados pelo patriotismo
162

. 

Se observamos a trajetória da revolução chinesa até 1949, encontramos nela elemen-

tos que, em termos gerais, podem ser qualificados de proletários (diversos aspectos 

da ideologia e da política do Partido, especialmente). Mas falta nela uma presença 

física elementar do proletariado e pesam como força os elementos não proletários. 

Igualmente, o curso iniciado em 1949 se vê condicionado pela existência de um po-

der, de um regime político que não pode ser considerado a rigor como um regime de 

ditadura do proletariado
163

. 

Tratou-se assim, de uma revolução baseada na adoção de uma posição “fundamen-

talmente agrária, democrática e nacional”
164

sem a qual aquela não teria sido possível. 

Por fim, do ponto de vista internacional havia uma forte pressão norte-americana e 

uma influência da União Soviética e seu Partido (PCUS), que ajudou a cimentar o modelo de 

Estado que seria construído no país. 

 

2.2 Influência da concepção soviética 

Apesar das manifestações contrárias de destacados militantes, o PCCh se aliou ao 
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Kuomitang por orientação da Terceira Internacional - onde predominava a posição da URSS e 

cuja concepção, como vimos, defendia um “processo revolucionário nacional democráti-

co”
165

. Em pouco tempo aquele partido, aliado com setores reacionários da sociedade chinesa, 

mostrou-se uma dura força repressiva para com os revolucionários. Mesmo depois de vários 

ataques, a Internacional insistiu em que fosse mantida a referida aliança, demonstrando que o 

PCUS não compreendia a “real natureza de classe” do Kuomitang
166

 e acabou por contribuir 

por isso, com sérios atrasos e derrotas para os comunistas
167

, que acataram a orientação. 

Por outro lado, Mao Tsé-tung já tinha começado a desenvolver reflexões sobre a 

aplicação do marxismo-leninismo como método de análise para a realidade específica da Chi-

na - “chinificando” o marxismo
168

, e tinha identificado como “agente principal da transforma-

ção, o campesinato, contra a doutrina “oficial” e a orientação dos dirigentes stalinistas”
169

, 

defendendo a necessidade de que os chineses seguissem um caminho próprio, não “copiando” 

dogmaticamente os soviéticos.  

Contudo, apesar disso, no período da revolução chinesa a URSS gozava de grande 

prestígio, autoridade e importância entre os chineses. Havia, ainda, certa dependência econô-

mica e diplomática acirrada pelo bloqueio americano à China, pelos atos de sabotagem vindos 

de Taiwan, e pelas catástrofes naturais ocorridas no período.Por isso, desde logo a revolução 

chinesa se desenvolveu em estreita relação com aquele país, seja pela assimilação de suas 

concepções políticas e ideológicas, seja pelo apoio material por eles fornecido, diante de situ-

ações de grande dificuldade interna e externa. 

Com efeito,  

(...) a China firmou um importante tratado de ajuda mútua com a União Soviética, 

em fevereiro de 1950, em um encontro entre Mao e Stalin em Moscou. Esse tratado 

implicava essencialmente um compromisso de auxílio militar em caso de agressão 

do Japão ou de seus aliados e um empréstimo para a realização de projetos industri-

ais na China
170

. 

Não possuindo uma formulação própria e sólida sobre o problema da transição, e 

frente aos entraves objetivos, o PCCh adotou em absoluto a perspectiva soviética, tendo que 

aceitar uma dupla tutela: 
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Tutela, em primeiro lugar, teórica: tiveram que tomar emprestada do PCUS suas 

concepções sobre a construção do socialismo. Tutela em segundo lugar, material: 

tiveram que recorrer ao concurso massivo de expertos e técnicos da URSS, que mar-

charam alegremente à China a ensinar ao PCCh a dirigir a “construção do socialis-

mo”. Não menos de 10.000 instrutores, engenheiros e técnicos soviéticos foram as-

sim à República Popular Chinesa já durante o mesmo período de “restauração eco-

nômica” (1949-1952). Eles deram sua marca ao Primeiro Plano Quinquenal (1953-

1957); eles marcaram fundamentalmente a orientação dos primeiros passos da tran-

sição socialista. Eles diretamente, e a influência indireta da URSS no plano teórico, 

contribuíram a que se começasse a reproduzir na China situações similares às que 

essas teorias e esse tipo de pessoal vinham gerando na URSS desde há anos, situa-

ções com indubitáveis aspectos positivos (rápido desenvolvimento das forças produ-

tivas e da industrialização básica, acelerado crescimento do proletariado industrial, 

criação de uma infraestrutura essencial mínima...) mas com um peso maior de as-

pectos negativos desde o ponto de vista revolucionário socialista: tendência ao en-

frentamento com a massa popular camponesa – e de modo mais geral, da cidade 

com o campo -, menosprezo das necessidades materiais do povo trabalhador, favo-

recimento do desenvolvimento da capa de administradores, funcionários, profissio-

nais e técnicos em situação de aberto privilégio, agigantamento do burocratismo, di-

vórcio entre o povo trabalhador e o aparato do Estado, entronização do objetivo do 

desenvolvimento das forças produtivas acima de qualquer outro...
171

. 

Quanto à tutela teórica, Eugenio del Rio, ao analisar a teoria da transição ao comu-

nismo em Mao Tsé-tung, afirma que da Revolução (1949) até o XX Congresso do Partidos 

Comunista da União Soviética (1956), suas obras demonstram uma aceitação das posições 

soviéticas sobre os problemas da transição. Chama inclusive a atenção que não se colocam em 

questão as contradições da experiência soviética face ao marxismo
172

. 

Nesse período, ocorreram movimentos de restauração econômica e foram levadas 

adiante mudanças no que se refere “à pressão da contrarrevolução, à luta contra os vícios que 

se registram entre os funcionários (movimento dos três antis: contra a corrupção, contra o 

desperdício e o autoritarismo), à luta contra a burguesia nacional (movimento dos cinco antis: 

contra os subornos, a fraude, a evasão fiscal, a malversação e obtenção ilegal de informações 

estatais secretas)”
173

 - ambas formas de luta contra o burocratismo, a guerra da Coréia (1950-

1953), o primeiro Plano Quinquenal (1953-1957), a Constituição de 1954, a reforma agrária e 

o movimento de coletivização no campo e sua aceleração em 1955
174

.  

Verificava-se, todavia, uma clara identificação entre socialização e supressão da 

propriedade individual. Ainda que o processo de ampla e imediata coletivização defendido 

por Mao Tsé-tung gerasse transformações profundas nas formas de organização das relações 

sociais no campo (destaque-se que ao final de 1956, 120 milhões de famílias camponesas rea-

lizavam seu trabalho de forma cooperativa e, paralelamente, nas cidades reorganizam-se as 
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estruturas industriais e os canais de distribuição)
175

, predominava a suposição de que “a eli-

minação da propriedade individual traz consigo a implantação de relações sociais de produção 

socialistas”
176

. 

Os dirigentes chineses adotam do stalinismo sua concepção de transição ao comu-

nismo, a partir da qual a extinção da propriedade privada “seria condição suficiente para o 

surgimento de relações de produção socialistas”. Mao entende, em texto de 1962, referencian-

do-se em Stalin, que a base das relações de produção reside no sistema de propriedade
177

. As-

sim, explica Eugenio del Rio que os problemas então vivenciados na construção do socialis-

mo são considerados de forma isolada do próprio regime social.  

Não existe, pois, uma conexão entre esses males e as relações sociais e políticas, as 

diferenças, a divisão social do trabalho próprias do novo regime. Esta é uma limita-

ção de peso que dificulta abordar tais problemas em toda sua dimensão e elaborar as 

modificações do regime que são necessárias para superá-los (instauração de formas 

de poder das próprias massas trabalhadoras, luta por atenuar a divisão social do tra-

balho então existente, etc.)
178

. 

Marcados pelo “dogmatismo, expresso em uma concepção abstrata de marxismo e 

pela defesa da aplicação mecânica de princípios e métodos oriundos da experiência soviéti-

ca”
179

 os chineses também adotam um modelo de constituição e exercício do poder que repro-

duzirá, essencialmente, o soviético. Vejamos: 

A estrutura geral do poder que se configura durante estes anos tem muito em comum 

com a soviética, se bem que leva o selo do processo que a gera. O poder repousa 

fundamentalmente sobre o Partido, ou mais precisamente, sobre seus órgãos dirigen-

tes, estreitamente unido ao Exército. Na periferia do poder se inscrevem os organis-

mos governamentais, que possuem certo conteúdo de frente unida, com representan-

tes das diversas correntes políticas que romperam com Chiang Kaichek. 

O Partido aparece, pois, como uma instituição oficial, integrante formalmente do 

poder estatal, e instância suprema de tal poder
180

. 

Por isso, afirma Eugenio del Rio que “O Partido é, portanto, como no sistema sovié-

tico, o eixo de poder”
181

. E se por um lado, assim se constitui devido à influência soviética, 

por outro, também corresponde à anterior experiência de organização política existente duran-

te as guerras liberação nas quais, como visto, o Partido era quem exercia o poder real e não os 

próprios trabalhadores. 

Contudo, há algumas inovações de destaque, por parte dos chineses como, por 

exemplo: a defesa reiterada da liberdade de expressão no seio do povo; a defesa de que as 
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massas não devem ser forçadas quanto ao processo de coletivização – e outros processos, mas 

devem fazê-lo quando convencidas, e por isso a defesa de reeducação no socialismo; a defesa 

de que a repressão deve ser realizada com a participação das massas, não centralizada pela 

cúpula dirigente, e que deve ser restringida o máximo possível; a luta contra a corrupção ad-

ministrativa, que, ainda que não seja compreendida como uma questão estrutural que corres-

ponde às relações sociais e políticas existentes, mas como um problema de indivíduos cor-

rompidos pela burguesia, foi feita convocando-se as massas para tanto. Além disso, podemos 

mencionar a publicização de contas para controle público
182

 e o desencadeamento de campa-

nhas de educação política de massas, com a criação de novos organismos de poder (como de 

bairros, de ruas, para cuidar dos problemas da vida cotidiana)
183

. 

Outra questão, bastante presente no discurso de Mao Tsé-tung nesse período, foi a 

busca por uma “redução do culto aos dirigentes”, chegando a defender não se presentear diri-

gentes, “aplaudir menos” e “não colocar camaradas chineses no mesmo patamar que Marx, 

Engels, Lenin e Stálin”
184

. 

Também é significativa a emergência de debates relativos à luta contra a separação 

entre funcionários estatais e as massas, apontando-se a necessidade de os primeiros “saírem 

de seus escritórios” e terem mais contato com a realidade do povo chinês, e, por outro lado, a 

necessidade de as massas exercerem controle sobre os aparelhos do Estado. 

Fundamentalmente, existia entre os chineses, em contraste com os soviéticos, a preo-

cupação com a realização de transformações no modo de produzir como uma necessidade da 

edificação socialista. Buscavam, assim, diferenciar sua produção e organização do trabalho 

daquela da URSS.  

 

2.3 O início da crítica aos soviéticos 

A compreensão de que o caminho até então adotado para o desenvolvimento do soci-

alismo na China estava equivocado começa a ganhar corpo no PCCh, sobretudo do ponto de 

vista político e ideológico, quando ocorre um grande afastamento de importantes setores das 

massas com o primeiro Plano Quinquenal. Este era centrado na indústria pesada subsidiada 

pela compra da produção camponesa pelo Estado a baixos preços, conforme a linha de indus-

trialização soviética. Isso fez com que fosse colocada em risco a aliança operário-camponesa, 

pois, do ponto de vista econômico, os sistemas de entregas da produção dos camponeses ao 
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Estado geravam muitas perdas e dificuldades de atendimento de suas necessidades. 

Com a celebração do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética, em 

1956, quando se defende uma  

(...) “passagem pacífica ao socialismo” e a cooperação com o imperialismo, introdu-

zem-se “fortes pontos de fricção nas relações entre os dois países, pontos que não 

cessam de engrandecer-se nos anos posteriores. Se estão criando as condições para 

acentuar o distanciamento doutrinal de Mao Tsé-tung com as posições soviéticas e 

para deixar para trás o anterior seguidismo frente à URSS, ao qual se refere Mao 

Tsé-tung nestes termos
185

. 

Posteriormente, no mesmo ano, é debatida no Congresso do PCCh a necessidade de 

corrigir os rumos da revolução. Nessa época, o pensamento da “ala revolucionária” (ainda não 

claramente delimitada e constituída) não desenvolvia uma crítica aos reais problemas encara-

dos na China, na medida em que as críticas eram esparsas e não se direcionavam às contradi-

ções do “modelo” propriamente. 

O fortalecimento de uma reflexão crítica do plano internacional a partir da evolução 

do “revisionismo” da URSS que abandonava o apoio à revolução proletária mundial, e a opo-

sição à visão de Liu Shaoqi e dirigentes próximos que defendiam um reforço da disciplina e 

autoridade do Partido, impulsionou em 1956 o movimento “das cem flores” que buscava 

avançar em uma democracia de massas, para que estas pudessem exercer efetivamente o con-

trole da sociedade, e equilibrar a necessidade de uma transformação socialista da superestrutu-

ra ideológica e o desejo de evitar métodos repressivos, policialescos, impositivos, com a inte-

lectualidade.  

Mao Tsé-tung apresenta seu informe “Sobre as dez grandes relações” em 1956, que 

reconhece erros e defeitos na edificação socialista soviética, como as medidas duras e prejudi-

ciais ao campesinato, a concentração de poder nas autoridades centrais em detrimento das 

locais, o desprezo às minorias étnicas, a repressão aos partidos que não o comunista, o modelo 

de desenvolvimento industrial, etc
186

. Segundo del Rio, trata-se de 

(...)uma síntese da retificação que postula Mao Tsé-tung com respeito à linha apli-

cada nos primeiros anos que seguiram à tomada de poder. Essa linha, como sinala-

mos antes, era muito próxima da soviética. A política preconizada agora se definirá 

constantemente de uma maneira crítica, explicitamente crítica, à linha soviética
187

. 

Nesse texto, Mao se distancia dos soviéticos quanto à relação entre o poder central e 

as autoridades locais, cuja iniciativa é estimulada, procurando ampliar sua independência. 

Critica também o conceito de disciplina excessivamente rígida e hierárquica da URSS, o que 
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só reforçaria a burocratização ao invés de combatê-la
188

. Há também uma diferença com os 

soviéticos no tratamento defendido por Mao para comaos demais partidos, juntoaos quais 

propõe uma relação de “coexistência duradoura e supervisão mútua”. Chega até mesmo a de-

fender a ideia de Marx segundo a qual o Partido deve definhar, e a proclamar que a tarefa do 

PCCh é fazer com que esse processo de desaparecimento seja o mais rápido possível
189

. 

Em 1957, Mao escreve “Sobre o tratamento correto das contradições no seio do po-

vo” e “Discurso perante a Conferência Nacional do PCCh sobre o trabalho de propaganda”, a 

partir de um balanço da evolução da revolução até então. Nele se expressa o reconhecimento 

de que muitos dos problemas vivenciados eram oriundos da aplicação do modelo soviético na 

realidade chinesa ensejando a necessidade de desenvolver uma “própria via independente”.  

Ainda que as referidas elaborações não colocassem em questão a luta de classes no 

interior do PCCh e do Estado, as dificuldades enfrentadas no plano econômico e político – a 

disputa entre setores do Partido - trouxeram a Mao Tsé-tung uma percepção difusa de que 

estava ocorrendo na China um afastamento do socialismo
190

, o que o levou a propor, em 1958, 

a realização do “Grande Salto Adiante”, a partir do qual se procederia a uma aceleração da 

industrialização tendo por base o campo e a iniciativa das massas, como forma de reverter os 

resultados do primeiro Plano Quinquenal.  

Para tanto, criaram-se as comunas populares, que agrupavam as cooperativas de 

agricultores, e em torno das quais se organizariam a vida em todos os sentidos (econômico, 

político, militar, etc.) para coordenar as transformações almejadas por meio de brigadas e 

equipes de trabalho que trabalhavam na agricultura e em outras obras consideradas necessá-

rias ao processo de industrialização. Também coletivizou-se o trabalho doméstico, levaram-se 

ao campo unidades fabris para que os camponeses aprendessem técnicas da indústria e desen-

volvessem o trabalho de produção entre as colheitas, criaram-se fornos de aço nos quintais 

para ampliar a produção de aço, etc. Tratava-se de um modelo que reivindicava a ideia de que 

o controle do poder de decidir e incidir sobre a organização da vida social devia se dar a partir 

dos trabalhadores. 

No final de 1958 o otimismo era generalizado e os objetivos pareciam estar sendo al-

cançados a um bom ritmo. Mas os dados que embasavam tal sensação eram bastante distanci-

ados da realidade e superestimados, e o aumento das metas a partir de uma avaliação distorci-

da fez com as Comunas não pudessem suportar. Soma-se a isso a retirada dos técnicos sovié-
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ticos, com o acirramento das divergências entre os países, o boicote mais ou menos explícito 

da “ala direita” representada por Liu Shaoqi, e os desastres naturais do período, que contribuí-

ram para que ocorressem resultados catastróficos no plano econômico e nas condições de vi-

da. 

Ainda que o “Grande Salto Adiante” tivesse intenções revolucionárias, na medida em 

que buscava construir um caminho que se apoiasse na iniciativa das massas para que estas não 

fossem afastadas da tomada de decisão sobre os rumos da construção do socialismo, tais re-

sultados revelavam que a produção ainda tinha muitas deficiências objetivas e erros teóricos a 

enfrentar.  

Em julho de 1959 Mao profere um discurso na Conferência de Lushán onde reco-

nhece e assume os erros cometidos, mas afirma que sem eles não teria sido possível realizar 

um balanço mais a fundo da concepção de socialismo no país, permitindo agora retificações 

para fazer avançar a revolução. Tratar-se-ia, portanto, de “uma derrota parcial, em alguns sec-

tores; pagamos caro pelo nosso aprendizado, o “vento do comunismo” soprou; para todo o 

povo do nosso país foi um fato de educação”
191

.  

Nesta apreciação Ortiz explica que se reconhecem alguns reais erros cometidos no 

lançamento do “Grande Salto Adiante” como “subjetivismo, má avaliação da relação de for-

ças, imprevisão, precipitação, tendências a “queimar etapas” e ao igualitarismo absoluto, falta 

de estudo...”
192

. Contudo, as insuficiências da análise de Mao localizam-se na ausência de 

compreensão sobre a natureza das medidas adotadas e sobre o caráter da luta de classes a ser 

levada adiante. 

As referidas deficiências de Mao Tsé-tung são perceptíveis a partir dos textos deste 

período onde se verifica que ainda há uma identificação entre as relações sociais de produção 

e as relações jurídicas de propriedade. No trecho abaixo Mao atribui a permanência da explo-

ração ao caráter ainda misto das empresas
193

, 

Nosso sistema socialista acaba de instaurar-se e ainda não está totalmente estabele-

cido nem consolidado por completo. Nas empresas mistas estatal-privadas da indús-

tria e no comércio, os capitalistas ainda recebem um dividendo fixo, vale dizer, ain-

da existe exploração. Quanto à propriedade, este tipo de empresa não tem ainda um 

caráter totalmente socialista
194

. 

Em conformidade com esse ponto de vista afirma que já estão estabelecidas “rela-
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ções socialistas”, ainda que “imperfeitas”, porque não totalmente alinhadas ao desenvolvi-

mento das forças produtivas. 

Em resumo, já se criaram as relações de produção socialistas e elas estão em conso-

nância com o desenvolvimento das forças produtivas; mas, ao mesmo tempo, estão 

longe de ser perfeitas, e essa imperfeição de se dá em contradição com o desenvol-

vimento das forças produtivas
195

. 

Mao sustenta que este fenômeno de consonância e contradição faz com que a supe-

restrutura desempenhe um papel “impulsor para a vitória das transformações socialistas e o 

estabelecimento da organização socialista do trabalho em nosso país”, na medida em que “a 

existência da ideologia burguesa, certo estilo burocrático em nossos organismos estatais e as 

deficiências em alguns elos do sistema estatal estão em contradição com a base econômica 

socialista”. Ou seja, reconhece a existência de uma “base econômica socialista” à qual deve 

se “ajustar” a superestrutura ainda contraditória com essa base.  

Por sua vez, sendo a base econômica “socialista”, devem as forças produtivas agora 

ser desenvolvidas para que se consolide o novo sistema social: 

Na sociedade socialista as contradições seguem sendo as existentes entre as relações 

de produção e as forças produtivas, e entre a superestrutura e a base econômica. 

Contudo, por seu caráter e suas manifestações, estas contradições são radicalmente 

diferentes das que se davam nas velhas sociedades entre as relações de produção e 

as forças produtivas e entre a superestrutura e a base econômica. O atual sistema so-

cial de nosso país é muito superior ao anterior. Se não fosse assim, o velho sistema 

não teria sido derrotado e o novo não teria podido nascer. Ao afirmar que as relações 

de produção socialistas são por sua natureza mais apropriadas que as da velha época 

para o desenvolvimento das forças produtivas, se quer dizer que aquelas permitem 

às forças produtivas desenvolverem-se a um ritmo desconhecido na velha sociedade, 

graças ao qual a produção pode se ampliar continuamente, e as sempre crescentes 

necessidades do povo podem satisfazer-se de maneira gradual
196

. 

Todavia, as transformações levadas a cabo na base econômica restringiam-se à trans-

ferência da titularidade da propriedade dos meios de produção para o Estado. Portanto, não é 

possível afirmar que relações de produção são “mais apropriadas” para o desenvolvimento das 

forças produtivas que as vigentes no capitalismo, a não ser que se considerem as relações de 

produção como relações de propriedade, como o faz Mao Tsé-tung neste período. 

Contudo, ao reconhecer a existência de contradições a serem superadas por meio de 

longas lutas no período da transição socialista(“Passará um tempo bastante longo antes de que 

se resolva em nosso país a questão de quem vencerá a quem na luta ideológica entre o socia-

lismo e o capitalismo”
197

, “Na China, a luta para consolidar o sistema socialista, a luta para 

decidir se vencerá o socialismo ou o capitalismo, levará ainda um período histórico muito 

                                                 
195

 Ibidem – tradução nossa. 
196

 Ibidem – tradução nossa. 
197

 Ibidem – tradução nossa.. 



61 

 

longo
198

), o pensamento de Mao representa um grande avanço face à compreensão soviética. 

Mas, para ele, trata-se de uma “sociedade socialista” que é “um tanto estável e estáti-

ca”
199

, pois as contradições podem ser resolvidas em seu interior, na medida em que não teri-

am uma determinação material, mas apenas ideológica e superestrutural – o que, ainda, impli-

ca em uma compreensão não dialética entre base econômica e superestrutura -, não requeren-

do uma revolucionarização das relações sociais estabelecidas. Vejamos: 

As contradições na sociedade socialista são radicalmente distintas das existentes nas 

velhas sociedades, como por exemplo, as contradições na sociedade capitalista. Es-

tas últimas se manifestam em violentos antagonismos e conflitos, em uma ferrenha 

luta de classes; não podem ser resolvidas pelo sistema capitalista mesmo, mas uni-

camente por meio da revolução socialista. Ao contrário, as contradições na socieda-

de socialista são outra coisa, pois não possuem caráter antagônico e o mesmo siste-

ma socialista pode resolvê-las incessantemente
200

. 

Eugenio del Rio explica que as limitações daquele momento se dão pelos seguintes 

motivos: 

Em primeiro lugar, no terreno econômico, a transformação socialista entende-se que 

já foi materialmente realizada ou está a ponto de sê-lo, mediante a estatização dos 

meios de produção, a cooperativização e a organização coletiva do que antes era pe-

quena produção. Esse se supõe que é um problema resolvido: já se transformou o 

sistema social; o que resta por resolver é a batalha ideológica e política, batalha que, 

em segundo lugar, e esta é uma limitação notável, não vem imposta pela própria rea-

lidade social da China de 1957, pela divisão social do trabalho existente, pela con-

seguinte estratificação social, pela separação relativa mas considerável entre o Esta-

do e as massas trabalhadoras... mas que resulta da influência que ainda exercem as 

ideias das velhas classes dominantes. Não é fruto da situação existente nesses mo-

mentos, mas somente um elemento residual, herdado da velha sociedade
201

. 

A afirmação de que para Mao existe um “sistema socialista”, diferente do capitalista 

pela titularidade estatal da propriedade e com características específicas no plano da base eco-

nômica, que luta por consolidar-se, pode ser claramente percebido na seguinte passagem do 

texto sobre o trabalho de propaganda: 

Em nosso país subsistirá por um longo tempo a ideologia burguesa e pequeno bur-

guesa, as ideias antimarxistas. Se estabeleceu no fundamental o sistema socialista. 

Obtivemos a vitória básica na transformação da propriedade dos meios de produção, 

mas ainda não logramos a vitória completa nas frentes políticas e ideológicas. No 

terreno ideológico não se resolveu em definitivo a questão de quem vencerá: o pro-

letariado ou a burguesia. Ainda devemos sustentar uma luta prolongada contra a 

ideologia burguesa e pequeno burguesa. É errôneo ignorar isso e abandonar a luta 

ideológica. Todas as ideias errôneas, todas as ervas venenosas, e todos os absurdos e 

imundices devem ser submetidas à crítica; em nenhuma circunstância podemos tole-

rar que se espalhem livremente. Contudo, a crítica deve ser plenamente razoável, 
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analítica e convincente, e não grosseira e burocrática, nem metafísica e dogmáti-

ca
202

. 

Mao Tsé-tung não compreende que é impossível a existência de um sistema socialis-

ta estável e específico pois a lei do valor que ainda rege as relações sociais de produção segue 

uma lógica de reprodução tentente, necessariamente, a aprofundar a expropriação. A titulari-

dade estatal da propriedade não atinge a contradição fundamental de classe em que ainda se 

assentava a sociedade socialista chinesa. Nesse sentido, ele também constata a permanência 

da luta de classes no socialismo, mas não reconhece o campo de sua incidência, qual seja, a 

base das relações sociais capitalistas. Tampouco reconhece que essa lutaocorresob novas for-

mas, tendo em vista a nova forma assumida pela burguesia.Com efeito, afirma em “Sobre o 

tratamento das contradições no seio do povo” que: 

Na China, ainda que tenha culminado basicamente a transformação socialista no to-

cante à propriedade e tenham terminado no fundamental as vastas e tempestuosas lu-

tas classistas de massas, características dos períodos de revolução, subsistem rema-

nescentes das classes derrocadas: a classe proprietária de terras e a burguesia com-

pradora, subsiste a burguesia, e a transformação da pequena burguesia acaba de co-

meçar. A luta de classes não terminou. A luta de classes entre o proletariado e a bur-

guesia, entre as diferentes forças políticas e entre o proletariado e a burguesia no ter-

reno ideológico, será ainda longa, tortuosa e as vezes inclusive inflamada
203

 

Tal redução de polos na luta de classes sob o socialismo mostra como não se reco-

nhece a possibilidade de surgimento de uma nova burguesia originada da própria estrutura 

social, entendendo-se o antagonismo de classes como aquele que se dá contra as mesmas for-

ças sociais anteriores à revolução. A única constatação que se aproxima dessa compreensão, 

nesse mesmo texto, é a identificação de uma “tendência perigosa” entre os quadros: a “relu-

tância em compartilhar as dificuldades e alegrias com as massas e preocupação pela fama e 

proveito pessoais”, para a qual sugere, como forma de combate, a simplificação dos organis-

mos administrativos e de poder e reincorporar os quadros na produção. Contudo, “Não há 

conexão entre esse fenômeno e a luta de classes antes mencionada”
204

, ou seja, há uma insufi-

ciência teórica no tratamento da questão da nova burguesia. 

As referidas limitações acima indicadas nos dão elementos para analisar os motivos 

que fizeram o “Grande Salto Adiante” ser uma experiência frustrada. Em suma, até aquele 

momento a compreensão era a de que revolução foi feita no campo econômico com a trans-

formação dos meios de produção em “socialistas” a partir de sua transferência ao Estado, e 

que a tarefa que urgia era a revolução no domínio político e ideológico. Não bastaria possuir a 
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técnica, era preciso que ela servisse a essa nova base econômica e para isso era preciso reali-

zar, então, um trabalho político e ideológico, unindo teoria e prática. 

Mas do “Grande Salto Adiante” puderam ser tiradas lições que permitiram novos 

avanços teóricos, na medida em que se desafiaram os critérios da URSS. Tendo Mao Tsé-tung 

reconhecido os erros desta empreitada, sugere algumas medidas e um maior estudo. É quando 

passa a realizar críticas aos escritos econômicos dos soviéticos, tais quais “A propósito de 

problemas econômicos do socialismo na URSS de Stálin” (1958), “Anotações a Problemas 

Econômicos do Socialismo na URSS” (1959) e “Notas de leitura do Manual de Economia 

Política da União Soviética” (1960).  

Assim, Mao se afasta do cargo de presidente da República, que é assumido por Liu 

Shaoqi, enquanto Deng Siaoping assume a secretaria geral do Partido, para poder se dedicar 

ao estudo teórico sobre os problemas da transição e à economia.  

Na medida em que se debruça na tentativa de compreender de forma dialética as con-

tradições do socialismo, afirma que são as contradições que movem a sociedade, e não o equi-

líbrio e unanimidade pregados pelos soviéticos. Verifica deste modo o caráter metafísico desta 

concepção. Conclui que a contradição principal na sociedade socialista é aquela entre proleta-

riado e burguesia, entre a via socialista e a via capitalista, passando a questionar a compreen-

são do Partido segundo a qual a contradição principal seria aquela entre o avançado sistema 

socialista e as atrasadas forças produtivas da sociedade
205

. 

Embora ainda entenda a luta de classes como derivada da sobrevivência de formas de 

propriedade individual e coletiva, desconsiderando que ela se dá pelo monopólio do poder 

político e econômico de uma nova classe de gestores, distinta da antiga burguesia, que exerce 

o domínio sobre os trabalhadores, Mao avança ao reconhecer que na sociedade socialista exis-

tem diferenciações entre trabalho manual e intelectual, cidade e campo, camponeses e operá-

rios, e – ainda que de forma dispersa - que os quadros do partido possuem alguns privilégios, 

ou vão hesitar em perdê-los, opondo-se a transformações que são necessárias para se atingir 

“o reino de „a cada um segundo suas necessidades‟”
206

. 

Expõe-se, então, uma divergência com os soviéticos no tocante à questão da primazia 

do desenvolvimento econômico em detrimento ao desenvolvimento de relações imbuídas da 

moral comunista. Mao Tsé-tung ataca os estímulos materiais na produção, o diretor único, o 

sistema hierárquico e rigidamente disciplinado, por se assemelharem aos modelos de gestão 

capitalista, onde “reina o imediatismo dos resultados econômicos rápidos”, que reforçam a 
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separação entre o trabalho manual e intelectual e o individualismo, e defende que para que 

seja possível um avanço socialista é necessário que se coloque acento sobre o trabalho a ser 

desenvolvido junto aos trabalhadores no terreno político e ideológico, bem como na gestão 

das empresas e as relações humanas que ali se estabelecem,  

De sua parte – Mao -, defende um sistema no qual o diretor de cada empresa atua 

sob a direção do comitê do Partido na empresa, o que, certamente, não é uma meta 

muito elevada na revolucionarização das relações dentro das empresas mas repre-

senta um passo adiante com respeito ao sistema soviético. 

Ao próprio tempo, Mao Tsé-tung preconiza o que chama de sistema 2-1-3, fórmula 

que alude às duas participações (dos quadros no trabalho produtivo e dos operários 

na gestão), a uma reforma (a dos regulamentos irracionais) e às três cooperações 

(entre operários, quadros e dirigentes)
207

 

Quanto às relações campo-cidade, defende que para acabar com a diferença entre o 

meio rurale urbano é preciso investir simultaneamente no desenvolvimento da agricultura e da 

indústria, desenvolver a indústria no campo de forma a permitir o “envolvimento de milhões 

de pessoas na edificação do socialismo”, e propiciar a descentralização e o autoabastecimento 

de cada localidade, criando várias pequenas cidades redistribuídas pelo território, que possam 

produzir ao máximo possível aquilo que é fundamental para atender às necessidades das pes-

soas.  

Desta forma, no início da década de 1960, consolida-se a crítica dos chineses aos so-

viéticos, cuja sistematização culminante encontra-se no “Documento dos 25 pontos”, onde o 

PCCh afirma que as teses defendidas no XX Congresso dos PUCs eram equivocadas e indica-

vam um crescente revisionismo na URSS. Com isso, agudizam-se as tensões políticas e con-

solida-se o rompimento entre os dois países. Os técnicos locados nas fábricas se retiram defi-

nitivamente e a crise econômica se acirra. 

No mesmo ano Mao apresenta os princípios básicos da indústria de aço de Anshan, 

como um “modelo” a ser seguido, em uma carta que sistematiza mudanças realizadas nesta 

unidade produtiva, quais sejam: “ater-se firmemente ao princípio da “política no posto de co-

mando”, reforçar a direção do partido, promover em larga escala o movimento de massas, 

realizar a participação dos quadros no trabalho produtivo e dos operários na gestão, reformar 

as normas e os regulamentos envelhecidos ou irracionais, estabelecer uma estreita colabora-

ção entre partido, operários e técnicos, promover em larga escala inovações tecnológicas e 

acelerar a revolução técnica”
208

. 

Paralelamente, a linha direitista, que tinha alçado os mais altos cargos no Partido e 
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no Estado, estando “blindada” dos problemas do “Grande Salto Adiante” e arrogando para si 

os logros econômicos que obtivera, influenciava os aspectos chaves da economia, política e 

administração, aplicando uma linha de desenvolvimento semelhante à do capitalismo “priva-

do”
209

, com “tendência à descoletivização agrária, ao endurecimento das relações nos centros 

de produção industrial, à absolutização do critério da rentabilidade econômica, à burocratiza-

ção da vida administrativa e política”
210

. Também trouxera de volta todos os quadros afasta-

dos anteriores ao “Grande Salto Adiante”. 

Frente a essa situação, a linha “revolucionária”, descontente com o revisionismo de 

Liu Shaoqi, procurou reunir condições para atacar esta tendência ao capitalismo que se verifi-

cava na sociedade chinesa, com vistas a garantir a continuidade da revolução. Agora estavam 

mais armados teoricamente – ainda que de forma insuficiente, e contavam com o sempre 

grande prestígio de Mao Tsetung
211

.  

Impulsionaram, assim, o “Movimento de Educação Socialista” anunciado nos se-

guintes termos:  

A sociedade socialista se estende ao longo de um período histórico muito prolonga-

do, no curso do qual seguem existindo as classes, as contradições entre as classes e a 

luta de classes, da mesma forma subsistem a luta entre a via socialista e a via capita-

lista, assim como o perigo de restauração do capitalismo. É preciso compreender 

que esta luta será prolongada e complexa. É preciso redobrar a vigilância e empre-

ender um Movimento de Educação Socialista
212

.  

Tal movimento buscava estimular os valores proletários e revolucionários, e incenti-

var medidas como a coletivização, o trabalho produtivo dos quadros, e criticar aqueles diri-

gentes comprometidos com a “via capitalista”, denunciando os sinais de corrupção, autorita-

rismo, etc., e propondo medidas de reeducação
213

. 

Isso estava de acordo com a compreensão que Mao havia adquirido sobre a impor-

tância da luta no campo da superestrutura ideológica e política. Contudo, a tendência capita-

lista que se queria atacar não restava claramente delimitada como um novo grupo social apar-

tado e oposto à massa dos trabalhadores que atende a interesses de valorização baseados nessa 

condição de classe. 

Essa falta de clareza leva a definições imprecisas, subjetivistas, e acaba por encobrir 

                                                 
209

NAVES, M. Mao: o processo da revolução, op. cit., p. 61. 
210

ORTIZ, J. op. cit., p. 14. 
211

 Ortiz aponta que o culto à personalidade de Mao foi fomentado de certa forma por ele como estratégia políti-

ca, pois viria a ser fundamental no apoio à linha revolucionária (ORTIZ, J. op. cit., p. 14) 
212

Eugenio del Rio explica em sua Nota de rodapé 159 que “Este parágrafo é citado repetidamente em numerosos 

artículos da época. Não conhecemos, contudo, o conteúdo completo das intervenções de Mao Tsé-tung”. (RIO, 

E. op. cit., p.75 – tradução nossa) 
213

ORTIZ, J. op. cit., p. 14. 



66 

 

(...) fatores fundamentais da ideologia não revolucionária, próprios ao sistema chi-

nês, quais sejam: a separação entre poder e massas, a manutenção de um poder exer-

cido não pelo proletariado senão em nome do proletariado, o Partido dirigente con-

cebido como um sobrepoder estatal, as Forças Armadas revolucionárias organizadas 

como um aparato especializado e permanente que não é, a rigor, o povo em armas, a 

gestão econômica em boa medida dissociada das massas trabalhadoras...
214

 

Contudo, é importante sublinhar importantes avanços do período, especialmente no 

que tange às transformações no interior das unidades produtivas, que procurarão combater as 

cisões entre trabalho manual e intelectual - sob as quais se baseiam a relação de exploração 

capitalista -, como o trabalho produtivo dos quadros, e a promoção do ensino vinculado ao 

trabalho produtivo, que seguirão tendo expressão e se desenvolvendo posteriormente. 

O movimento terminou em 1966, não logrando grande alcance e capacidade de mo-

bilização, nem conseguindo desestabilizar a direita do Partido, que estava mais fortalecida, 

mas era um prelúdio à Revolução Cultural que ocorreria em seguida. 

 

2.4 A Revolução Cultural 

A experiência ímpar da Revolução Cultural é difícil de ser compreendida pois nela 

confluem complexas lutas e contradições, que sofrem diversas mudanças no seu decorrer. 

Cumpre ressaltar que a falta e a ocultação de informações e documentos sobre os eventos re-

almente ocorridos em contraste com a elaboração teórica do período, bem como a discrepân-

cia entre a versão oficial e os fatos reais, torna ainda mais obscura a possibilidade conhece-la 

e avaliar seu real significado
215

. 

Podemos dizer que se tratou de uma disputa entre duas orientações distintas dentro 

do Partido Comunista Chinês, a “ala revolucionária”, representada na figura de Mao Tsé-tung, 

e a “ala direitista”, representada por Liu Shaoqi, que deixou de se restringir à direção do Par-

tido e foi aberta à sociedade, tornando-se um movimento de massas, que interveio em vários 

âmbitos (cultura, política, produção, educação). 

Tratava-se de uma tentativa de revolução política
216

, haja vista a concreta ameaça de 

que a direita se estabelecesse no poder a ponto de tornar irreversível a continuidade da revolu-

ção chinesa, consolidando, assim, o capitalismo. Nesse momento, Mao estava isolado politi-
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camente na cúpula do Partido, e avaliava a necessidade de empreender uma luta contra aque-

les que “seguiam a via capitalista”. 

Ortiz explica que a experiência até então demonstrava: 

1º) Que a direita controlava a maior parte do aparato do Estado, ocupando uma po-

sição que lhe permitia impor sua linha efetiva, ou, em todo caso, impedir a realiza-

ção dos objetivos da linha revolucionária; 2º) Que tinha deixado de ser possível – se 

alguma vez o havia sido – tentar deslocar a direita de suas posições mediante um es-

forço desempenhado unicamente desde o interior dos organismos dirigentes do Par-

tido, restando como única possibilidade de que isso pudesse ser alcançado mediante 

a ação das massas mobilizadas e conscientes (esta última conclusão posta em evi-

dência pelo bloqueio do Movimento de Educação Socialista)
217

. 

Um terceiro elemento seria “o convencimento de que a linha direitista, revisionista, 

presentava um flanco mais frágil nos temas da superestrutura ideológica (...) terreno este que 

(...) Mao e seus seguidores consideravam de primeiríssima importância”
218

. 

Assim, Mao convocou Yao Wenyuan a escrever um artigo de crítica a uma obra cul-

tural de Wu Han, da prefeitura de Pequim e alinhado ideologicamente com a “ala direitista”, 

que tinha como tema de fundo o questionamento à dispensa de um dirigente do exército que 

era contrário ao Grande Salto. Com isso, Mao não atacou os principais inimigos (Liu e Peng) 

que se encontravam em condições de maior força, pois ocupavam altos cargos do Estado e 

Partido, mas dirigentes de um escalão secundário e periférico, apostando que com o movi-

mento de oposição a estes,fosse desencadeado um processo que atingisse todos os seus alia-

dos em posições superiores que representavam o abandono das ideias revolucionárias. 

Destaque-se que o: 

(...) caráter “cultural” desta confrontação tem um duplo sentido. Por um lado res-

ponde à tradição de luta indireta (combater personagens, feitos ou políticas reais e 

contemporâneas através de personagens ou feitos históricos e dirimir as diferenças 

políticas por meio de polêmicas e lutas situadas no âmbito cultural). Esta tática per-

mite sondar as forças próprias e as do opositor em um campo de combate não fun-

damental nem decisivo, no qual cabem tanto a retirada quanto um novo assalto em 

virtude da correlação de forças presente. 

Por outro lado, dito caráter cultural reflete o ponto de vista de Mao Tsé-tung e ou-

tros dirigentes com respeito às tarefas principais que deviam ser acometidas no está-

gio em que se encontrava a revolução chinesa na altura de 1965
219

. 

De fato “a própria denominação do movimento revolucionário: a expressão chinesa 

Wenhua Germing, mais que “Revolução Cultural” deveria ter sido traduzida como “Revolu-

ção na superestrutura” ou “no modelo de civilização”. Esse era, efetivamente, seu senti-

do”
220

. 

Na medida em que o isolamento de Mao não lhe permitia fazer um combate dentro 
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do aparelho partidário, para dar seguimento a essa ofensiva no plano político e ideológico ele 

e seus aliados seguiram publicando mais uma série de artigos de crítica no campo da cultura e 

atacando e derrubando quadros intermediários para deixar os dirigentes das mais altas posi-

ções sem alternativas, a não ser encampar o apoio a esse movimento de crítica, sob risco de 

serem atingidos por ele. 

Mao anunciava que o essencial do movimento era derrotar os dirigentes que haviam 

adotado o caminho do capitalismo
221

, e que esta seria uma longa luta para garantir a vitória da 

revolução socialista. 

A Revolução Cultural é “aprovada” no Bureau Político e cria-se o “comitê dos cin-

co” como órgão dirigente da revolução cultural. Contudo, este é composto por membros da 

“ala direitista”, de confiança de Liu, que “travam” o desenvolvimento do movimento. Em 

1966 procuram deslocar o debate para o âmbito acadêmico, e soltam um Informe (de feverei-

ro) sobre os rumos da revolução. Mas Mao e seus aliados se contrapõem mostrando que “a 

luta em curso está longe de ser uma confrontação acadêmica de voo curto”
222

, mas é antes 

uma luta decisiva para definir a vitória do proletariado ou da burguesia. 

Conforme vão caindo alguns dirigentes, como os da prefeitura de Pequim em maio 

do mesmo ano, Mao encontra uma forma de “desencalhar” a Revolução, lançando um artigo 

público, encomendado novamente a Yao Wenyuan, no qual fazia uma série de críticas àqueles 

que, assim como Liu, almejavam a reabilitação dos membros destituídos. 

O debate colocado nas ruas dava força à “ala revolucionária”, fazendo com que fos-

sem sendo derrotados vários dos representantes da “ala direitista” e seus seguidores. Os que 

restaram tiveram que ficar na defensiva perante as vitórias dos maoístas. 

Ainda no mesmo mês, o PCCh aprova a “Circular 16 de maio” que condenava o 

“comitê dos cinco” por se opor à continuidade da revolução socialista, e à linha proposta para 

a revolução cultural, destituindo-o e desautorizando seu Informe. Instala-se o Grupo Encarre-

gado da Revolução Cultural (Gerc) que convoca as massas para a realização da revolução e o 

Partido para criticar e repudiar aqueles membros da burguesia “infiltrados”. O documento, 

realizado primeiramente com uma circular interna ao PCCh é exposto publicamente. Esta 

“declaração de guerra a um setor da direção”, não especifica, contudo, quem são esses ele-

mentos burgueses
223

. 
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Um primeiro dazibao
224

 que surge questionando os dirigentes de uma Universidade é 

elogiado por Mao fazendo com que sejam estimuladas as críticas e crie-se um movimento de 

ebulição nas universidades. 

Com a derrota anteriordos outros dirigentes da “ala direitista”, notadamente os de 

Pequim, “o centro de gravidade se desloca à oposição entre Liu Shaoqi, por um lado, e Mao 

Tsé-tung e seus aliados, por outro”
225

. 

Assim, Liu Shaoqi e Deng Siaoping criam grupos de trabalho para supostamente di-

rigir o movimento onde há efervescência e “apoiar” a revolução cultural, mas, na verdade, 

procuraram dar outra direção ao movimento. Mao defendeu os estudantes que passavam a 

cada vez mais se rebelar e se opôs a que fossem reprimidos, mas defendeu também que devi-

am se esforçar por se unir com outros setores do povo
226

. 

Em uma carta a Lin Biao, Mao “invoca a necessidade de uma maior presença do 

Exército na sociedade” especialmente “devido ao estado de decomposição em que se encontra 

o Partido e aos muitos adversários que tem em seu interior o novo movimento da revolução 

cultural”. Também “constitui uma orientação destinada a ir reduzindo as diferenças entre 

campo e cidade, entre operários e camponeses, entre trabalhadores manuais e intelectuais” e 

“preconiza uma transformação do ensino: estudantes mais vinculados à atividade prática e de 

menor duração”
227

. 

Na 11ª Sessão do Congresso do Partido, tendo a esquerda ganhado condições mais 

favoráveis de força, condenam-se os grupos de trabalho, acusa-se a repressão, e reforça-se o 

aprofundamento da revolução. Na ocasião aprova-se o chamado “Documento dos 16 pontos”, 

que sistematiza o programa aprovado pelo Partido para a Revolução Cultural, procurando dar-

lhe uma base teórica mínima, expondo os princípios e políticas para a mesma.  

Destacaremos a seguir os principais aspectos deste documento.O primeiro ponto ex-

plica que a revolução socialista na China está entrando em uma nova etapa na qual é preciso 

ganhar a opinião pública e trabalhar no terreno ideológico porque a burguesia, ainda que der-

rotada, procurará se apoiar nas velhas ideias, culturas, hábitos e costumes de classe para cor-

romper as massas, “conquistar a mente do povo” e restaurar seu poder. Por isso, o objetivo 

dessa nova etapa é “esmagar, por meio da luta, os que ocupam postos dirigentes e seguem o 

caminho capitalista”, e transformar todos os domínios da superestrutura que não correspon-
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dam à base econômica do socialismo, para que possa se consolidar e desenvolver o sistema 

socialista. 

Note-se que: 

O alvo da revolução é indicado com mais precisão. Tal alvo está formado por aque-

les que oferecem uma maior resistência ao avanço revolucionário: “aqueles dirigen-

tes do Partido seguidores do caminho capitalista”. É uma fórmula mais concreta e 

atinada que as empregadas no passado, ainda sendo contudo muito geral e desligada 

do sistema político e social: não se luta contra uma classe objetiva, que ocupa um 

posto material na sociedade, mas contra umas pessoas que têm uma conduta deter-

minada e, portanto, não se trata de modificar substancialmente o sistema social mas 

deslocar o conjunto de pessoas dos postos que ocupam em seu interior
228

. 

Além disso, a disputa ideológica deve se dar na superestrutura para que esta se “ade-

que” à base econômica, externa à aquela e supostamente já “socialista”. 

No segundo ponto, explica-se que para que isso seja possível é necessário mobilizar 

as massas para expor “franca e plenamente” suas opiniões e denunciar e criticar “em profun-

didade”, lançando “resolutos ataques contra os representantes abertos ou ocultos da burgue-

sia”.  

O terceiro e quarto ponto defendem que se coloque em primeiro lugar a capacidade 

de “atrever-se” na mobilização audaz das massas, visto que o único método que se pode ado-

tar para que os revolucionários retomem o poder é que “as próprias massas se libertem a si 

mesmas”, e não que esse poder seja retomado “em seu nome”. Por isso, é preciso “confiar nas 

massas, apoiar-se nelas e respeitar suas iniciativas”. Isso é fundamental para que, na luta, pos-

sam elevar seu nível de consciência e “identificar claramente seus inimigos”. Ou seja, “Se-

gundo este princípio, o Partido só pode representar o seu papel não hesitando em favorecer o 

movimento de massas”
229

. 

No quinto ponto aponta-se que “o alvo principal do movimento atual são aqueles 

elementos no seio do Partido que ocupam postos dirigentes e seguem o caminho capitalista”, 

mas “é preciso ter cuidado em distinguir estritamente os direitistas anti-Partido dos que apoi-

am e defendem o Partido e o socialismo, mas que disseram coisas errôneas ou escreveram 

maus artigos ou obras”. Por isso, o sexto ponto esclarece que no curso dos debates o método 

deve ser não o de forçar a submissão daqueles que expressam pontos de vistas diferentes – 

inclusive porque “a minoria pode estar com a razão” -, mas recorrer ao “debate arrazoado, 

argumentação e persuasão”. Não se deve, ainda, “perder tempo com debates secundários infi-

nitos, que fragilizem a unidade” dos trabalhadores. 

O sétimo ponto é um alerta contra aqueles direitistas que, aproveitando-se de certos 
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erros surgidos no movimento de massas, “acusam-no de contrarrevolucionário para abatê-lo”. 

Assim, para que o movimento não se desvie de seu objetivo principal, a orientação é que é 

“proibido incitar as massas ou os estudantes a lutar entre si”. 

O nono ponto fala dos novos organismos de poder criados pela Revolução Cultural 

(grupos, comitês, congressos) “por meio dos quais as massas se educam a si mesmas sob dire-

ção do Parido”, defendendo que não devem ser provisórios, mas efetivas novas formas de 

organização das massas que devem se estender também para as fábricas, empresas, bairros, 

aldeias. Sugere-se a prática de eleições gerais semelhante à da Comuna de Paris para eleger os 

representantes destes organismos. 

O décimo ponto fala da reforma educacional que deve ser empreendida para que o 

ensino sirva à política proletária e se combine com o trabalho produtivo. 

No décimo quarto ponto fala-se da máxima “fazer a revolução e promover a produ-

ção”, que sintetiza a ideia de que a Revolução Cultural tem o objetivo de fazer avançar a 

consciência revolucionária do homem de maneira que possa transformar a produção tornando-

a mais rápida, com mais resultados e mais qualidade. Assim, a revolução “é uma poderosa 

força motriz para o desenvolvimento das forças produtivas sociais” do país. 

Por fim, vale mencionar que os demais pontos afirmam que “a esmagadora maioria 

dos quadros é boa ou relativamente boa” (não são antissocialistas), que a crítica nominal na 

imprensa deve ser aprovada pelo Partido, que o “guia” teórico para a ação deve ser o pensa-

mento de Mao Tsé-tung, que a política para com os cientistas, técnicos, etc. que não se opo-

nham ao socialismo deve procurar contribuir na transformação de sua concepção de mundo, e 

que “nas zonas rurais e empresas urbanas onde se está desenvolvendo o movimento de educa-

ção socialista, este não deve ser perturbado e deve prosseguir de acordo com os planos origi-

nais se estes são adequados e o movimento caminha bem”.  

Pode-se perceber a grande ênfase na mobilização de massas que este documento co-

loca, ainda que limitadas quando se trata da gestão e direção do Partido, e com relação à de-

núncia nominal de alguns dirigentes, o que exige autorização de instâncias do PCCh
230

. 

Chama a atenção o ponto que aborda as novas formas de organização das massas, 

consideradas como embriões de uma nova sociabilidade em construção e apontadas como 

experiências de autogoverno dos trabalhadores que devem ser duradouras e se estender como 

organismos não apenas de escolas e instituições, mas nos espaços da produção e nos âmbitos 

da vida cotidiana, como os bairros e aldeias. 
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Contudo, alerta Del Rio que  

A Resolução afirma, igualmente, que estes grupos ou organismos de massas “são 

órgãos de poder da revolução cultural proletária”. A tese não deixa de ser enigmáti-

ca: se tratam de órgãos que hão de desempenhar o poder em certas esferas que dei-

xariam em suas mãos os órgãos de poder anteriores? Ou são mais um conglomerado 

de organismos que configuram um contrapoder confrontado com o poder estabele-

cido? A Resolução não fornece nenhuma precisão sobre o particular
231

. 

Além disso, o documento fala também da proposta de criar um mecanismo de eleição 

direta semelhante à Comuna de Paris nesses novos organismos “cujo poder não está delimita-

do”. Isso, contudo, não deixa de trazer o questionamento de “porque não aplicar esse sistema 

eleitoral ao conjunto dos organismos estatais?”
232

. 

Após o lançamento desta resolução se desenvolvem intensas atividades, colocando 

em marcha a revolução que deveria derrotar a “via capitalista”. 

Um aspecto importante desse processo a ser destacado são os Guardas Vermelhos, 

que serão os porta-vozes da revolução cultural por todo país.  

Márcio Naves explica que: 

Embora já existisse como resultado da resistência que estudantes secundaristas e 

universitários, assim como professores de esquerda, opuseram aos grupos de traba-

lho, foi somente após a 11ª Sessão Plenária, e sob o estímulo de suas decisões, que a 

Guarda Vermelha surgiu na cena política e passou a exercer um papel de vanguarda, 

de importância decisiva para o prosseguimento da Revolução. Ela era formada por 

milhões de estudantes secundaristas e universitários, grande parte deles de origem 

operária e camponesa, organizados em todos os estabelecimentos de ensino em ses-

sões, destacamentos e, no nível mais elevado, nas províncias e cidades, em quartéis-

generais. A liderança era eleita e revogável a qualquer momento pela militância. Os 

guardas vermelhos desenvolveram uma frenética atividade de propagação da Revo-

lução Cultural – até então restrita a poucas cidades e quase somente aos estabeleci-

mentos de ensino – por toda a China e por todos os setores de atividade, nos escritó-

rios, nas fábricas. Foram os agentes do inconformismo e da revolta, incentivando a 

organização popular contra as formas de poder que reproduziam as práticas burgue-

sas. Realizaram também imensas concentrações em Pequim, sendo que a primeira 

delas, em 18 de agosto de 1966, contou com a presença de Mao Tsé-tung, que, em 

um gesto simbólico de apoio à Guarda Vermelha, recebeu a braçadeira que todo mi-

litante ostentava e que era o traço distintivo do movimento. Esse apoio também foi 

expressado, nesse evento, por outros líderes, particularmente por Lin Biao, que as-

cendera ao segundo posto no núcleo do poder
233

. 

Mao insiste na liberdade do movimento para que seja levado adiante e emite um de-

creto estimulando a expressão das críticas, não se preocupando muito, em um primeiro mo-

mento, com os distúrbios e desordens que começavam a ocorrer
234

.Contudo, “como não era 

possível a ninguém opor-se publicamente às posições de Mao”
235

, e como a direção do movi-

mento em curso não era clara, todos se reivindicavam como portadores de posições de es-
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querda, adeptos da “linha” de Mao, independentemente da posição à direita ou à esquerda que 

sustentavam teórica e praticamente, levando a uma luta entre frações no meio estudantil, ope-

rário, camponês... 

A isso se soma o fato de que  

O movimento gerado em torno da Guarda Vermelha é extremamente complexo: 

contém uma forte dose de antiburocratismo, mas carece, certamente, de uma orien-

tação política bem definida, o que facilitará os enfrentamentos seja entre diferentes 

correntes dos Guardas Vermelhos, seja entre estes e outros setores da população
236

. 

Logo passam a ocorrer mobilizações que levam a eventos violentos com feridos e 

mortos. Mao escreve uma nota para que as autoridades orientem e proíbam que os operários e 

camponeses interfiram e se enfrentem com o movimento dos estudantes.  

É nesse período, a partir de outubro, que se empreende um aprofundamento da crítica 

a Liu Shaoqi e Deng Siaoping e pela primeira vez passava a se falar em luta entre duas li-

nhaspropriamente no Partido. Em novembro numerosos cartazes foram soltos direcionados a 

Liu  afirmando que a autocrítica que fizera fora insuficiente. Iniciava-se uma “autêntica cam-

panha contra Liu Shaoqi, que passaria a ser designado como o Krusjev chinês”
237

. 

Em dezembro o movimento se estende ao campo e às fábricas e criam-se organiza-

ções de rebeldes revolucionários “que vão desempenhar entre a classe operária um papel pa-

recido ao que desempenharam os guardas vermelhos entre os estudantes”
238

.  

A partir do início de 1967 todos os elementos apontados anteriormente se agudizam: 

intensificação das lutas entre frações, crescente intervenção do Exército no desenvolvimento 

da revolução, acirramento críticas a Liu Shaoqi, repressão ao “esquerdismo”, ao “fraciona-

mento” e ao uso de violência para dirimir divergências no seio do povo, voltando-se à defesa 

do retorno a uma certa ordem, etc.  

Nesse momento a situação parece ser bastante caótica, a violência alcança níveis 

consideráveis e o Partido encontra-se praticamente descomposto
239

.As massas tinham “de-

monstrado sua capacidade para iniciar o movimento, mas também sua incapacidade para ofe-

recer uma alternativa revolucionária organizada”. Chamadas a “libertarem-se por si mesmas”, 

enfrentaram inúmeras dificuldades objetivas, fazendo com que “alcançassem o objetivo ape-

nas em formas e lugares limitados”
240

. 

Os inúmeros enfrentamentos entre setores das massas colocavam uma situação com 
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poucas perspectivas de saída. Para evitar que o movimento se afogasse, e afirmando que a 

ideologia burguesa e pequeno burguesa contaminara o movimento, convocaram-se os campo-

neses e operários a juntarem-se ao movimento em janeiro de 1967. 

No mesmo período, com a efervescência em Shangai cria-se um novo tipo de órgão 

nessa cidade: osComitê Revolucionários das fábricas. Isso traz a tona algumas questões relati-

vas ao problema do poder.Trata-se de um momento em que há muitas palavras de ordem am-

bíguas referentes à necessidade do proletariado “tomar o poder” daqueles que seguem a via 

capitalista. Verifica-se, de toda forma, que se reconhece que o proletariado não detém o po-

der. 

Uma vez mais, ficam muitas questões no ar. Se o proletariado tem o poder, como 

pode colocar-se a necessidade de derrocar a classe que o detenha? Por outro lado, se 

houve usurpação do poder por outra classe distinta do proletariado, que classe é es-

sa?
241

. 

O movimento e a gestão dos Comitês Revolucionários e novos organismos de poder 

local, trazem a possibilidade de se pensar o exercício de poder cada vez mais direto por parte 

dos trabalhadores, o que passa a ser reprimido pelo Partido - a partir do qual já se instaurou 

uma nova burguesia que perpetua sua relação de detentora do poder face às massas. 

Em Shangai, num primeiro momento, o novo organismo dos Comitês Revolucioná-

rios adota o nome de Comuna de Shangai. Segundo Bettelheim, nas fábricas da cidade o po-

der dos comitês da Revolução Cultural instauram-se como efetivos organismos de “duplo 

poder”, paralelos aos grupos de produção constituídos essencialmente por quadros. O poder 

da municipalidade passa a ser questionado e confrontado, chegando a decompor-se em janeiro 

de 1967 a partir de mobilizações massivas dos trabalhadores, sob a palavra de ordem “Todo 

poder à Comuna” e com o debate e instituição coletiva de normas desse novo poder. A comu-

na, ao ser proclamada em comício, saudou a destruição do comitê municipal do partido e a 

prefeitura (comitê municipal da cidade) e foi anunciada como um novo órgão de poder dos 

trabalhadores, “conforme os princípios da ditadura do proletariado”
242

. 

Mas, sem “Ser oficialmente reprovada, não foi de forma nenhuma “reconhecida” pe-

lo poder central”, e em algumas semanas volta a se denominar Comitê, por orientação de Mao 

e a direção maoísta à Zhang Chunqiao e Yao Wenyuan que participaram de sua construção, 

sob argumentos que não apresentam uma fundamentação sólida. Afirma-se que “não é bom 

mudar o nome das coisas com frequência, isso cria confusão”, ou que “se se emprega esse 

nome em Xangai, logo se generalizará em toda China” e o poder central não tem certeza sobre 

                                                 
241

RIO, E. op. cit., p. 111 – tradução nossa. 
242

BETTELHEIM, C. A China depois de Mao. op. cit., p. 77. 



75 

 

se isso é desejável. Ou seja, 

O uso desse termo, enfim, tem implicações que vão mais além da simples 

nomenclatura: se trata realmente de generalizar o sistema de comunas? Então, o que 

seria do Partido? Não necessitariam também as comunas de um núcleo dirigente? 

Não suporia tudo isso uma mudança no sistema político? 
243

. 

Com efeito,Mao Tsetung demonstra oposição a uma transformação radical do regime 

vigente na China e do papel do Partido. Além disso, ao se posicionar Mao afirma ter dúvidas 

sobre se o processo de constituição da Comuna teria sido correto, sobre se é possível aplicar 

esse modelo a outras cidades que não Shangai, que é o polo operário mais avançado do país, e 

se a extensão desse modelo não acarretaria em problemas internacionais. Com efeito, “Nunca 

foi desenvolvida uma verdadeira argumentação visando o abandono dessa forma”
244

. 

Bettelheim aponta o consequente significado do abandono da fórmula política da 

Comuna, substituída pela dos Comitês revolucionários, que se enfraqueciam progressivamen-

te: 

(...) o princípio da revogabilidade, pelas massas, dos membros dos comitês revolu-

cionários e da sua reeleição periódica é cada vez menos respeitado, a autoridade dos 

comitês revolucionários é a pouco e pouco contida pela dos comitês partidários cor-

respondentes, e a confusão frequente das funções daqueles que pertencem aos dois 

comitês tende a privar os comitês revolucionários do seu papel de expressão demo-

crática das aspirações e das iniciativas das massas que supostamente representam
245

. 

Assim, o núcleo dirigente central opta por não generalizar “a possibilidade de uma 

transferência efetiva do poder para as massas”, não aceitando transpor o limite fundamental 

de avançar na experiência dos novos organismos de poder local para alcançar a extinção do 

Partido
246

.  

Isso fica mais evidenciado no fato de que esses novos organismos têm o alcance re-

duzido e relativo controle, sendo estimulados apenas em locais onde a incidência do partido 

estivesse debilitada, levando a uma re-“tomada de poder” da direção central após a destituição 

de antigos dirigentes pelas massas. Ademais, seu âmbito ainda era restrito a níveis inferiores e 

médios, como províncias e cidades, não alcançando a transformação dos altos níveis de poder. 

É preciso mencionar que a composição desses organismos se baseava na doutrina da 

tripla integração ou tripla união a partir da qual cada Comitê revolucionário deveria ser com-

posto por representantes das massas, do exército e do Partido. 

Segundo Del Rio  

Esta fórmula constituía um meio para reforçar o papel seja do Exército, que não ces-

sará de ganhar peso durante esse período, seja do próprio Partido que, além dos 
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membros que conseguira introduzir nos Comitês através da eleição pelas massas, 

merecia uma representação específica enquanto tal
247

. 

Com o rumo que os acontecimentos vinham tomando, ainda em janeiro de 1967 o 

Exército é convocado pela Comissão Militar do Comitê Central do Partido a interferir mais 

ativamente na revolução cultural para apoiar a esquerda revolucionária e combater os contrar-

revolucionários. Isso é feito por meio de um trabalho de conciliação entre frações das massas, 

organizaçãodos Comitês Revolucionários esmorecidos, realização de trabalho de propaganda 

do pensamento de Mao Tsé-tung, participação dos militares no trabalho produtivo assumindo 

a gestão das fábricas, reorganização das equipes de produção agrária, intervenção em confli-

tos, gestão administrativa, etc.
248

.  

O Exército 

(...) serve, enfim, como enlace com o núcleo dirigente central, quando outros canais 

partidários ou estatais ficaram inutilizados...\ A intervenção do Exército na revolu-

ção cultural é um fenômeno de significado duplo. Por um lado, supõe uma aproxi-

mação da sociedade desse órgão e uma atenuação de seu caráter parasitário. Mas, 

por outro lado, reforça o controle sobre a própria sociedade – e, mais concretamente, 

sobre o movimento da revolução cultural – por parte de um instrumento de poder 

permanente, especializado e independente das massas
249

. 

Márcio Naves explica que:  

Imiscuindo-se no próprio movimento de massas, eram os militares que discrimina-

vam as organizações que seriam verdadeiramente “de esquerda” e procuravam con-

ter as condenações aos quadros. Neste último caso, cabia aos militares discernir, 

existindo julgamentos divergentes à respeito de um quadro, qual era o correto. Ve-

mos assim que, substituindo-se às próprias massas, o exército dotava-se de atributos 

únicos que lhe permitiram descobrir a verdade ali onde ninguém mais era capaz de 

fazê-lo, e sem que as massas populares lhe tivessem concedido qualquer mandato ou 

delegação para tanto. Agentes da verdade e guardiões da “linha revolucionária”, os 

militares podiam aparecer como uma instância acima dos conflitos de classe que 

cortavam a sociedade chinesa, uma espécie de tribunal supremo da razão revolucio-

nária
250

. 

Aos finais de 1967, as instâncias dirigentes procuram reconstruir o Partido, e refor-

çam a necessidade de “estabilização da situação”. Em outubro se realiza a 12ª Sessão Plenária 

do Partido na qual se exclui definitivamente Liu Shaoqi. O caos e a luta armada entre frações 

do movimento de massas passam a realmente preocupar Mao
251

.  

Juntamente com as medidas de reforço do poder do Exército segue avançando a re-

tomada do controle da direção do movimento pelo Partido, reprimindo a “ultra”-esquerda, 

forjando uma unidade abstrata entre as organizações das massas e reduzindo a participação 

popular à formalidade; a reincorporação de quadros afastados da luta;o retorno das atividades 

                                                 
247

RIO, E. op. cit., p. 115 – tradução nossa. 
248

 Ibidem, p. 116. 
249

 Ibidem, p. 117 – tradução nossa. 
250

NAVES, M. Mao: o processo da revolução, op. cit., p. 93. 
251

RIO, E. op. cit., p. 119. 



77 

 

“normalizadas” nas fábricas e universidades; etc.  

Contudo, houve disputas levadas a cabo por parte de setores “esquerdistas” do grupo 

responsável pela revolução cultural que queriam seguir avançando nos processos de transfor-

mação e que questionavam o restabelecimento da autoridade do partido, o reforço das forças 

armadas, a participação formal das massas, etc.  

Um artigo de Yao Wenyan na época (“Da ditadura integral sobre a burguesia”) ex-

pressa as preocupações do núcleo dessa corrente, que entende que nesta “nova etapa” da revo-

lução cultural é fundamental a entrada dos operários para levar adiante a revolução no ensino, 

e questiona aqueles que se opõe a que o operariado assuma funções de direção nesse processo. 

Essa tentativa de “restabelecer a Revolução Cultural como movimento de massas an-

ticapitalista, não foi, no entanto, apoiada por Mao nem pela direção central”
252

 e foi violenta-

mente reprimida.Dos membros da “esquerda” do Partido que seguiram realizando a luta con-

tra o revisionismo, em oposição à direção, destacam-se o “bando dos quatro” composto por 

Jiang Qing, Zhang Chunqiao, Wang Hongwen e Yao Wenuyan. 

Em abril de 1969 se realiza o IX Congresso no qual se coloca como tarefa a realiza-

ção de um balanço das experiências da luta entre linhas no Partido, da revolução cultural, do 

movimento comunista internacional e a revisão do programa e Estatuto do partido de forma a 

“purificá-lo” garantindo seu alinhamento “infinitamente leal” ao pensamento de Mao Tsé-tung 

e sua linha revolucionária
253

. Tais estatutos colocam Lin Biao como sucessor de Mao. A partir 

de então, mesmo que siga a disputa entre forças no Partido, predomina o retorno às posições 

anteriores a 1966. Este congresso, “ainda que não clausure formalmente a revolução cultural, 

virá a ser seu ato final”
254

. Note-se que não se realizou um “global e sistemático” balanço so-

bre esta experiência, impedindo que se encontrasse uma orientação correta para o futuro, a 

partir dos objetivos por ela inicialmente proclamados
255

. 

Tal tendência é legitimada por Mao, que, como afirmado, se posicionou com atitude 

de “clara oposição à iniciativa das organizações de “extrema”-esquerda em prosseguir a Re-

volução e promover a revolucionarização do Estado com a adoção da forma Comuna, defen-

dendo ao contrário a reconstrução do aparelho estatal e do Partido”. Assim,  

(...) o grupo maoísta limita-se a desenvolver um trabalho propagandístico na im-

prensa e a apoiar um conjunto de iniciativas dos trabalhadores de transformação na 

organização do processo de trabalho em um número restrito de fábricas – que é de 

uma importância extraordinária, mas que, pelo seu caráter parcial e sua extensão li-
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mitada e, sobretudo, pela ausência de um poder popular efetivo a lhe dar sustentação 

revelam-se ilusórios e insustentáveis
256

. 

Em 1970, 1971, com Lin Biao dirigindo o Exército, e Zhou Enlai dirigindo o Partido, 

lança-se uma ofensiva contra os “esquerdistas”, mas pouco tempo depois Lin morre em situa-

ção obscura, provavelmente fruto das disputas no interior do Partido
257

, sendo depois acusado 

de tentar dar um golpe de estado. Foi posteriormente substituído por Deng Xioping em 1973-

74. 

Encerrada em 1969, a revolução cultural de certa forma prossegue com a campanha 

“Pi Lin – Pi Kong” (criticar Lin Biao, criticar Confúcio) de 1973-1974, que procurava retifi-

car e criticar as posições de Lin Biao
258

, recorrendo à sua base filosófica de origem – o pen-

samento de Confúcio, considerada um guia teórico reacionário e arcaico, portanto, antissocia-

lista. Com ela, a frágil aliança que subsistira durante a revolução cultural entre Mao e Lin 

Biao - na medida em que não havia confiança entre eles, e que Mao já vinha criticando-o por 

não ser verdadeiramente revolucionário - se rompe.  

A partir de 1975 será impulsionada uma nova campanha de estudo sobre a ditadura 

do proletariado, na qual está contida uma forte crítica à permanência do direito burguês na 

transição socialista, impondo a tarefa de combatê-lo para se avançar ao comunismo. Assim, 

ogrupo maoísta desempenha um “esforço fundamental de revolucionarização das relações de 

produção (...) embora restrito e parcial”
259

. 

Em 1976 morre Mao Tsé-tung. No mesmo ano se realizaria o XXI Congresso do 

PCCh que confirmaria o estabelecimento do revisionismo teórico junto com o fortalecimento 

da burguesia no poder, consolidando um giro político que vinha sendo traçado e se manifesta-

va desde os primórdios da revolução chinesa. Elimina-se o “bando dos quatro”, com uma no-

va onda de repressão que enterra o que restava de elementos revolucionários no cenário polí-

tico da China. 

Deng Xioping renuncia à luta de classes e aos avanços teóricos e práticos da Revolu-

ção Cultural no esforço de transformação da superestrutura ideológica e cultural. Coloca-se à 

frente o pragmatismo produtivista privilegiando o desenvolvimento das forças produtivas sem 

transformar as relações sociais, renega-se o internacionalismo e desenvolve-se um sistema de 
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exploração e opressão dos trabalhadores a partir dessa “nova burguesia” instalada no aparado 

político, econômico e militar do Estado
260

. 

Estes últimos temas serão tratado mais detalhadamente adiante. 

 

2.5 Limites da Revolução Cultural 

Ortiz nos lembra de que a imagem exterior da China nos anos 1960 era a de um país 

“liberado do subjugo estrangeiro”, uma “esperança viva para o conjunto dos povos submeti-

dos ao colonialismo e ao neocolonialismo”, que rompera com os soviéticos, despertando, “en-

tre os amplos setores revolucionários dos cinco continentes” “os olhares” daqueles que “iam 

adotando posições cada vez mais críticas com relação à URSS e com relação aos PC´s que, 

dentro de cada país, se situavam na esfera de influência do PCUS”. Nessa toada,  

A Revolução Cultural parecia ser a prova de uma ruptura de massas com o refor-

mismo, com um esforço geral por sentar as bases de um comunismo que retomara a 

tradição leninista aprofundando-o em seu sentido revolucionário, uma ruptura com o 

horizonte ideológico-político do movimento com base em Moscou
261

. 

A Revolução Cultural tornou-se um alento para aqueles que romperam com o refor-

mismo na busca de reconstruir o marxismo revolucionário em escala internacional
262

. A mídia 

mostrava “a crítica implacável da linha de conciliação soviética e de sua acelerada tendência 

ao hegemonismo, o apoio ao conjunto das causas revolucionárias, incluindo as causas mais 

radicais alimentadas no seio do mundo capitalista – Maio de 68, Black Power...” enquanto 

internamente desenvolviam-se “lutas de massas contra a burocratização, contra os privilégios, 

contra a degeneração do Poder revolucionário...”
263

. 

Ainda que baseados em uma análise superficial e fragmentada, tais aspectos identifi-

cados são inegavelmente progressivos. Sua importância reside em que se trouxe a tona o de-

bate da luta de classes no socialismo e abriram-se para as massas as disputas políticas comu-

mente localizadas na cúpula do Partido, defendendo-se a necessidade de que, para que o pro-

letariado seja capaz de vencer definitivamente a burguesia - tarefa primordial de transição - é 

necessário que, após a tomada de poder, sejam levadas a cabo lutas antiburocráticas que ultra-

passassem os limites institucionais indo para as ruas, escolas, fábricas... de forma a garantir, 

assim, a consolidação da revolução. 

Trata-se de uma contribuição singular que a Chinasuscitou para o conjunto dos deba-

tes sobre os processos revolucionários. A partir de sua ruptura com o dogmatismo e mecani-
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cismo soviético pôde retomar o princípio da luta de classes como motor da história, e reintro-

duzir a dialética na análise da realidade concreta, permitindo que se pensasse na necessidade 

de destruir as formas sociais vigentes sob o socialismo, construindo-se outras completamente 

novas. 

Nesse sentido, a Revolução Cultural tem, segundo Ortiz, dois aportes positivos es-

senciais: 

1º) Ter compreendido que, nas sociedades de transição entre o capitalismo e o co-

munismo, persistem as classes e a luta de classes; que essas classes não são, como 

quer certa tradição, uma simples “herança” da velha sociedade derrocada, senão que 

adquirem formas novas e se relacionam de modo diferente; que, em particular, se 

criam as condições para o surgimento de um novo grupo social privilegiado que se 

ampara no novo Poder e tem seus representantes políticos no interior do novo Poder 

político mesmo; que, para impedir que esse novo grupo social privilegiado conquiste 

definitivamente o Poder e reinstaure um sistema de exploração e opressão, se faz ne-

cessário realizar, uma e outra vez, revoluções destinadas a assegurar a continuação 

da revolução. 

2º) Ter compreendido – e ter tido a audácia de ser consequente com isso – que essas 

revoluções só podem ser obra das massas trabalhadoras; ter convocado as massas a 

levar adiante essa revolução, tê-las mobilizado e ter considerado seu combate e sua 

iniciativa como o fator essencial
264

. 

Em 1937 Mao já abordava, em “Sobre o tratamento correto das contradições no seio 

do povo” a existência de contradições com as quais a tarefa de edificação do socialismo deve-

ria lidar, e para que o fizesse com métodos corretos era preciso levar essa compreensão para o 

povo e os quadros. Nesse texto também fala sobre a continuidade da luta de classes.  

Em 1957, no “Discurso ante a Conferência Nacional do Partido Comunista da China 

sobre o trabalho de propaganda”, além de dizer que o socialismo é uma luta prolongada entre 

burguesia e proletariado, trata da importância de se promoverem debates e campanhas de crí-

tica às tendências errôneas no modo de pensar e no “estilo de trabalho” para avaliar constan-

temente se não se está incorrendo em subjetivismo, burocratismo, sectarismo, e que “não são 

poucos nossos os defeitos e erros”. Explica que “A campanha de retificação é, como dizíamos 

“uma ampla campanha de educação marxista”. Por retificação entendemos o estudo do mar-

xismo em todo o Partido a través da crítica e autocrítica. Poderemos sem dúvida aprender 

mais sobre o marxismo no curso da campanha de retificação”.  

Assim, a defesa do primado da prática, da possibilidade de conhecer a realidade e 

transformá-la revolucionariamente e a análise da contradição a partir da dialética marxista 

fundamentaram a necessidade da Revolução Cultural. Isso porque, se subsiste por um longo 

período a existência de classes, a contradição de classes, e a luta de classes, subsiste também a 
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luta entre a via capitalista e a via socialista e a possibilidade de consolidação do capitalismo. 

O avanço socialista depende, portanto, da correta solução para as contradições existentes na 

sociedade. 

Portanto, afirma Eugenio del Rio que: 

A ideologia desse movimento contém aspectos revolucionários notáveis: a noção do 

perigo de desviação do rumo revolucionário como algo que procede da cúpula do 

poder; o elogio ao espírito de rebeldia; a necessidade da luta de massas para a apro-

fundar a revolução; o valor da luta ideológica contra o individualismo; a reivindica-

ção do direito a criticar o Partido... Todos esses conteúdos tiveram, não é preciso re-

cordá-lo, efeitos muito positivos na educação de milhões de revolucionários em todo 

o mundo e suscitaram uma reflexão teórica graças à qual se pôde elevar a compreen-

são dos problemas da transição ao comunismo
265

. 

Contudo, é preciso aprofundar a crítica e avaliar que tais apreciações não correspon-

dem precisamente à realidade concreta, ou seja, à forma como se desenrolaram os fatos, nem 

estruturam uma teoria precisa sobre o problema da transição. O principal problema da Revo-

lução Cultural consiste em não ter sido efetivamente uma revolução levada a cabo pelas mas-

sas para desconstruir as relações sociais vigentes e criar novas formas de sociabilidade. E o 

fato de não ter logrado sê-lo relaciona-se com as insuficiências teóricas que sua concepção 

carrega. 

 

2.5.1 A ausência de uma real apropriação por parte das massas 

Nos documentos da Revolução Cultural é possível perceber uma exaltação que visa a 

“embelezar a realidade aos olhos das massas trabalhadoras, ou, por dizer de outro modo, o 

propósito de não apresentar os problemas em toda sua gravidade”
266

, sendo certo que há uma 

verdade restrita aos círculos dirigentes, e uma outra verdade propagada publicamente entre as 

massas
267

. 

Além disso, há flagrantes contradições entre as manifestações dos dirigentes sobre a 

realidade chinesa e o que realmente estava ocorrendo. Mao Tsé-tung, por exemplo, deixa 

transparecer sua leitura sobre a situação em seus textos ao tratar das alianças que faz para le-

var o movimento adiante, ao dizer que o setor de Liu Shaoqi estava muito distante do mar-

xismo, mas que a aliança para derrota-lo era feita junto a forças burocráticas e exigia o em-

prego de métodos como “a conspiração, o segredo, o falseamento das coisas”
268

. Ele reconhe-

ce que a direita tomará o poder com a sua ausência, tendo em vista que o poder que adquiriu a 

partir de seu prestigio não é respaldado por uma composição de forças de “esquerda” que o 
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sustentem sem sua presença pessoal. Mas “considera que isto não deve tornar-se público. 

Apesar de sua gravidade, há de permanecer segredo, pois pelo contrário desmoralizaria as 

pessoas que seguem crendo que a revolução chinesa é outra coisa”
269

. 

Isso contradiz a defesa da necessidade de que massas se apropriassem das contradi-

ções vigentes no socialismo para que pudessem levar a cabo os movimentos para a sua justa 

solução, consolidando a perspectiva revolucionária após a tomada de poder. Ou seja, não há 

uma verdadeira sustentação popular, as contradições e lutas internas ao Partido seguem sendo 

secretas e resolvidas internamente. 

As massas constituem uma força muito ativa no desenvolvimento da revolução cul-

tural. Contudo, não chegam a representar uma força revolucionária coerente nem 

uma força verdadeiramente decisiva. O grande poder escapa sempre de suas mãos, 

ainda que acessem pequenas plataformas de poder nos níveis inferiores. O âmbito 

em que se tomam as decisões capitais fica muito longe das massas trabalhadoras, 

protegido pelo entramado hierárquico e pelo sigilo. As massas influem com sua ação 

na formação de maiorias e minorias na cúpula do poder e na gestão das decisões, 

mas sua influência é indireta. As massas trabalhadoras são uma força atomizada e 

sem uma personalidade política revolucionária definida, que em nenhum momento 

passam de ser um fator auxiliar de um ou outro setor do estrato dirigente ou, por di-

zê-lo com mais clareza, da classe dominante
270

. 

Ainda que o núcleo dirigente da revolução cultural convocasse ao fortalecimento das 

ações da esquerda das massas, as “forças potencialmente revolucionárias não representam 

uma força política coerente, unificada, orientada para a realização de um programa revolucio-

nário definido. Se trata, ao contrário, de uma força atomizada, não constituída politicamente, 

desarticulada”
271

. Aponta Eugenio del Rio que: 

As organizações de massas que vão surgindo ao calor da revolução cultural estão 

dominadas, em boa medida, pela desorientação, a dispersão e o localismo. Carecem 

de um Norte político claro e unificado, o que reforçará sua dependência política e 

ideológica às diretrizes emanadas do poder ou, mais exatamente, da corrente domi-

nante dentro das altas instâncias
272

. 

Assim, não existia uma força revolucionária “capaz de canalizar no sentido plena-

mente revolucionário e comunista as energias combativas liberadas entre as massas”, e, o par-

tido que existe, “está demasiadamente identificado com o Estado e com a classe social que o 

controla”, sendo “mais um fator de conservação que de revolução”, restrito ao seu “papel de 

partido-gestor do Estado”,“afastado sensivelmente de sua anterior função de motor da luta 

revolucionária”
273

. Por sua vez, “os organismos de massa estão marcados pelo burocratismo e 

são uma extensão do poder estatal”. Podemos dizer que na China de 1966, a classe operária 
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“não possui nenhuma organização”
274

. 

 

2.5.2 Os limites impostos às massas 

O regime chinês foi marcado por ser consideravelmente repressivo e as massas não 

usufruíram das liberdades mais elementares(expressão, reunião, associação), que, quando 

exercidas, o eram apenas a nível local
275

. Por mais que Mao Tsé-tung declarasse sua preocu-

pação com esse problema, a realidade era de repressão física e ideológica, de maneira a garan-

tir a “uniformização mais absoluta de acordo com as pautas impostas pela classe dominan-

te”
276

, ainda que esta se assumisse como “revolucionária”. 

Sob o discurso de limitar o poder da burguesia – que em “1949 era quase inexistente, 

e não tinha atividade política / econômica, apenas tinha posses”, sendo que a maioria das em-

presas já tinham sido estatizadas” – nega-se o poder àqueles que possuem “ideias burguesas” 

e são “reacionários”, “ou seja, àquelas pessoas que são conceituadas como tais por quem de-

tém o poder para fazê-lo”. Tratava-se de um poder monopolizado pelo Estado, em detrimento 

dos trabalhadores
277

. 

Todos os avanços com relação à crítica de massas tinham como limite a resistência 

defensiva da própria ordem posta marcada pela reprodução da dominação política dirigida por 

uma nova burguesia alojada no poder do Estado. Por exemplo, “quando alguns setores colo-

cavam com maior ou menor fortuna a necessidade de uma autêntica revolução, o poder quali-

fica tal pretensão de „esquerdista‟”
278

. Assim, “o núcleo dirigente da revolução cultural adota 

posições muito avançadas com respeito às vigentes anteriormente, mas puxa o freio quando 

essas posições evoluem no sentido de reivindicar uma verdadeira revolução”
279

.  

Não obstante a defesa da necessidade de muitos movimentos como os da Revolução 

Cultural, de campanhas para retificar as posições e avançar no socialismo, ao longo da revo-

lução chinesa a “tensão revolucionária seguirá um curso descendente”, tanto por parte da bu-

rocracia partidária, receosa de empreender outras “aventuras” como essas e desejosa de “res-

tabelecer a ordem”, quanto por parte das massas frustradas
280

. 
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2.5.3 O papel do Partido e do Estado 

Silvia Calamandrei afirma que: 

A relação partido-massas que se configura na Revolução cultural constitui indubita-

velmente um passo adiante em relação à experiência bolchevique e tem seus funda-

mentos no caráter específico do processo revolucionário na China: 1) uma guerra 

popular de longa duração na qual os quadros de partido se transformam em uma só-

lida experiência de enraizamento nas massas e, ao mesmo tempo, de organização 

das mesmas, em especial dos agricultores; 2) a existência de uma difusa rede orga-

nizativa do proletariado rural e dos agricultores pobres, os quais conduzem em pri-

meira pessoa a luta de classe no campo, seja quanto à reforma agrária, ao movimen-

to cooperativo ou no que diz respeito ao avanço das comunas; 3) a presença de um 

exército popular no qual é combatida a profissionalização e a especialização, salva-

guardando nele o caráter de “povo em armas” bem como os níveis de consciência 

política adquiridos no curso da guerra revolucionária
281

. 

Mas, se “O partido, enquanto consciência geral do proletariado,é o momento dirigen-

te do estado de ditadura proletária, mas não deve confundir-se com os próprios organismos 

estatais, perdendo a sua conotação de classe, nem se substituir às massas lá onde seja possível 

operar momentos de gestão direta”
282

, pôde-se verificar, não obstante, que na Revolução Cul-

tural o PCCh adotou uma posição apontando em sentido diverso. 

Exemplo bastante claro sobre o papel do Partido frente aos possíveis avanços da re-

volução cultural encontra-se na sua posição – incluindo a de Mao – frente às iniciativas para 

levar a diante órgãos de poder similares aos da Comuna de Paris. Tais organismos se desen-

volveram quando e onde o partido estava enfraquecido, e eram tratados com “cautela e des-

confiança, senão com hostilidade”, ou eram simplesmente interrompidos e reprimidos pelos 

órgãos dirigentes
283

. Assim, são refreados por uma concepção de poder entre os dirigentes que 

buscam “preservar o Partido, enquanto tal como órgão dirigente da revolução”
284

, impedindo 

“a generalização de tais organismos” pois poderiam “colocar em perigo o papel do Parti-

do”
285

. Bettelheim também afirma que a preservação do partido é o principal problema apon-

tado por Mao para justificar o abandono da forma comuna
286

. 

Bem nos demonstra Márcio Naves que: 

(...) não houve uma real transferência de poder, que permaneceu sendo exercido pe-

lo Partido, isto é, por uma burguesia de Estado, e não pelas massas populares. Ora, a 

experiência da Revolução Cultural – assim como a da revolução soviética – mostra 

que, se o partido é um instrumento capaz de organizar e dirigir um movimento revo-

lucionário, desde que certas condições, geralmente excepcionais, ocorram, ele não é 

em absoluto capaz de organizar e dirigir o processo de transformação socialista 

após a tomada do poder. Ao contrário, o Partido é um dos principais obstáculos à 
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apropriação do poder pelas massas e à transformação efetiva das relações sociais. 

De fato, é no Partido que a burguesia de Estado encontra o meio mais propício para 

organizar o seu domínio de classe
287

. 

Assim, o Partido acaba excluindo a possibilidade de um exercício direto de poder pe-

las massas, pois, ao se tornar gestor deixa de organizar e dirigir as forças revolucionárias para 

transformar as relações sociais de produção, mas submete-se à lógica do Estado e garante sua 

reprodução, perpetuando, com isso, as formas sociais de dominação capitalista. 

Como nos ensina Lênin, o Estado proletário deveria acabar com as classes, e então 

definhar e “morrer”, porque deixaria de ser necessária sua existência, na medida em que não 

haveria mais classes a reprimir. Sua permanência se justifica apenas quanto ao período transi-

tório em que ele se constitui como uma “força especial de repressão” da burguesia pelo prole-

tariado. Assim, a ditadura do proletariado, ou seja, “o proletariado organizado como classe 

dominante", após constituir-se em classe dominante e derrubar poder político da burguesia, se 

organiza para acabar com as formas de exploração e constituir uma nova forma de poder e de 

autogoverno dos trabalhadores. “Não basta a classe operária apoderar-se da máquina do Esta-

do para adaptá-la aos seus próprios fins”. Isso significa que “a destruição da máquina burocrá-

tica e militar do Estado é a “condição prévia de qualquer revolução verdadeiramente popu-

lar””. Trata-se, segundo Lênin da “grande lição do marxismo a propósito do papel do proleta-

riado revolucionário com relação ao Estado”
288

. Esta questão fundamental para a teoria revo-

lucionária é rejeitada pelo PCCh. 

Bettelheim complementa a análise sobre os porquês de a experiência de Shangai não 

tere sido levada adiante.As diferentes organizações revolucionárias tinham uma dificuldadede 

se unir - como já tratado no item anterior -, apresentando uma “tendência a opor-se frequente 

e violentamente, e a entregar-se a promessas exageradas”, produzindo a “confusão e a elimi-

nação maciça de quadros honestos e devotados”. Além disso, como a “ala revolucionária” era 

minoria no Partido, isso imporia a necessidade de realizar alianças com setores “moderados” 

sob pena de colocar em risco a unidade do Partido. Setores mais antigos do Partido que luta-

ram na revolução também eram hostis à iniciativa popular de destituição de quadros, levando-

os a propor “designar alvos pessoais” para “estreitar a frente de ataque”. Com isso, se fortale-

ce o papel do Exército de Libertação, que passa a ser aquele responsável por reconhecer os 

“verdadeiros” comitês revolucionários, legitimando-os a partir dessa instância acima das mas-

sas, orientando-os de maneira a “impor sua – do Exército -  hegemonia sobre o movimento de 
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massas”, limitando-o e empobrecendo-o
289

. 

 

2.5.4 O papel do Exército 

Também o Exército incorrerá nesta adaptação. Este assume o papel de força armada 

“acima das classes” e “autônoma” face a elas e seus conflitos, cujo papel deve ser o de garan-

tir a repressão e controle quando haja qualquer “desordem”.  

Desta forma: 

(...) o engajamento das massas no movimento revolucionário não pôde ultrapassar 

os objetivos que a direção do partido estabelecia, permanecendo sob a tutela do 

Exército, transformado em suposta instância arbitral dos conflitos, mas que, na ver-

dade, decidia de acordo com as orientações do grupo dirigente (mesmo que essas 

orientações pudessem ser contraditórias em decorrência das disputas entre as ten-

dências internas do Partido)
290

. 

Este “corpo especial distinto do povo em armas e controlado pela direção do Partido 

– substitui em boa medida o aparato do Partido” e “permanece acima das rivalidades que atra-

vessam a sociedade civil”. Por isso, “O núcleo dirigente da revolução cultural tentará salva-

guardar a todo o momento o papel do Exército e tentará limitar as críticas que se dirigem con-

tra ele”
291

“blindando-o” para que possa seguir sendo um aparato repressor tipicamente capita-

lista. 

Como esclarece novamente Lênin em O Estado e a revolução, o capitalismo tem ne-

cessidade de “corpos especiais de homens armados (polícia, exército permanente), separados 

da sociedade e superiores a ela”devido à cisão irreconciliável das classes da sociedade. Se 

houvesse uma “organização espontânea da população em armas” isso levaria a uma luta ar-

mada entre as classes
292

. A nova burguesia chinesa conseguia, assim, evitar tal confronto, per-

petuando-se no poder. 

 

2.5.5 A figura de Mao Tsé-tung 

No decorrer da revolução cultural a figura de Mao Tsé-tung é intensamente cultuada. 

Isso pode ser verificado na ampla propagação de sua imagem e de suas citações, além da ele-

vação de sua teoria acima dos fundadores do marxismo. Por mais que ele, no início da revolu-

ção, defende-se o combate a comparações desta natureza, sua atitude era oscilante e muitas 

vezes, na prática, conivente.  

Tal culto foi utilmente alimentado para derrubar seus opositores no partido, como o 
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demonstra a eficácia que teve para derrotar Liu Shaoqi. 

Mao Tsé-tung e os setores que eram mais próximos se apoiaram em seu prestígio 

para contrapesar as posições que tinham seus adversários na direção do Partido e do 

Estado. \ Esse prestígio era tão grande que nenhuma corrente hostil a Mao Tsé-tung 

e à sua linha ideológica e política se atreveu a enfrentar-se com ele abertamente. Ao 

contrário, todas as correntes em pugna se esforçaram por apresentar-se como fiéis 

seguidoras suas
293

 

Contudo, como analisa Eugenio del Rio,evidentemente, “O culto à figura de Mao 

Tsetung trouxe como consequência, em primeiro lugar, um empobrecimento da reflexão e da 

discussão política”, engendrando “um seguidismo acrítico, a passividade, o conservadorismo 

ideológico”. Em “segundo lugar, convém sublinhar que se está pedindo uma fidelidade abso-

luta, indiscutida e cega se for preciso, não a um organismo de poder revolucionário coletivo, 

eleito, controlado e revogável pelas massas, mas a uma pessoa, o que resulta ser aberrante 

desde um ponto de vista marxista por muitos méritos que tenha podido contrair essa pessoa e 

por muita confiança que mereça”. E, por fim, “Em terceiro lugar, o culto à pessoa de Mao 

Tsé-tung foi acompanhado de um exaltamento exagerado de seus aportes específicos à teoria 

marxista e de uma política consistente em reduzir o horizonte marxista, identificando em boa 

medida o estudo do marxismo com o estudo exclusivo ou um pouco menos das obras de Mao 

Tsé-tung”
294

. 

Do mesmo modo, também observa Márcio Naves que: 

O maoísmo converteu-se na expressão perfeita e acabada da verdade, e Mao na au-

toridade incontestável e o juiz supremo do saber teórico. Ora, isso impediu que as 

massas pudessem aprender com sua própria experiência de luta e de transformação 

revolucionária, impediu que fosse recolhida e elaborada teoricamente essa experiên-

cia, se ela contrariasse com dogmas consagrados, e impediu, por fim, o reconheci-

mento científico dos processos complexos de luta social, dificultando ou mesmo 

bloqueando a transformação das relações sociais
295

. 

Isso implica em um afastamento do marxismo enquanto teoria crítica. 

 

2.5.6 O problema do alvo da revolução 

O problema a ser enfrentado por meio da Revolução Cultural não foi corretamente 

apreendido, pois, o perigo de “restauração do capitalismo” foi atribuído à permanência da 

ideologia burguesa sob o socialismo, e não à presença nesta sociedade de novos elementos 

interessados na reprodução da exploração a partir de determinados lugares ocupados na estru-

tura de poder. Assim, tornou-se fundamental o campo da superestrutura ideológica em detri-

mento do problema das relações sociais de produção – de exploração capitalista.  Ou seja, ao 
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problema das contradiçõesna base econômica deu-se como resposta a necessidade de trans-

formar a superestrutura – o que não deixa de ser necessário -, mas como algo desconexo com 

as relações sociais que a engendram e que com ela mantém uma relação dialética e de deter-

minação mútua.  

Assim, a revolução cultural começa atacando as tendências antissocialistas, mas em 

nenhum momento consegue delimitar precisamente a base social que origina referidas tendên-

cias. Nota-se que tal definição repousa sobre critérios ideológicos e atitudes políticas, mas 

carece de uma fundamentação objetiva na realidade. 

Ademais, ao afirmar a necessidade de atacar o “inimigo” que representa a burguesia 

a ser derrocada, alude-se a um inimigo ideológico abstrato (a ideologia burguesa), e de outro, 

a um inimigo físico de contornos muito pouco definidos e insuficientes, “o punhado de res-

ponsáveis que, ainda que estejam dentro do Partido, seguem a via capitalista”
296

. 

Eugenio del Rio afirma que as explicações para esse fenômenos são calcadas no ide-

alismo pois apontam para fatores estritamente subjetivistas
297

. Ao delimitar quem são os “no-

vos burgueses” nota-se que não se percebe que sua definição deve se dar a partir de “sua loca-

lização e sua prática social baseada no domínio sobre as massas e no privilégio e a diferen-

ciação com relação a elas”
298

. 

Como veremos, mesmo aqueles que seguem a luta após a revolução cultural, comba-

tendo e criticando a direção por não estar seguindo a “via revolucionária”, tampouco dão res-

postas claras a essa questão.  

Assim, o método da revolução foi o de procurar resolver por meios ideológicos pro-

blemas que possuem uma base objetiva concreta.Ou seja: 

(...) se põe o acento na ideologia individual, mas se esquecem as condições sociais 

que geraram as ideologias nos grupos e classes sociais. A ação ideológica, nos 

apressamos em adverti-lo para que não se interprete mal nossa insistência, é capital 

em todo processo revolucionário. Mas as ideias dependem da prática social e não se 

pode suscitar uma ideologia socialista em vários milhões de dirigentes, se é que con-

tinuam ocupando uma posição de privilégio, de domínio, de diferenciação com res-

peito às massas trabalhadoras
299

. 

Nesse sentido, tirar um punhado de dirigentes de seus postos de poder não faz com 

que estes postos de poder deixem de existir em si. Para que isso fosse possível seria necessá-

rio também “descer” à luta de classes efetivamente no campo das relações sociais de produ-

ção.Portanto, 
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O certo, e isso é o que interessa ressaltar particularmente, é que a luta política e so-

cial da revolução cultural não se colocará realmente no terreno da luta de classes, 

como um combate entre uma classe dominada e uma classe dominante a qual tem 

que se desalojar do poder. Tampouco se aborda como a necessidade de transformar 

radicalmente as condições políticas e econômicas, as relações de poder e as relações 

sociais de produção, de tal forma que vão desaparecendo os fatores que engendra-

ram a classe dominante. \ O alvo designado pelo núcleo dirigente da revolução cul-

tural não é uma classe social mas uma soma de pessoas, as quais não se caracteri-

zam objetivamente (pela posição que ocupam na sociedade) mas subjetivamente 

(por suas ideias e pensamentos)
300

. 

Essa falta de clareza leva a muitos outros problemas. Como não está claro quem são 

os seguidores da via capitalista há muita confusão, violência e ataques sem justificação e não 

se consegue empreender efetivamente a tarefa da ditadura do proletariado que seria restringir 

e transformar a lógica burguesa ainda vigente no socialismo. 

 

2.5.7 Porque se tratou de uma reforma 

Eugenio del Rio reconhece que as transformações empreendidas fizeram com que a 

revolução cultural pudesse “descentralizar e reduzir o aparato estatal”, introduzir“elementos 

democratizadores na organização do trabalho”,trazer“progressos apreciáveis no ensino e na 

saúde”, corrigir“em certa medida o sistema político no sentido de aproximar o poder e as 

massas”, lograr, “enfim, deslocar certos setores oportunistas que ostentavam cargos de alta 

responsabilidade...”
301

. Contudo, não pode ser caracterizada como uma revolução, pois não 

houve a substituição da classe social no poder, nem tampouco se transformou o sistema de 

denominação. 

Com efeito “Que o processo da revolução cultural ficasse baixo o controle de uma 

parte importante do estrato dirigente do Estado explica suficientemente que tal processo não 

se marcara objetivos realmente revolucionários”
302

. Esse marco histórico não chega a questio-

nar os elementos essenciais do regime chinês: 

Não se discute o controle do poder por parte da minoria de dirigentes do Partido, da 

burocracia e do Exército. Não se criticam as concepções substituístas que justificam 

o exercício do poder não pelas massas, mas em nome das massas. Se dá por bom 

que o Partido, ou mais exatamente, seu grupo dirigente, seja sobre poder último em 

todas as esferas. Se admite um sistema de poder que se baseia no domínio de uma 

minoria especializada que assegura sua permanência no poder, que controla sua pró-

pria reprodução como estrato social dominante, que governa com a liberdade que 

lhe confere o segredo e a ausência de efetivos sistemas de controle por parte das 

massas, que não está sujeita nem a eleições nem a possíveis revogações desde baixo, 

que tem capacidade para limitar a margem de liberdades e diretos dos quais gozam 

as massas...
303

. 
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Portanto, não se pauta a revolucionarização desse sistema.Por isso, afirma Eugenio 

del Rio que “A revolução cultural mais que uma revolução foi um audaz e original movimento 

reformista do próprio regime estabelecido”, pois “Retificou alguns de seus traços mas assegu-

rando sua sobrevivência no interior do marco social, econômico e político existente antes da 

revolução cultural”
304

. No fundo, não se tratava de “substituir o sistema burocrático-estatalista 

existente, mas sua reorientação ideológica e a depuração das filas partidárias”
305

. 

Não se pretendia garantir as condições para que a classe trabalhadora efetivamente 

acessasse o poder e instaurasse um novo regime social, mas apenas eliminar do poder deter-

minados setores, ainda que genuinamente se considerasse estar com isso combatendo a ten-

dência burguesa dos rumos da revolução. 

Assim, por mais que se tenham tomado medidas práticas importantes, estas não lo-

graram revolucionar o regime de modo que o poder passasse efetivamente às mãos dos traba-

lhadores, deixando, com isso, de ser exercido em seu nome. O Partido seguiu controlando e 

gerindo o Estado, como aparato político de poder cindido das massas.  

Reforce-se que foram os dirigentes do Estado e Partido que empreenderam o movi-

mento, restando óbvias suas limitações, portanto, ainda que houvesse boas intenções revolu-

cionárias entre os mesmos
306

.  

Mas, como Márcio Naves explica:“O que a Revolução Cultural apresentou de novo 

foi a compreensão da natureza da transição socialista, repondo um conjunto de teses antieco-

nomicistas que Marx formulou em seus princípios, mas sem ter podido dar a elas uma forma 

conceitual rigorosa”
307

. 

Bettelheim afirma que os maoístas foram conduzidos pelo movimento a 

(...) reconhecer na prática a diferença entre a transformação da propriedade jurídica 

das empresas e a transformação das relações de produção e distribuição. E daí uma 

série de fórmulas estabelecendo que podem existir empresas capotalistas que se 

mostras “sob uma insígnia socialista”, que o sistema de salários existente na China 

não é muito diferente do capitalismo, que a burguesia existe no Partido, etc.
308

. 

Contudo, ainda que houvesse avanços fundamentados na crítica à experiência sovié-

tica e à sua concepção da transição, permaneceu a confusão quanto ao conceito de relações 

sociais de produção. Essa concepção que afirma que há uma contradição entre as relações de 

propriedade avançadas, porque agora sob regime “socialista”, e uma “superestrutura” em dis-

puta, explicam o peso que foi colocado na ação cultural e política, e demonstram que ainda 
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não estava clara a natureza das contradições existentes na sociedade chinesa, transformando  

(...) muitas vezes a Revolução em uma disputa pelo poder, confusa e local, direcio-

nada contra certas pessoas identificadas política e ideologicamente com a burguesia, 

e não contra a causa da existência de uma classe burguesa nova (uma burguesia de 

Estado) durante a transição socialista, isto é, a não-transformação das relações de 

produção capitalistas e das formas de domínio burguês
309

. 

Não obstante tal concepção,ensejaram-se importantes, embora limitadas, experiên-

cias de transformação das relações na produção, conforme analisaremos no capítulo a seguir. 

 

2.6 A luta entre as duas linhas no Partido Comunista Chinês 

A evolução da Revolução Chinesa deve ser analisada em íntima relação com a luta 

entre a linha direitista e a linha “revolucionária” no interior do PCCh, sendo certo que “de 

algum modo, a história da linha revolucionária na China foi a história de uma tomada de 

consciência, de um esforço pelo conhecimento científico daquilo que afrontava: a luta de 

classes no período de transição ao socialismo”
310

, na tentativa de aprofundar o marxismo-

leninismo, permitindo, assim trazer reflexões fundamentais para os militantes revolucionários. 

Primeiramente, cumpre esclarecer que 

Com efeito, em nenhum momento uma linha política efetiva “materializa” as orien-

tações de princípio dadas pelas instâncias supremas dum partido, mesmo centraliza-

do, ou pelo dirigente colocado no cimo desse partido. A linha política efetiva depen-

de sempre das forças sociais (das classes ou das camadas sociais, ou dos elementos 

saídos dessas classes ou destas camadas) que lhes dão vida. Ela só corresponde em 

parte às orientações de princípio que reivindicava para si, porque é fortemente mar-

cada pelas aspirações e os interesses próprios destas forças sociais. As aspirações 

destes últimos dependem, entre outros factores, da representação que fazem dos “in-

teresses coletivos”. Uma tal representação é necessariamente afetada pelo lugar que 

estas forças ocupam no sistema das relações sociais. Isto implica que pode existir 

um afastamento mais ou menos considerável entre a linha política de princípio, 

enunciada pelas instâncias dirigentes dum partido, e a linha política efetiva. Esta de-

pende fundamentalmente das forças sociais que lhe dão o seu conteúdo real, forças 

de que ela materializa os interesses, as aspirações e as representações
311

. 

Assim, na “linha proletária” incidem diversas forças sociais e políticas não necessa-

riamente revolucionárias, mas utiliza-se essa expressão na medida em que seria a “mais revo-

lucionária” ao ter como conteúdo uma apreensão mais próxima das contradições das relações 

sociais de produção com vistas a transformá-las. Esta ala do PCCh traz uma importante con-

tribuição teórica ao reconhecer, como aprendemos do marxismo, quea história da sociedade é 

a história da luta de classes e que o comunismo é a abolição das classes e das diferenças de 

classe. Lênin diz que a luta de classes segue durante a ditadura do proletariado, pois nesse 

                                                 
309

NAVES, M. Mao: o processo da revolução, op. cit., p. 108. 
310

ORTIZ, J. op. cit., p. 1. 
311

BETTELHEIM, C. A China depois de Mao. op. cit., p. 58-59. 



92 

 

período seguem existindo as classes, mas sob diferentes formas
312

. Mao retoma essas ideias e 

diz que a sociedade socialista se estende por um longo período, no qual seguem existindo as 

classes, as contradições de classe e a luta de classes, assim como a luta entre a via socialista e 

a via capitalista e a possibilidade de restauração capitalista. Assim, é preciso analisar as con-

tradições da sociedade socialista para poder oferecer uma solução justa para que haja um 

avanço socialista
313

. 

Por isso, a tomada de poder é apenas o primeiro passo, diga-se assim, da revolução 

socialista, pois após esta medida é preciso empreender a luta para levar a cabo uma série de 

transformações que criem as condições objetivas para a destruição do Estado e do Partido e 

para que a produção não ocorra mais sob a lógica da lei do valor. Esta não pode ser abolida de 

pronto e imediato, o que implicaria em acabar com a exploração e opressão capitalistas “pelo 

alto”, nem espontaneamente, o que não teria correspondência com a realidade notadamente 

permeada de contradições. Portanto, isso só pode se dar por meio da luta de classes, declaran-

do-se a permanência da revolução sob a ditadura do proletariado, que é, como explica Inés 

Galán, a organização dos trabalhadores em classe dominante para levar adiante a luta contra 

as relações políticas, econômicas, ideológicas do capitalismo
314

. Esta luta só finda no plano 

econômico com a desaparição das classes e, no plano político com o fim do Estado
315

. Ou 

seja, 

A tomada do poder político pelo proletariado, se é evidentemente uma condição ne-

cessária à edificação de uma sociedade socialista, não é uma condição suficiente. A 

emancipação dos trabalhadores é uma obra de longo prazo, o fruto de um combate 

que não termina no dia da tomada de poder (em muitos aspectos, ela apenas come-

ça). O conjunto da sociedade, ainda marcada pelos estigmas da ordem social que 

acaba de ser derrubada, deve ser transformada, alterada, tanto no nível da base eco-

nômica quanto no nível da superestrutura. Mas todas essas transformações não se 

produzem por si mesmas: elas serão objeto de uma luta, uma luta de classes
316

. 

Por isso, preocupavam-se os chineses com compreender as contradições que subsis-

tiam na sociedade socialista, no seio das relações de produção “imperfeitas”, porque ainda 

essencialmente mercantis, e com elas a permanência do direito burguês, como veremos adian-

te. Aapontavam que esses fatores capitalistas seriam o meio pelo qual uma nova burguesia 

poderia emergir revertendo o processo revolucionário. 

Lenin diz que a condição de classe é determinada pelo lugar ocupado pelo indivíduo 
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historicamente na produção social
317

. Portanto, para acabar com as classes é necessário trans-

formar o modo de produção. Trata-se de uma transformação que não se refere a imprimir-lhe 

um conteúdo “socialista”, mas a revolucionar sua própria forma capitalista, sob pena de man-

ter a reprodução dessa lógica societária. 

É por isso que: 

A transformação do regime jurídico da propriedade dos meios de produção tem cer-

tamente um papel importante dentro da transformação das relações de produção, 

mas não pode ser identificado com ela (como o fazem, com efeito, os trotskistas). 

Mesmo após a instauração da ditadura do proletariado, mesmo depois da transfor-

mação da propriedade, mesmo após o estabelecimento das relações de produção so-

cialistas, subsistem ainda “fatores capitalistas nas das relações de produção e no 

domínio da superestrutura”. A eliminação desses fatores não pode se fazer por 

decreto, ela não pode se operar que em seguida à transformação que dura todo um 

período histórico (passando por etapas determinadas pela luta de classes). Essas im-

perfeições nas relações de produção socialistas, esses “fatores capitalistas” que 

subsistem, são os meios pelos quais uma restauração pacífica do capitalismo é 

sempre possível: se uma luta resoluta e eficaz não é dirigida por eliminá-las pro-

gressivamente, esses elementos burgueses se apoiarão sobre elas para restabelecer 

sua dominação econômica
318

. 

Para combater o caráter mercantil das relações sociais é necessário exercer a ditadura 

do proletariado tanto na base econômica quando na superestrutura ideológica e política, pois 

que se influenciam mutuamente, de forma dialética. É claro que em última análise é das con-

tradições nas relações sociais de produção que surgem e se perpetuam os elementos burgue-

ses. Contudo, a relação entre a base econômica e a superestrutura da sociedade não é mecâni-

ca, e a transformação daquela não implica em uma transformação reflexa e automática desta. 

Trata-se de uma determinação “em última instância”, como explicou Engels na carta à Bloch 

(1890), sendo certo que há uma “autonomia relativa” da superestrutura política e ideológica. 

Ou seja, é preciso também que o proletariado imponha sua ditadura sobre todos os 

aspectos possíveis da superestrutura. Combater, pois, as reminiscências burguesas neste âmbi-

to será fundamental para transformar o conjunto das estruturas sociais. Mas é imperioso reco-

nhecer a imperfeição das relações de produção, visto que a simples transferência da titularida-

de da propriedade ao Estado não as socializa propriamente. Tal identificação é fundamental 

para realizar uma leitura totalizante da realidade sob o socialismo e uma correta análise das 

tarefas do período de transição. 
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Se seguem existindo as classes com base nas contradições econômicas, políticas e 

ideológicas, elas irão se confrontar no sentido de conservar ou não as diferenças de classe. Os 

representantes do capital se colocarão pela reproduçãodas relações capitalistas, se opondo 

“objetivamenteàs transformações possíveis que permitiriam reduzir o lugar ocupado pelos 

elementos capitalistas ou burgueses na base econômica ou na superestrutura”, fazendo subsis-

tir as “formas capitalistas da divisão do trabalho e da gestão das empresas assim como das 

posições da burguesia”, tirando partido de suas funções “para permitir que o emprego dos 

meios de produção e de investimento escapem ao controle coletivo dos trabalhadores”
319

. À 

sua vez, a linha “proletária” procurará levar adiante a revolução. 

Tratam-se, portanto, de objetivos antagônicos e irreconciliáveis que as duas classes 

possuem, na medida em que o que quer o proletariado é emancipar a humanidade inteira do 

jugo do capital, instaurando o comunismo, sociedade sem classes, e o que quer a burguesia é 

consolidar sua dominação e a exploração do trabalho. 

Como aponta Inés Galán, Lênin e os chineses (ainda que não os tendo identificado e 

delimitado precisamente) nos ensinam quem são os elementos que impedem o avanço para 

uma sociedade sem classes:  

(...) em primeiro lugar, a força do imperialismo internacional que não deixará de 

tentar, nem por um momento, bloquear, sabotar e desestabilizar o poder do proleta-

riado; em segundo lugar, a antiga burguesia que foi derrotada mas que não se dá por 

vencida, e, por último e principalmente, a nova burguesia, surgida no seio mesmo da 

sociedade de transição. A luta contra essa nova burguesia e pela eliminação da base 

material e das condições que permitem o surgimento é a principal razão de ser da di-

tadura do proletariado
320

. 

Assim, trata-se de uma luta de classes que se dá pelo antagonismo quanto ao cami-

nho a seguir após a tomada de poder. 

A luta entre essas duas classes é portanto uma luta entre duas vias: a via socialista, 

a via capitalista. Neste caso, não existe uma “terceira via” (por exemplo, a “via bu-

rocrática” dos trotskistas: o problema do burocratismo, que não tratamos de negar, 

não pode ser compreendido fora do quadro mais amplo das contradições de classe e 

da luta de classes)
321

. 

Bernard Fabrègues, Sauro Alberto e Ana-Maria Castillo nos ajudam a compreender 

esse fenômeno que adentra também o partido, pois esta luta entre duas vias reflete-seno seu 

interior a partir das diferenças de concepção defendidas, que se dão por meio da defesa de 

diferentes linhas políticas para as situações concretas que reforçam determinados interesses 

sociais, ou seja, que tem fundamento em uma determinada base social. Para verificar que inte-
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resses são fortalecidos em cada circunstância é necessário empreender uma análise concreta 

da realidade e identificar que base social sustenta tal linha, e que base social é reforçada por 

ela. 

Assim, as diferentes linhas dentro do partido são um reflexo da contradição de clas-

ses na base da sociedade. Contudo, não se trata de um reflexo passivo e automático. 

A universalidade dessa contradição se manifesta, por um lado, em que essa contra-

dição se encontra em todos os aspectos da vida, o que determina o caráter integral 

(válido para todos os aspectos) da ditadura do proletariado, e, por outro lado, em que 

sua presença atravessa todas as etapas da transição, o que determina o caráter pro-

longado dessa ditadura
322

. 

Foi na Revolução Cultural – uma revolução após a revolução que tomou o poder - 

que as diferenças entre as linhas dentro do PCCh ficaram mais evidentes. Por um lado havia a 

linha maoísta que, tendo realizado um balanço e crítica às experiências da URSS pôde realizar 

avanços, sustentando a não reprodução da lógica do diretor único nas empresas, a não centra-

lização extrema da produção, a não cópia do modelo de desenvolvimento industrial, a confi-

ança na capacidade das massas e a relação e vínculo com mesmas, etc. Por outro lado, a linha 

burguesa pode ser identificada pelo reforço aos elementos burgueses e reacionários. Porém, 

como esta não pode aparecer explicitamente nas novas condições sociais, ela aparece travesti-

da ideologicamente de marxismo, mas nega a existência de classes e da luta de classes na 

transição. Trata-se do revisionismo, que nada mais é que uma forma da ideologia burguesa, 

que mascara a realidade contraditória da sociedade e que aparece de diversas maneiras. 

Liou Chao-chi, por exemplo, defendeu a linha burguesa sustentando, em 1956, a teo-

ria do fim da luta de classes após a transformação socialista da propriedade dos meios de pro-

dução, que acabaria com a contradição entre burguesia e proletariado; da “paz” no seio do 

partido; do “atraso” das massas; da “natureza humana” universal. Defendia também um tipo 

de reforma no campo que, por meio do parcelamento da terra, reforçava a propriedade privada 

fortalecendo as desigualdades e beneficiando as forças capitalistas, e se opunha a primeiro 

socializar as terras e depois mecanizar a produção agrícola, por entender que seria necessário 

primeiro “desenvolver as forças produtivas” no campo para criar as condições de socialização. 

Além disso, receava levar a cabo o processo de reforma agrária apoiando-se sobre a iniciativa 

dos camponeses, e insistia sobre a necessidade de frear o movimento de massas quando este 

ganhava força. 

O revisionismo pode aparecer também sob o aspecto de uma linha “de esquerda”, ao 

defender a imposição imediata de ideias revolucionárias quando o ritmo dado pela realidade 
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concreta não atingiu ainda tal estágio, estando descolada das concretas relações sociais de 

produção vigentes. 

Em todo caso, as posições podem mudar, a cada momento, conforme o desenrolar 

dos acontecimentos. Fabrègues, Alberto e Castillo citam como exemplo que na Revolução 

Cultural, desencadeada contra o revisionismo de direita representado por Liou Chao-chi, em 

um determinado momento, após as massas destituírem o “quartel general burguês”, avançam 

para uma luta de linha ultraesquerdista, que radicaliza a luta ao extremo ampliando o rol de 

“alvos” dentre os quadros a serem atacados, arriscando, assim, a unidade das massas e as con-

quistas obtidas até então.  

Portanto, identificar uma linha por se referir ou não, em abstrato, ao princípios do 

marxismo-leninismo não é suficiente, pois o marxismo-leninismo não é uma coletânea de 

dogmas, mas uma teoria que opera sob o primado da prática. Assim, alcançar a linha certa 

implica em usar como referência os princípios marxista-leninistas para analisar a realidade, 

agir sobre ela, e, com essa confrontação prática verificar e analisar os problemas, corrigi-los 

agindo novamente, de modo que, a cada “ciclo” de pratica-conhecimento o conteúdo da práti-

ca e do conhecimento se elevem a um patamar superior
323

. 

Além disso, é evidente quena construção prática cotidianaincorrer-se-ão em erros e é 

por isso que a crítica e a autocrítica são fundamentais. Logo, cumpre esclarecer que o que 

deve ser criticado não é o indivíduo, mas suas ideias que emanam da realidade contraditória. 

Como alerta Calamandrei, é preciso “adotar uma compreensão materialista da luta entre as 

duas linhas no seio do Partido, compreendendo que a tendência revisionista não é fruto de 

erros ou complôs de indivíduos, mas possui uma precisa base de classe na sociedade”
324

. 

Os mencionados autores sintetizam o fundamento das concepções revisionistas a par-

tir dos seguintes elementos teóricos: a questão da luta de classes, a contradição entre base 

econômica e superestrutura, a contradição entre forças produtivas e relações de produção, e a 

posição com relação às massas. 

O revisionismo subestimam o papel da luta de classes como motor da história. Inés 

Galan nos explica que negar o papel da ditadura do proletariado é afirmar a inexistência de 

classes, o que significa ou que já se alcançou o comunismo, ou que há possibilidade de um 

processo em que não haja luta entre as classes, o que é uma utopia.Afirma a autora que, 

(...) quem rejeita a ditadura do proletariado está renunciando à tomada de poder 

por este, ao renunciar à destruição do estado burguês. (...) O proletariado não poderá 

                                                 
323

FABRÈGUES, B.; ALBERTO, S.; CASTILHO, A. op. cit., p. 85. 
324

CALAMANDREI, S. Note sulla limitazione del diritto borghese e la ditatura del proletariato. Vento dell'Est, 

Milão. n. 38, p. 69-79, 1975, p. 73. 



97 

 

ter nunca o poder – ou seja, uma correlação de forças favorável que lhe permita o 

ataque com êxito às relações capitalistas de produção – se se vê constrangido a atuar 

dentro do novelo de relações sociais, políticas e ideológicas que constituem a orga-

nização da burguesia como classe dominante. Só destruindo o novelo, desarticulan-

do essa organização, pode o proletariado abordar suas tarefas históricas. \Na teoria 

marxista-leninista é impensável o conceito da ditadura do proletariado sem o concei-

to de ditadura burguesa, e, ao contrário: o de ditadura da burguesia sem o da ditadu-

ra do proletariado. A renúncia à ditadura do proletariado forma parte de – ao mesmo 

tempo que encobre – a renúncia a reconhecer o caráter classista de todo estado, a re-

núncia a reconhecer o caráter de ditadura da burguesia de todos os estados capita-

listas
325

. 

Lênin sustenta em O Estado e a Revoluçãoque a ditadura do proletariado sempre será 

uma limitação das liberdades para a burguesia, um “poder proletário exercido sem partilha” 

necessário à consecução do comunismo
326

. Por isso, conclui Galán que: 

Para os marxistas, defender a teoria da luta de classes como motor da história e de-

fender a necessidade da ditadura do proletariado supõe admitir que o socialismo é 

um período de transição do capitalismo ao comunismo; que durante todo esse perí-

odo existem classes e luta de classes; que existem a base material e as condições pa-

ra a reprodução do capitalismo e o perigo da restauração burguesa. A teoria da dita-

dura do proletariado incide no ponto central da transição: a possibilidade e a neces-

sidade de levar a luta até a consecução da sociedade sem classes
327

. 

Aqueles que compõe uma “ala” revisionista também confundem a transformação da 

base econômica com a transformação socialista da propriedade, assim, identificam as relações 

de produção com as formas jurídicas de propriedade, que pertencem à superestrutura. Negam, 

assim, que a propriedade do Estado possa ser uma propriedade capitalista do Estado.  

Além disso, são mecanicistas, pois negam a autonomia relativa da superestrutura e, 

portanto, a influência da ideologia e da política nas relações de produção, defendendo, assim, 

por exemplo, estimulantes materiais aos trabalhadores na produção, deixando de colocar as 

ideias e a política revolucionárias “no posto de comando” para colocar em seu lugar o desen-

volvimento das forças produtivas. 

O outro aspecto do revisionismo é o economicismo, que tem como uma de suas face-

tas a “teoria do primado das forças produtivas”, também defendida por Liou Chao-chi que 

entendia, em 1956, que o maior problema da China era a contradição entre a sociedade socia-

lista avançada e as forças produtivas atrasadas, levando-o, então, a defender a necessidade de 

desenvolver as forças produtivas como se as relações de produção e a superestrutura estives-

sem já transformadas.Um exemplo das implicações dessa posição defendida por Liou Chao-

chi encontra-se no debate já mencionado sobre a mecanização no campo. Ele defendia a ne-

cessidade de primeiro mecanizar e depois coletivizar. A sua vez, Mao defendia que a trans-
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formação técnica seria fruto de uma primária coletivização do campo, ou seja, após uma 

transformação econômica e social fundamental anterior. 

Por fim, a “linha” revisionistadespreza a capacidade de mobilização das massas. Ou-

tro exemplo ilustrador apresentado pelos autores citados é o movimento de cooperação na 

agricultura, a partir do qual, afirmam, pôde-se verificar um maior enraizamento das ideias 

socialistas em meio aos camponeses einteressantes transformações levadas a cabo por inicia-

tiva dos trabalhadores.  

Também foram contrários ao investimento no desenvolvimento de pequenas e gran-

des empresas, afirmando que seriam pouco rentáveis, enquanto elas permitiriam, na verdade, 

a iniciativa dos trabalhadores, um desenvolvimento industrial independente da autoridade 

central, a partir das comunas populares de industrialização local, que lidavam com a gestão da 

vida comunitária como um todo permitindo experiências de autogestão. 

Concluindo, a linha revolucionária seria aquela que reconhece o quadro conceitual 

sintetizado por Bernard Fabrègues na seguinte passagem, 

A nova sociedade comunista vem justo de emergir da sociedade capitalista, e ela é 

ainda marcada por esta última do ponto de vista econômico e ideológico. Trata-se da 

“fase inferior do comunismo”, onde, apesar de não haver mais uma subordinação 

dos trabalhadores aos não trabalhadores, há uma subordinação à divisão do trabalho, 

particularmente marcada pela oposição entre trabalho manual e trabalho intelectual, 

sendo certo que o trabalho é ainda um modo de vida (portanto, uma certa espolia-

ção), as forças produtivas do trabalho – liberadas dos entraves do capital – ainda não 

conheceram o desenvolvimento universal que vão permitir as relações de produção 

comunistas. Estes limites nas relações sociais de produção e nas forças produtivas, 

que subsistem nesta fase inferior, se traduzem igualmente por limites no plano ideo-

lógico e cultural. Estes limites se manifestam em particular no plano da distribuição, 

onde se impõe a necessidade de uma remuneração proporcional ao trabalho forneci-

do (calculado segundo a duração e intensidade). Esse direito legal, inevitável tendo 

em conta as limitações da estrutura econômica da sociedade e do desenvolvimento 

cultural correspondente, segue sendo no fundo um direito desigual (pois os indiví-

duos são diferentes); dito de outra forma esse direito igual segue sendo um direito 

burguês
328

. 

A consequência disso é  necessidade da luta pela revolucionarização das relações de 

produção, para se alcançar uma “fase superior” da sociedade, que é justificada por Bettlheim 

da seguinte forma: 

(...) as relações de produção capitalistas podem continuar se reproduzindo, já que 

sua existência se inscreve em um processo de produção que não é transformado 

imediatamente. Antes de que se desenvolva por completo um novo sistema de rela-

ções sociais e que se instaure plenamente um novo modo de produção, a formação 

social passa necessariamente por um período de transição. No curso deste período, o 

conjunto das relações sociais deve ser revolucionarizando
329

. 

Nesse sentido, a linha “revolucionária” no PCCh é representada por Mao e os mili-
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tantes próximos a ele por terem empreendido um esforço de aproximação com essa compre-

ensão, ainda que tenham sido limitados nesta empreitada. 
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3.  A CONTINUIDADE DA REVOLUÇÃO POR MEIO DO DEBATE JURÍDICO E AS 

TENTATIVAS DE TRANSFORMAÇÃO DAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

3.1 Fundamentos da campanha de estudo da ditadura do proletariado: a luta por 

restringir o direito burguês 

Como mencionado anteriormente, a luta entre a “linha burguesa” e a “linha proletá-

ria” dentro do PCCh prosseguiu após a Revolução Cultural, levando a uma campanha de es-

tudos sobre a ditadura do proletariado, lançada em 1975 pelos membros do Partido que de-

fendiam a necessidade de aprofundar a revolução. Os debates suscitados então permitiram e 

impulsionaram uma série de transformações no interior de algumas fábricas da China.  

A referida campanha convocava ao estudo sobre a ditadura do proletariado, com vis-

tas a avançar na desconstrução das relações capitalistas e à crítica ao revisionismo, a partir do 

seguinte conjunto de textos: um compilado de escritos de Marx, Engels e Lênin sobre a dita-

dura do proletariado; o texto “Sobre a base social da camarilha antipartido de Lin Biao” de 

Yao Wenyuan; e “Da ditadura integral sobre a burguesia” de Zhang Chunqiao. Tais publica-

ções abordam a questão da permanência do “direito burguês” sob o socialismo e seus efeitos, 

bem como a tarefa da ditadura do proletariado face aos elementos do capitalismo remanescen-

tes na transição. 

A principal referência do primeiro conjunto de textos é A Crítica ao Programa de 

Gotha de Karl Marx (publicado pela primeira vez em 1891 por Friedrich Engels) em que o 

autor defende a “ditadura do proletariado” como forma política durante período de transfor-

mações revolucionárias necessárias para se atingir o comunismo, e O Estado e a Revolução 

de Lênin(de 1918), que defende como tarefa essencial da revolução a destruição do Estado, 

que é produto da contradição irreconciliável da existência de classes antagônicas, para que 

seja substituído por um novo tipo de poder, o autogoverno dos trabalhadores. 

No primeiro texto, Marx explica que a nova sociedade socialista “acaba de sair preci-

samente da sociedade capitalista” “trazendo –portanto - de nascença as marcas econômicas, 

morais e espirituais herdadas da velha sociedade de cujo ventre saiu”
330

. Por isso, “Entre a 

sociedade capitalista e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de 

uma na outra. A ele corresponde também um período político de transição, cujo Estado não 

pode ser senão a ditadura revolucionária do proletariado”
331

. 

Sob o socialismo os meios de produção deixam, dessa maneira, de ser propriedade 
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privada (só há propriedade dos meios de consumo individual), e todos trabalham. Cada um 

segue fornecendo à sociedade uma cota individual de trabalho e recebe da sociedade um bô-

nus para retirar dos depósitos sociais os meios de consumo equivalentes à quantidade de tra-

balho com que contribuiu. Portanto, os produtores associados dividiriam o trabalho social 

conscientemente entre os ramos da produção para atender às necessidades sociais, e o tempo 

de trabalho serviria para medir a contribuição individual de cada um ao trabalho comum e, 

portanto, medir o quanto cada um deveria receber do produto social
332

. 

Assim, seguiria imperando “o mesmo princípio que regula a troca de mercadorias, na 

medida em que esta é troca de equivalentes”, “segundo o qual uma quantidade igual de traba-

lho em uma forma é trocada por uma quantidade igual de trabalho em outra forma”
333

.  

Por isso, demonstra Marx, que o “igual direito é ainda, de acordo com seu princípio, 

o direito burguês”. E, apesar do progresso de que a equivalência se verifique individualmente, 

e não mais como termo geral, pois que “agora nada pode passar a ser propriedade do indiví-

duo, fora dos meios individuais de consumo”, este direito igual “continua marcado por uma 

limitação burguesa. O direito dos produtores é proporcionala seus fornecimentos de trabalho; 

a igualdade consiste aqui, em medir de acordo com um padrão igual de medida: o traba-

lho”
334

.  

Mas os indivíduos que realizam o trabalho não são iguais e possuem imensas distin-

ções, por isso “hão de subsistir diferenças de riqueza e diferenças injustas”. A primeira fase 

da transição destrói“apenas o "injusto" açambarcamento privado dos meios de produção”, 

mas é “incapaz de destruir, ao mesmo tempo, a injusta repartição dos objetos de consumo, 

conforme o trabalho e não conforme as necessidades”
335

.Portanto, 

Este igual direito é direito desigual para trabalho desigual. Ele não reconhece ne-

nhuma distinção de classe, pois cada indivíduo é apenas trabalhador tanto quanto o 

outro; mas reconhece tacitamente a desigualdade dos talentos individuais como pri-

vilégios naturais e, por conseguinte, a desigual capacidade dos trabalhadores. Se-

gundo seu conteúdo, portanto, ele é, como todo direito, um direito da desigualdade. 

O direito, por sua natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual de 

medida; mas os individuos desiguais (e eles não seriam indivíduos diferentes se não 

fossem desiguais) só podem ser medidos segundo um padrão igual de medida quan-

do observados do mesmo ponto de vista, quando tomados apenas por um aspecto 

determinado, por exemplo, quando, no caso em questão, são considerados apenas 

como trabalhos e neles não se vê nada além disso, todos os outros aspectos são des-

considerados
336

. 

Ou seja, nesta fase da transição os homens seguem sendo considerados como sujeitos 
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abstratos, sujeitos de direito, por meio dos quais se estruturam a produção e a troca mercantis. 

 

3.1.1 A questão do direito para o marxismo 

Embora os chineses não tenham incorporado as mais avançadas formulações sobre a 

questão do direito para o marxistmo,oferecidas por Evgeni Bronislavovitch Pashukanis, cum-

pre elencar brevemente alguns pressupostos deste referencial teórico que é guiapara a presente 

pesquisa, de forma que possamos expressamente delimitar os marcosconceituais com base nos 

quais podem ser avaliadas as posições dos maoistas em sua luta contra o direito burguês. 

Em sua obra Teoria geral do direito e o marxismo, Pashukanisinaugura a possibili-

dade de compreensão do fenômeno jurídico buscando desvendar os elementos fundamentais 

informadores do direito na sociedade capitalista, partindo do método desenvolvido por Marx 

em O Capital.  Para tanto, o autor realiza uma aproximação entre a forma jurídica e a forma 

mercadoria, identificando seu profundo vínculo e demonstrando ser uma a condição funda-

mental de existência da outra. 

Assim, o pensador sustenta a especificidade absoluta dessa forma histórica determi-

nada, e afirma que a forma jurídica é constituída e determinada pelas relações sociaiscapita-

listas, relação entre proprietários de mercadorias entre si. 

Esclarece Marx em O Capital que: 

As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. Devemos, por-

tanto, voltar a vista para seus guardiões, os possuidores de mercadorias. As merca-

dorias são coisas e, consequentemente, não opõem resistência ao homem. Se elas 

não se submetem a ele de boa vontade, ele pode usar de violência, em outras pala-

vras, tomá-las. Para que essas coisas se refiram umas às outras como mercadorias, é 

necessário que os seus guardiões se relacionem entre si como pessoas, cuja vontade 

reside nessas coisas, de tal modo que um, somente de acordo com a vontade do ou-

tro, portanto cada um apenas mediante um ato de vontade comum a ambos, se apro-

prie da mercadoria alheia enquanto aliena a própria. Eles devem, portanto, reconhe-

cer-se reciprocamente como proprietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma 

é o contrato, desenvolvida legalmente, ou não, é uma relação de vontade, em que se 

reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de vontade é dada 

por meio da relação econômica mesma. As pessoas aqui só existem, reciprocamente, 

como representantes de mercadorias, e por isso, como possuidores de mercadori-

as
337

.  

A forma jurídica seria, assim, decorrência inevitável das relações de troca entre os 

proprietários de mercadorias. Em outras palavras, a relação social, proveniente da esfera da 

circulação mercantil, na qual os sujeitos-proprietários estabelecem trocas equivalentes, se 

exprime por meio do direito. Tal mediação tem caráter jurídico e confere ao direito o papel de 

mediador da equivalência que possibilita a troca, necessária à realização do valor.  
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Portanto, o direito está indissociavelmente ligado à existência de uma sociedade que 

exige a mediação de um equivalente geral para que diversos trabalhos privados in-

dependentes se tornem trabalho social. É a ideia de equivalência decorrente do pro-

cesso de trocas mercantis que funda a ideia de equivalência jurídica
338

. 

O sujeito é, assim, aquele portador da liberdade e da vontade, da mesma forma que 

os demais possuidores de mercadoria, para trocá-las. Cada um que toma parte na troca se 

apropria da coisa que passa a adquirir apenas na medida em que cede outra coisa, não haven-

do imposição direta de vontade. Uma parte só satisfaz sua vontade ao satisfazer a do outro, 

tendo ambos vontades livres e autônomas
339

.  

Esse elemento da “equivalência subjetiva” corresponde ao elemento de equivalência 

material, isto é, à troca das mercadorias na base da lei do valor
340

. Assim, entre a forma mer-

cadoria e a forma jurídica do sujeito de direito há um vínculo essencial, e são duas facetas da 

mesma relação social, a relação de troca.  

Note-se que: 

O direito é imediatamente determinado pelo processo de troca mercantil, mas, con-

siderando que a esfera de circulação é estruturada segundo as exigências das rela-

ções de produção capitalistas, o direito também experimenta essa mesma determina-

ção, mas de modo “mediato”, “em última instância”. Ou seja, a existência da forma 

jurídica depende do surgimento de uma esfera de circulação que só o modo de pro-

dução capitalista pode constituir. Se a mercadoria é um produto típico da sociedade 

burguesa, isto é, das relações de produção específicas dessa sociedade, o direito 

também pode ser entendido como o resultado, em última instância, dessas mesmas 

relações de produção
341

. 

Assim, podemos dizer que a construção social do homem burguês como um sujeito 

de direito, com sua vontade juridicamente presumida, dotado de uma liberdade e igualdade 

formais, que nos fazem “crer que estamos a realizar a natureza mais profunda dos nossos atri-

butos essenciais”, é a abstração necessária para que a relação do homem com o produto de seu 

trabalho, com todas as suas particularidades, se dissolva. Logo, a permanência dessa forma de 

“sujeitos de direito”, que esconde atrás de si uma série de desigualdades concretas, indica a 

possibilidade da reprodução capitalista. 

É justamente a particularidade das relações sociais de produção que ainda não foi 

transformada no socialismo. Por isso, o direito burguês permanece existindo natransição, pois 

a simples tomada de poder não é suficiente para que deixem de existir as relações sociais ca-

pitalistas que o determinam.  

Por isso, em A Crítica ao Programa de Gotha, Marx alerta que “essas distorções são 
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inevitáveis na primeira fase da sociedade comunista, tal como ela surge, depois de um longo 

trabalho de parto, da sociedade capitalista. O direito nunca pode ultrapassar a forma econômi-

ca e o desenolvimento cultural, por ela condicionado, da sociedade”
342

. 

Nesse sentido, Lênin esclarece que Marx leva em conta essa inevitabilidade da per-

manência do direito “igual” porque a simples tomada dos meios de produção como “socialis-

tas” não“suprime, por si só, os vícios de repartição e de desigualdade do "direito burguês", 

que continua a predominar enquanto os produtos forem repartidos "conforme o traba-

lho"”
343

. Isso significa que o fim do direito implica na necessidade de revolucionarizar as 

relações de produção capitalistas ainda não modificadas e que ainda existirão pelo longo perí-

odo que dura essa luta. Portanto, o “papel do direito” no socialismo é, na verdade, um “não-

papel”, visto que o direito se assenta nas relações capitalistas de produção que devem ser ata-

cadas e transformadas revolucionariamente.  

 

3.1.2 A relação entre o direito e a nova burguesia para os chineses 

Para os chineses era possível identificar, a partir da permanência da forma jurídica 

sob o socialismo, que seguem existindo específicas relações sociais de produção capitalistas, 

que não são passíveis de ser abolidas simplesmente “por decreto”. Ainda que sua concepção 

apresente limites que serão analisados no capítulo seguinte, o direito e suas formas ideológias 

eram um indicativo da possibilidade de surgimento de uma nova burguesia com base nessas 

mesmas relações de produção, que, se não limitadas, podem agir como contra tendência rea-

cionária à socialização
344

. 

É certo que na China pós-revolucionária houve algumas mudanças após a tomada de 

poder. A expropriação da antiga burguesia e a estatização dos meios de produção fez reger 

novos princípios segundos os quais todos deviam trabalhar para receber aquilo que é necessá-

rio para reproduzir sua vida, cada um recebendo segundo o trabalho com o qual contribuiu 

com a sociedade. Assim, o direito não pode mais chancelar com sua legalidade a extorsão dos 

proprietários de uma parte da riqueza social produzida. Além disso, a distribuição é regida por 

outro princípio que impede que alguém que não trabalhe receba a o produto do trabalho de 

outros.  

Desta forma, como retoma Lênin em O Estado e a Revolução, o direito burguês não 
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é eliminado completamente, e, como complementa Mao Tsé-tung, ele só pode ser reduzido até 

sua eliminação sob a ditadura do proletariado. 

(...) na primeira fase da sociedade comunista, corretamente chamada socialismo, o 

"direito burguês" é apenas parcialmente abolido, na medida em que a revolução 

econômica foi realizada, isto é, apenas no que respeita aos meios de produção. O 

"direito burguês" atribui aos indivíduos a propriedade privada daqueles. O socialis-

mo faz deles propriedade comum. É nisso, e somente nisso, que o "direito burguês" 

é abolido. \ Mas ele subsiste em sua outra função: subsiste como regulador (fator de-

terminante) da repartição dos produtos e do trabalho entre os membros da sociedade. 

"Quem não trabalha, não come", este princípio socialista já está realizado; "para so-

ma igual de trabalho, soma igual de produtos", este outro princípio socialista está 

igualmente realizado. Mas isso ainda não é o comunismo e ainda não abole o "direi-

to burguês", que, atribui uma soma igual de produtos a pessoas desiguais e por uma 

soma desigual, realmente desigual, de trabalho
345

. 

É por isso que, a campanha realizada em 1975 na China compreendia que a tarefa da 

ditadura do proletariado seria restringir o direito burguês – esse direito igual agora o mais 

“igual” possível -, não por meio de uma “manipulação jurídica”, mas atacando as relações 

fundadas nas trocas de mercadorias.  

Lênin reafirmava essa condição ao dizer que 

a não ser que se caia na utopia, não se pode pensar que logo que, o capitalismo seja 

derrubado, os homens saberão, de um dia para o outro, trabalhar para a sociedade 

sem normas jurídicas de nenhuma espécie. A abolição do capitalismo não dá, aliás, 

de uma só vez, as premissas econômicas de uma mudança semelhante
346

. 

Para ele o Estado continuará subsistindo para salvaguardar o “direito burguês”, ga-

rantindo essa “igualdade do trabalho e a igualdade da repartição”. Contudo,  

Compreende-se a importância da luta do proletariado pela igualdade e pelo próprio 

princípio de igualdade, contanto que sejam compreendidos como convém, no senti-

do da supressão das classes. Mas, democracia quer dizer apenas igualdade formal. E, 

logo após a realização da igualdade de todos os membros da sociedade quanto ao 

gozo dos meios de produção, isto é, a igualdade do trabalho e do salário, erguer-se-

á, então, fatalmente, perante a humanidade, o problema do progresso seguinte, o 

problema da passagem da igualdade formal à igualdade real baseada no princípio: 

"De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo as suas necessidades". 

Por que etapas, por que medidas práticas a humanidade atingirá esse objetivo ideal, 

não o sabemos nem podemos sabê-lo. Mas, o que importa é ver a imensa mentira 

contida na idéia burguesa de que o socialismo é alguma coisa de morto, de rígido, de 

estabelecido de uma vez por todas, quando, na realidade, só o socialismo porá em 

marcha, em ritmo acelerado, a maioria da população, primeiro, e depois, a popula-

ção inteira, em todos os domínios da vida coletiva e da vida privada
347

. 

Marx estabelece, n´A Crítica ao Programa de Gotha, que: 

Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada a subordi-

nação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com ela, a oposição en-

tre trabalho intelectual e manual; quando o trabalho tiver deixado de ser mero meio 

de vida e tiver se tornado a primeira necessidade vital; quando, juntamente com o 

desenvolvimento multifacetado dos indivíduos, suas forças produtivas também tive-

rem crescido e todas as fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas 
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então o estreito horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a 

sociedade poderá escrever em sua bandeira: “De cada um segundo suas capacidades, 

a cada um segundo suas necessidades!”
348

. 

Portanto, um dos passos elementares para transformar as relações de caráter mercan-

til que subsistem no socialismo é a redução e abolição da divisão entre trabalho manual e tra-

balho intelectual. Isso porque, como visto no primeiro capítulo, a divisão do trabalho se apro-

funda no decorrer da subsunção formal do trabalho ao capital e se consolida definitivamente 

com a subsunção real do trabalho quando ocorre uma completa modificação da estruturação 

do modo de produção especificamente capitalista. 

Quanto a isso afirma Lênin que:  

A condição econômica da extinção completa do Estado é o comunismo elevado a tal 

grau de desenvolvimento que toda oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho 

físico desaparecerá, desaparecendo, portanto, uma das principais fontes de desigual-

dade social contemporânea, fonte que a simples socialização dos meios de produção, 

a simples expropriação dos capitalistas é absolutamente impotente para fazer secar 

de um golpe
349

. 

Trata-se de uma tese teórica central sobre a sociedade de transição a partir da qual os 

chineses revolucionáriosavaliavam se se queria seguia a “via capitalista” ou a “via revolucio-

nária”. Ou seja, se se queria realmente reduzir o direito burguês ou manter as coisas tal como 

estavam, e portanto, com o passar do tempo, permitir a consolidação do capitalismo, ainda 

que sem a restauração da propriedade privada propriamente, mas degenerando o estado prole-

tário e perdendo o poder político conquistado. 

Assim, defendiam que se o “direito igual” segue sendo no fundo um direito burguês, 

que não pode ser abolido, mas apenas limitado progressivamente, na medida ele não pode ser 

nunca superior à estrutura econômica nem ao desenvolvimento cultural da sociedade a que 

corresponde, e que segue, então, sendo regulador da distribuição e da troca. Portanto, as con-

dições para que ele seja abolido encontrar-se-iam indicadas por Marx no trecho acima menci-

onado: o fim da subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho, particular-

mente o fim do contraste entre trabalho intelectual e o trabalho manual, da qual decorrem as 

seguintes.  

Yao Wenyuan, em “Sobre a camarilha anti partido de Lin Biao” retoma essas ideias 

apresentadas por Marx e Lenin afirmando a inevitabilidade da subsistência do direito burguês 

na sociedade socialista na distribuição e na troca, por isso defende que o direito deve ser pro-

gressivamente restringido pela ditadura do proletariado “de modo que no prolongado trans-

curso da revolução socialista se diminuiam gradualmente as diferenças entre operários e cam-
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poneses, entre a cidade e o campo e entre o trabalho manual e intelectual e as diferenças de 

hierarquia”, e se criem “as condições materiais e espirituais para eliminar tais diferenças”.  

Caso contrário, se se demanda consolidar, ampliar e reforçar o direito burguês “e 

aquela parte de desigualdade acarretada por este direito, surgirá inevitavelmente a polariza-

ção, ou seja, um reduzido número de pessoas adquirirá inevitavelmente uma crescente quanti-

dade de mercadorias e dinheiro por certos canais legais e numerosos canais ilegais” e o “prin-

cípio capitalista pelo qual se rege o intercâmbio de mercadorias invadirá a vida política e até a 

vida do Partido e descomporá a economia planificada socialista; se dará lugar a atos de explo-

ração capitalista de transformar a mercadoria e o dinheiro em capital e tomar a força de traba-

lho como mercadoria” até que reapareçam “casos de opressão e exploração dos trabalhado-

res”
350

.  E finaliza: 

Como resultado, surgirá entre os membros do Partido, os operários, os camponeses 

acomodados e os trabalhadores dos organismos oficiais um reduzido número de no-

vos elementos burgueses e arrivistas que traem totalmente o proletariado e o resto 

do povo trabalhador
351

. 

É pela “brecha” da permanência das relações sociais especificamente capitalistas que 

a forma jurídica pode seguir se reproduzindo configurando um impedimento ao desenvolvi-

mento do socialismo elevando a uma consolidação “pacífica” do capitalismo. Se segue exis-

tindo “igualdade” entre todos, mas alguns adquirirem uma posição de poder ao assumir a di-

reção das relações de produção, submetendo à expropriação outros trabalhadores, pode-se 

afirmar que as relações seguem as da lógica do capital.Nessa condição, todas as pessoas são 

definidascomo igualmente “dignas” de se tornarem proprietárias, não obstante isso não as 

torne proprietárias. Assim, a forma jurídica burguesa, em especial em suas categorias liberda-

de e igualdade, está em concordância com a existência de um grande número de expropria-

dos
352

, visto que “a existência de uma grande massa de não-proprietários submetidos à medida 

comum dos proprietários é, na realidade, condição de funcionamento da própria organização 

produtiva capitalista”
353

.  

Yao Wenyuan explica como a consolidação de uma nova burguesia, assentada na 

condição de proprietária, se desenvolveue triunfou na URSS: 

Quando a força econômica da burguesia cresça até certo ponto, seus agentes procu-

rarão a dominação política, o derrocamento da ditadura do proletariado e o sistema 

socialista e uma mudança total da propriedade socialista, e restaurarão e desenvolve-

rão de modo aberto o sistema capitalista. Uma vez tomado o poder, a nova burgue-
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sia, como primeiro passo, afogará em sangue o povo e restaurará o capitalismo na 

superestrutura, incluídos todos os domínios ideológicos e culturais; depois, efetuará 

a distribuição conforme o volume de capital e de poder que possua cada um, redu-

zindo a uma mera fórmula a distribuição “a cada um segundo seu trabalho”. Um pu-

nhado de novos elementos burgueses, que tenham monopolizado os meios de pro-

dução, monopolizarão, ao mesmo tempo, o poder de distribuir os artículos de con-

sumo e outros produtos. Este é o processo da restauração que ocorreu hoje na União 

Soviética
354

. 

Por isso, afirma que o grupo de Lin Biao, que foi contra as medidas de coletivização 

no campo, de transformação socialista da indústria, que defendeu “incentivos materiais” nas 

fábricas, que compreendia a ida dos quadros para o trabalho produtivo como um “ataque aos 

quadros”, era contra a ditadura do proletariado e defendia o reforço direito burguês. Mas que 

só era possível que sua “camarilha” defendesse tal “via” de desenvolvimento do socialismo 

porque na sociedade chinesa seguiam existindo as classes, a luta de classes, e o “solo e as 

condições que engendram o capitalismo”. 

Nesse sentido, seria então necessário restringir o direito burguês e a ideologia jurídi-

ca, e “debilitar constantemente a base que engendra o capitalismo”, perseverando na “revolu-

ção no domínio da superestrutura”, aprofundando a “crítica ao revisionismo e à burguesia e 

realizar a ditadura integral do proletariado sobre a burguesia”. Conclui o autor afirmando que 

a tarefa dos revolucionários consiste em “reduzir gradualmente, por uma parte, o solo que 

engendra a burguesia e o capitalismo, e por outra, discernir a tempo os novos elementos bur-

gueses tipo Lin Biao quando aparecem ou estão se formando”. 

Por sua vez, Zhang Chunqiao, inicia seu texto “Da ditadura integral sobre a burgue-

sia”, dizendo que a possibilidade ou não de persistir na ditadura do proletariado é a questão 

central na etapa histórica do socialismo, pois era preciso que restasse claro que seguia existin-

do na China o perigo apresentado não apenas pelo imperialismo e “socialimperialismo”, mas 

pelo revisionismo que engendra novos elementos burgueses constantemente. Estes indivíduos  

(...) cresceram quase todos sob a bandeira vermelha, ingressaram organizativamente 

no Partido Comunista, cursaram estudos em centros docentes superiores e chegaram 

a ser o que se chama de especialistas vermelhos. Contudo, eles são novas ervas da-

ninhas que brotam do velho solo do capitalismo. Renegaram a classe de que proce-

dem, usurparam o poder do Partido e do Estado, restauraram o capitalismo, se con-

verteram em testas-de-ferro da ditadura da burguesia sobre o proletariado
355

. 

Assim, retomando Mao, explica que  

(...) depois de conquistada no fundamental a vitória na transformação socialista do 

sistema de propriedade, incluída a cooperativização, ainda existem classes, contradi-

ções de classe e luta de classes e ainda se dão simultaneamente consonância e con-
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tradição entre as relações de produção e as forças produtivas e entre a superestrutura 

e a base econômica
356

. 

Ambos os autores afirmam que no sistema de propriedade ainda não foi abolido 

completamente o direito burguês, pois subsistem diferentes tipos de propriedade – a proprie-

dade de todo o povo e a propriedade coletiva na propriedade pública socialista, e parcialmente 

a propriedade privada na indústria, agricultura e comércio – o que tornaria inevitável a exis-

tência do sistema mercantil, ainda que sob a planificação estatal. Ou seja, entendem que os 

meios de produção ainda não teriam alcançado a condição de “patrimônio da sociedade de 

conjunto”. Chunqiao aponta essa questão da seguinte maneira: 

É completamente correto dar importância ao papel decisivo que desempenha o sis-

tema de propriedade nas relações de produção. Mas é incorreto não dar importância 

a se o problema do sistema de propriedade está resolvido na forma ou de fato, e não 

dar importância à realidade de que os outros aspectos das relações de produção – as 

relações entre os homens e a forma de distribuição – exercem ação também sobre o 

sistema de propriedade, que a superestrutura exerce ação também sobre a base eco-

nômica e que esses dois aspectos e a superestrutura desempenham um papel decisi-

vo em condições determinadas
357

. 

Passa, então, a sustentar que a questão do poder político é fundamental para que seja 

possível transformar o sistema de propriedade e desenvolver um novo, pois que a superestru-

tura, ao estabeceler uma relação dialética com a base econômica, deve ser utilizada para trans-

formar as relações de produção, tendo um papel significativo para as referidas mudanças. Diz 

que “As velhas ideias e a força do velho costume seguem dificultando teimosamente o cres-

cimento das novas coisas socialistas”, por isso  

“a luta de classes entre o proletariado e a burguesia, entre as diferentes forças políti-

cas e entre o proletariado e a burguesia no terreno ideológico, será ainda longa, tor-

tuosa e às vezes inclusive muito ferrenha. Inclusive quanto tenham morrido todos os 

proprietários de terras e burgueses da velha geração, não cessará esta luta de classes 

e seguirá sendo possível a restauração da burguesia se agentes como Lin Biao esca-

lam ao Poder
358

.  

Chunqiao defende que  ditadura do proletariado deve avançar em todos os âmbitos 

pois a burguesia segue existindo no socialismo, e este período deve ser marcado pelo prosse-

guimento da luta de classes em todos as esferas, até que esta classe seja extinta. Afirma, apoi-

ando-se nos ensinamentos de Lênin sobre a ditadura do proletariado, que, 

Só é marxista aquele que estende o reconhecimento da luta de classes ao reconheci-

mento da ditadura do proletariado. O oportunismo não leva o reconhecimento da lu-

ta de classes até o essencial, até o período de transição do capitalismo ao comunis-

mo, até o período de subversão da burguesia e do seu completo aniquilamento. Na 

realidade, esse período é, inevitavelmente, o de uma luta de classes extremamente 

encarniçada, revestindo uma acuidade ainda desconhecida
359

. 
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Segue afirmando que Marx, em A luta de classes na França preconizava que a dita-

dura do proletariado é necessária para permitir a transição que leve à supressão das diferenças 

de classe em geral; de todas as relações de produção em que estas repousam; e de todas as 

relações sociais que correspondem a essas relações de produção, para a subversão de todas as 

ideias que brotam dessas relações sociais. Portanto, para que se alcance este objetivo “não se 

pode senão exercer uma ditadura integral sobre a burguesia até a eliminação do globo terrestre 

dessas “todas” nos quatro aspectos, de modo que se impossibilitem a existência e o ressurgi-

mento da burguesia e das demais classes exploradoras”
360

. A luta contra o revisionismo seria, 

assim, fundamental para garantir o prosseguimento ininterrupto da transição. Caso contrário, 

aqueles que renegam o marxismo irão privar a ditadura do proletariado de seu conteúdo real, 

transformando-a em uma “ditadura da classe monopolista”. 

Chunqiao afirma ainda que a ideologia burguesa reforçada pelos seguidores dessa 

“via capitalista” leva a posições dentro do Partido que negam a existência da luta de classes, 

estimulam a busca por lucros e prestígio individual, tornam privados os bens públicos, tem 

medo que o povo pratique a comunidade desses bens, etc. 

Tanto Wenyuan quanto Chunqiao entendem, portanto, que é no campo do direito 

burguês que se encontra o terreno para o nascimento dos novos elementos capitalistas que 

crescem no seio mesmo da sociedade socialista. A expressão ideológica dessa nova burguesia 

é o revisionismo, que nega a luta de classes e a ditadura do proletariado e sustentao desenvol-

vimento indiferenciado das forças produtivas em vez de uma revolucionarização das relações 

de produção, agudizando assim os antagonismos de classe e abrindo caminho para a consoli-

dação capitalista. O revisionismo deveria ser combatido, segundo eles,restringindo-se preven-

tivamente e repressivamente a base social da burguesia, por meio do exercícioda ditadura do 

proletariado em todos os níveis de forma a combater toda sorte de diferenciações herdadas do 

capitalismo. 

Com efeito, o direito burguês a nível jurídico e a democracia formal a nível político 

só fazem chancelar e aprofundar as diferenças de classe.É nesse sentido que medidas como o 

envio de jovens intelectuais ao campo, a participação dos quadros no trabalho manual, a parti-

cipação dos operários na gestão, a união entre operários, técnicos e quadros, foram adotadas 

como tentativas de restringir as grandes diferenças e puderam se expressar de forma mais ge-

neralizada no país por meio da Revolução Cultural
361

. 

Silvia Calamandrei explica, à luz da experiência chinesa, que a luta de classes entre o 
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proletariado e a burguesia é a luta pelo poder político na sociedade socialista, caracterizada 

pelo proletariado ter em mãos o poder estatal e exercer sua ditadura através do instrumento de 

vanguarda, o Partido comunista, que deve atacar ideologicamente a teorização revisionista de 

“alargamento da democracia formal”, “alternância de poder entre partidos”, etc., que faz com 

que o revisionismo alcance posições de poder no interior do partido e do Estado. 

Por isso os maoístas defendiam a necessidade de colocar a política proletária no pos-

to de comando, exercendo a ditadura sobre a burguesia de modo que fosse possível ao proleta-

riado resolver as contradições e levar a cabo seu papel emancipatório. Tal foi o sentido da 

Revolução Cultural, qual seja, o de mobilizar as massas para realizar uma revolução política 

que permitisse consolidar a ditadura do proletariado. 

Calamandrei segue nos explicando que se o terreno onde surge a nova burguesia não 

pode ser abolido de um golpe e é necessário uma longa e complexa luta para avançar numa 

sempre maior correspondência entre superestrutura e base econômica e entre relações de pro-

dução e forças produtivas. Para tanto, deve-se adotar uma “concepção materialista da luta 

entre as duas linhas no seio do Partido, compreendendo que a tendência revisionista não é 

fruto de erros ou complôs de indivíduos singulares, mas possui uma precisa base de classe na 

sociedade” e que é preciso realizar “o grau mais amplo possível de unidade das massas popu-

lares” para vencer as forças inimigas
362

. 

Assim, a “camarilha” de Lin Biao explicada por Wenyuan como um reflexo da reali-

dade social, nos fornece elementos para compreender o revisionismo como algo que é deter-

minado por uma base material concreta. Logo, 

O problema não é, portanto, de indivíduos singulares, e não pode ser resolvido com 

sua eliminação; o problema é da base social a que estes dão subjetivamente expres-

são. Se não se intervém sobre a base social, se não se leva avante o processo de re-

volucionarização das relações de produção, acaba-se por criar a condição pela qual a 

burguesia possa se reproduzir
363

. 

É preciso, assim, que o proletariado “reforce seu conhecimento ideológico com res-

peito à natureza da luta de classes na sociedade de transição”, “refutando qualquer concepção 

estática da sociedade de transição”
364

. 

As contradições da sociedade socialista devem ser enfrentadas no campo da superes-

trutura e nas relações de produção, pois as mudanças em uma dessas esferas implica na outra 

e vice-versa. Nesse sentido, manter estímulos materiais, hierarquia e disciplina fabril, etc., ou 

seja, a manutenção da divisão do trabalho manual-intelectual fará surgir uma capa de indiví-
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duos privilegiados que receberão mais por seu trabalho diferenciado, de direção, e se separa-

rão da massa dos trabalhadores consolidando-se como gestores do processo de produção. A 

reprodução da base social capitalista ao mesmo tempo reforça valores individualistas, egoís-

tas, competitivos, ao invés de valores socialistas, como a solidariedade e a gana de seguir fa-

zendo a revolução, o que leva a um acomodamento a essa lógica, reforçando sua reprodução. 

Para os autores mencionados a questão central encontra-se em quem exerce a direção 

do processo de produção e, portanto, quem detém o poder político. Por isso, é preciso “levar 

adiante a revolução socialista”, o que significa “de fato limitar os resíduos capitalistas na base 

econômica e ocupação das posições sempre mais à frente no campo da superestrutura”
365

. 

Com base nessas reflexões foram feitos inúmeros debates nas fábricas e universida-

des com vistas a criar formas organizativas que avançassem na supressão das referidas cisões 

tipicamente burguesas e armassem ideologicamente o proletariado, unindo o saber técnico a 

novas formas de organização do trabalho. Em suma podemos dizer que o “eco” da revolução 

cultural, em que se empreendeu uma disputa entre a linha “proletária” e a linha “burguesa”, se 

deu na disputa por revolucionar as relações de produção nas fábricas chinesas. 

 

3.2 Algumas experiências de transformações levadas a cabo 

Se para os maoistas as diferenciações de classe marcadas pela divisão do trabalho 

manual e intelectual, de direção e execução, demonstravam a permanência das classes e a 

necessidade da luta de classes, era preciso levar a cabo mudanças para romper com essa hie-

rarquia e subordinação burguesas, como caminho para que os trabalhadores se apropriassem 

da organização social. Para compreender essa experiência acumulada pelos chineses apresen-

taremos, então, alguns exemplos de medidas adotadas nas fábricas, e nas universidades de 

fábricas, com vistas a combater a divisão capitalista do trabalho criando as condições econô-

micas e políticas para acabar com o direito burguês e as diferenças que ele encobre. O sentido 

desta análise está, nas palavras de Coriat, no fato de tratar-se de  “experiências “de ponta”, 

particularmente avançadas”, que trazem em si “o gérmen de uma nova política”
366

. Para tanto 

usaremos a sistematização de algumas conclusões de Charles Bettelheim quando esteve visi-

tando diversas fábricas na China em 1971, mas fundamentalmente o relato de Benjamin Cori-

at – uma das poucas bibliografias obtidas a respeito deste tema -, que esteve ao longo do mês 

de abril de 1975 no país com um grupo de professores.  
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A permanência da diferenciação salarial, da troca por dinheiro, da propriedade priva-

da em alguns ramos, o diretor único de fábrica, os estímulos materiais à produção, etc., são, 

como analisamos anteriormente, manifestações do “direito burguês” que evidenciam que a 

produção segue sendo de tipo capitalista, e eram, por isso, identificados pelos chineses como 

“brechas” por onde novos elementos burgueses poderim surgir. Tais “permanências” ligavam-

se, fundamentalmente ao princípio de distribuição “a cada um segundo seu trabalho”, e, por-

tanto, mantinham uma relação de desigualdade existente materialmente entre os trabalhado-

res. Notadamente essa desigualdade se baseia na diferenciaçãotécnica, que permite a apropri-

ação privada de uma minoria de indivíduos desse saber (base econômica), ao mesmo tempo 

em que estimula ideologicamente a competição, individualismo, etc. (base ideológica)
367

.  

No interior da empresa a divisão técnica do trabalho levaria a “uma determinada con-

figuração do processo de distribuição das tarefas e das funções”
368

 que, usando a caracteriza-

ção proposta por Bettelheim, é resumida por Coriat da seguinte forma: há uma separação en-

tre o trabalho de fabricação realizado pelos produtores diretos e o trabalho de concepção e 

gestão do processo de produção realizado pelos técnicos. Essa separação é coberta por uma 

oposição que se dá devido à subordinação do trabalho de pura execução e ao trabalho de di-

reção
369

. 

Realizaram-se algumas experiências para combater as raízes dessa cisão que se veri-

fica entre trabalho manual (múltiplos trabalhos simples) e trabalho intelectual (trabalho com-

plexo), com o objetivo de garantir a não apropriação de saber por “expertos” e garantir o tra-

balho dos operários na gestão. Para tanto empreenderam-se medidas com vistas à uma revolu-

cionarização do sistema de ensino e a tentativa de que no interior das unidades o trabalho fos-

se organizado de outras formas impedindo que o trabalhador fosse resumido à função de exe-

cução, de modo que, assim, ele pudesse exercer sua ditadura em todos os âmbitos. Tudo isso 

buscando construir um processo de revolucionarização das relações de produção para criar 

relações de tipo novo. 

 

3.2.1 Sobre as transformações no sistema de ensino 

O objetivo das transformações no âmbito educacional era atacar a origem das dife-

renciações entre os trabalhadores, a partir da “ligação estreita entre o sistema de relações de 
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produção e as condições sociais que permitem sua reprodução”
370

, portanto, o sistema de 

ensino. Isto porque há uma relação entre o sistema de formação dos trabalhadores e o sistema 

de “postos” de trabalho a serem ocupados. Por isso, “a revolução no sistema de formação e a 

revolução nas unidades produtivas devem ser levadas a cabo paralelamente”
371

. 

Mas, trata-se não apenas de ensinar a técnica às massas, pois não é suficiente inserir 

quadros das filas operárias nesse mesmo sistema, “substituindo uma burocracia por outra”
372

, 

sendo preciso transformar o sistema de ensino por meio do exercício da ditadura do proleta-

riado no terreno da técnica
373

. 

A revolução no ensino, especialmente superior, teve como marco duas importantes 

medidas adotadas em 1968, no bojo da Revolução Cultural.A primeira delas é a entrada dos 

trabalhadores nas universidades, sob a diretriz (expressa por Mao) de realizar uma revolução 

proletária no ensino, dirigindo eles mesmos as escolas com a tarefa de “lutar-criticar-

transformar”. Ou seja, “a „entrada do proletariado na superestrutura‟ é também a entrada em 

carne e osso das mesmas massas proletárias”
374

.A segunda delas é a chamada “diretriz 21 de 

julho” que determina a formação técnica dos trabalhadores sendo que “os estudantes devem 

ser eleitos entre os operários e camponeses que tenham experiência prática” para, “depois de 

alguns anos de estudos, voltarem à prática da produção”.  

Ambas as medidas sofreram resistência dos setores conservadores do partido e de 

grande parcela dos intelectuais.Yao Wenyuan, ao criticar Lin Biao em 1975 afirma que  

Perseverar ou não na via da integração dos jovens intelectuais no campo com os 

operários e camponeses, está em relação direta com a seguinte questão: A revolução 

no ensino superior pode ou não ser prosseguida pela linha traçada na Fábrica de 

máquinas-ferramentas de Shangai, quer dizer, que os estudantes sejam eleitos entre 

as filas operárias e camponesas e voltem a elas ao terminar seus estudos? 
375

. 

Ou seja, a luta de 1968 segue latente em 1975, demonstrando que a disputa colocada 

pela Revolução Cultural é uma longa luta que segue viva e de forma não linear. 

É importante destacar as observações de Coriat quanto à revolucionarização do ensi-

no: 1) o “modelo” a seguir é uma fábrica, e não uma universidade, portanto, há uma completa 

inversão com relação a todas as práticas propostas de reforma do ensino; 2) os estudantes 

universitários não são operários ou camponeses, mas, em sua maioria, foram passar dois ou 

três anos no campo trabalhando; 3) “o que está em jogo é a rejeição radical do antigo sistema 
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de ensino e a reconstrução de um sistema novo”, ou seja, uma revolução na educação
376

. 

Como estratégia o ensino superiordeveria ser organizado em torno das fábricas e sob 

a direção dos trabalhadores, recrutando seus estudantes das filas operárias e campone-

sas.Como tática definiu-se: a) onde for possível, estabelecer imediatamente “universidades de 

fábrica”, b) conservar os antigos estabelecimentos de ensino superior, mas renovando seu per-

fil (acolher estudantes dentre os trabalhadores, acolher grupos para desenvolver estudos de 

duração variável, conforme a necessidade dos trabalhadores) e revolucionar os métodos de 

ensino. A partir da experiência e prática dos trabalhadores/camponeses/jovens durante o traba-

lho desenvolver um modelo de universidade de “portas abertas”, ou seja, não para formar in-

divíduos encastelados em seu saber-poder, mas para receber grupos de diferentes setores pro-

dutivos para aprender deles, e para “mandar” grupos para adquirirem experiências em outros 

lugares; c) estabelecer uma relação com o resto da sociedade, em particular com as unidades 

de produção, sendo uma “base” a serviço dos trabalhadores, formadora de “continuadores da 

revolução” (e não da burguesia)
377

. 

A criação de “universidades de fábrica” em extensão data do pós-Revolução Cultural 

- em 1974 haviam 240 universidades de fábrica 
378

-, ainda que no fim da década de 50 tenham 

sido empreendidas algumas fracassadas experiências de “formação de técnicos provenientes 

das fileiras dos trabalhadores”. Recoloca-se em um novo patamar o objetivo central: não se 

visa à simples transmissão de conhecimento técnico aos trabalhadores para que assumam o 

posto dos burgueses, “quebrando” assim as barreiras impostas ao proletariado, mas de efeti-

vamente “quebrar” o monopólio dos expertos sobre o saber técnico, e assim, realmenteexercer 

no campo da técnica a ditadura do proletariado. 

A Universidade 21 de julho da Fábrica de máquinas-ferramentas de Shangai foi uma 

experiência bem sucedida e considerada “modelo” na China. Tal avanço foi fruto de medidas 

tomadas desde a “libertação” em 1949, que podem ser separadas em etapas. Uma de 1953 a 

1965, em que 40% dos trabalhadores se formaram como técnicos (com cursinhos, aulas com 

os técnicos, etc.), e outra a partir de 1966 com a Revolução Cultural que instaura “um verda-

deiro centro de ensino superior de novo tipo: uma „universidade de fábrica‟”
379

. 

As “universidades de fábrica” se caracterizam por três principais elementos que são 

sistematizados por Coriat. O primeiro deles é que o recrutamento dos estudantes é feito entre 
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os operários da fábrica visando a avançar na suplantação da concepção de que os que pensa-

vam governavam e os que executavam eram governados. O segundo é que o ensino é de novo 

tipo, e suas matérias são definidas a partir da prática, da identificação de problemas na con-

cepção e na fabricação. Isso permite envolver os operários-técnicos de forma que os técnicos 

também dependam dos operários. Além disso, os períodos de ensino envolvem teoria, ida à 

prática com os professores para analisar as dificuldades concretas ao trabalhar, retorno para 

pensar teoricamente os problemas não resolvidos, e retorno à prática, de modo que todos sai-

bam de forma independente participar dos trabalhos de concepção e fabricação das máquinas 

mais complexas. O terceiro é que o corpo de educadores, que mesclava operários, operários 

técnicos formados, pessoas provenientes de escolas técnicas da cidade e educadores de dife-

rentes universidades do Estado, não era um corpo fechado, de expertos, mas de indivíduos 

que atuavam nos trabalhos produtivos, e constantemente recebiam-se outros educadores para 

socializar conhecimentos, impedindo a “profissionalização” desse corpo. 

A relação das universidades de fábrica com o resto do sistema de ensino se dá pelo 

mencionado “ensino a portas abertas”. Trata-se de uma abertura das universidades para a so-

ciedade, dedicando-se à resolução de problemas vivenciados por ela ao produzir seu modo de 

vida. Além disso, há o sistema de ida ou acolhimento de pessoas de fábricas e universidades 

diferentes, gerando um intercâmbio baseado no estudo comum de problemas. 

A universidade passa a ser assim uma espécie de „base‟, uma retaguarda a disposi-

ção dos operários e camponeses e uma espécie de fábrica, semeadora de „técnicos de 

novo tipo‟. Eis aqui, simplificando, o verdadeiro significado e conteúdo da atual luta 

pela revolução no ensino. O que está em jogo, partindo do ensino e da formação, é, 

pois, o tema da separação e oposição entre o trabalho intelectuale o trabalho ma-

nual. O problema é abordado a partir de todas as frentes: quem está capacitado para 

ser „intelectual‟? O esforço consiste, por uma parte, em deslocar o centro de gravi-

dade dos „beneficiários‟ para os operários e camponeses (e não apenas para os seus 

filhos); e por outra parte, fazê-lo de forma que os jovens que se beneficiam não o fa-

çam senão por meio de um longo período de três anos entre operários e camponeses, 

período durante o qual têm tempo de refletir sobre suas motivações, as verdadeiras 

necessidades da China e – isto não é menos importante – as condições de vida e de 

trabalho das massas chinesas. Ademais, os camponeses têm, de sua parte, tempo su-

ficiente para apreciar as qualidades dos jovens, sua capacidade e vontade de inte-

grar-se a eles para continuar a revolução
380

. 

Conclui Coriat que “o dispositivo colocado em marcha (...) tende, não só à „valoriza-

ção‟ do saber operário e à sua tomada em consideração integralmente, mas também a modifi-

car profundamente a formação do „intelectual‟, para fazê-lo um trabalhador do mesmo tipo 

que os outros, que seu „saber‟ não esteja assim abrigado e acima da grande massa dos traba-

lhadores da sua unidade de produção”
381

. 
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Assim, a formação de técnicos-operários estaria a serviço de avançar na possibilida-

de de o proletariado “exercer sua direção sobre tudo”. A via “capitalista”, por sua vez, seria 

aquela que se limita a manter o método de ensino tradicional formando continuadores da bur-

guesia que aprendem nas Universidades a desenvolver técnicas de gestão e direção burguesas 

que serão implementadas por eles ao irem para as fábricas. Ao deixar de combater a divisão 

do trabalho e o “sistema de lugares e funções que o acompanha”corre-se o risco de que “por 

meios específicos”, ajude-se a “emergência dessa „nova burguesia‟ da qual fala Yao 

Wenyuan”.  

Coriat aponta que o trabalhador que constitui a “nova burguesia” representa um 

grande risco pois sua condição é ofuscada “na medida em que sua origem de classe é “do 

bem” (operário e camponês)” e“seu poder se baseia, não na propriedade senão na sua compe-

tência”. Ele pode, portanto, “abrigar-se e alimentar-se de discursos sobre o „poder dos operá-

rios e camponeses‟, „a necessidade de manter a disciplina proletária‟, etc.” E alerta o autor, 

“Sem dúvida, o capitalismo restaurado sob esta nova forma é tão bom como o capitalismo 

simples
382

. 

 

3.2.2 Sobre as transformações no interior das unidades produtivas 

Em 1960, Mao sintetizava os princípios básicos da Carta da indústria de aço de Ans-

han, estabelecida com base na experiência do Grande Salto, como uma crítica à forma de or-

ganização das fábricas que excluía a participação das massas, para ser um “guia” para as em-

presas socialistas alcançarem uma gestão que avançasse na socialização. Segundo Bettelheim 

“essa carta se opõe às práticas de gestão que predominavam correntemente em 1960 e que 

seguiram predominando até a Revolução cultural proletária. Representa o ponto de partida de 

uma nova prática social”.  

A carta preconizava: 

(...) ater-se firmemente ao princípio da “política no posto de comando”, reforçar a 

direção do partido, promover em larga escala o movimento de massas, realizar a 

participação dos quadros no trabalho produtivo e dos operários na gestão, reformar 

as normas e regulamentos ultrapassados ou irracionais, estabelecer uma estreita co-

laboração entre partido, operários e técnicos, promover em larga escala inovações 

tecnológicas e acelerar a revolução técnica
383

.  

Durante a revolução cultural essa carta, de certa forma, foi deixada de lado. Os parti-

dários da via capitalista defendiam a orientação segundo a qual a organização das fábricas 
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deveria se dar conforme o modelo soviético, que colocava a produção a qualquer custo como 

bandeira. Tal era o modelo que se reproduzia até então na China, ainda que de forma menos 

desenvolvida que na URSS. Contudo, houve tentativas de materializar os princípios da Carta 

de Anshan em alguns locais pelos partidários da via revolucionária, como uma forma de tirar 

o trabalhador do subjugo da lógica de exploração capitalista, tal como a descreve Bettelheim 

abaixo, 

Na fábrica capitalista, a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual se mani-

festa pela divisão entre trabalho de produção imediata assignada aos operários e o 

trabalho dos engenheiros e técnicos que dirigem os processos de produção e tomam 

decisões concernentes às mudanças a operarem-se nos processos de trabalho, nas 

máquinas empregadas, nas regras técnicas, etc. Quando esta divisão se mantém ou 

se desenvolve, como nas fábricas capitalistas, coloca os produtores imediatos em 

uma posição subordinada com respeito aos engenheiros e técnicos
384

. 

Assim, procurou-se, colocar em prática tais objetivos políticos à frente dos econômi-

cos, criando mecanismos para que se combatesse a divisão manual e intelectual do trabalho e 

se desparcializasse o trabalho de maneira que fosse possível uma maior apropriação dos traba-

lhadores do processo de produção que deveria ao cabo dessa luta deixar de dominá-los. Tudo 

isso associado, como vimos, à revolução no ensino que o ligava intimamente à prática da pro-

dução. 

Portanto, 

Nas unidades de produção, os objetivos da Revolução Cultural consistiam na retifi-

cação do papel e trabalho dos quadros, a consolidação da relação entre os quadros e 

os operários, a transformação do estilo de direção da fábrica e o desenvolvimento de 

uma atitude socialista na existência cotidiana, quer dizer, uma moral proletária fun-

dada em uma visão proletária do mundo (na vida de família, na produção...). No 

centro dessa visão de mundo estava a vontade de outorgar primazia aos interesses do 

conjunto da revolução sobre os interesses individuais e particulares
385

. 

Antes da Revolução cultural as fábricas eram geridas pelo comitê do partido, nor-

malmente eleito pelas instâncias superiores do partido e não pelos trabalhadores, e eram ad-

ministradas pelo diretor de fábrica, além de possuírem os já abordados regulamentos de incen-

tivos materiais, etc. Com o decorrer da revolução criaram-se novos órgãos e formas de orga-

nizar a produção, como o sistema de “dupla participação” (dos quadros na produção e dos 

operários na gestão), os comitês de “tríplice união” (quadros, técnicos e operários) para reali-

zar as inovações técnicas, a crítica e transformação dos regulamentos, a simplificação admi-

nistrativa, a educação pelo trabalho, etc. 

O sistema de “dupla participação” buscava atacar asubordinação que se dá pelo tra-

balho de concepção-gestão sobre o trabalho de fabricação, refletida na figura dos dirigentes da 
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produção e dos dirigidos. Esta diferença de hierarquiaque aponta uma contradição de classe, 

passava, portanto a ser atacada na base das relações de produção. Como vimos, os chineses 

identificavam na consolidação dessadiferenciação a consolidação do direito burguês. Portanto, 

para eles a extinçãoda divisão entre trabalho manual e intelectual, de direção e execução, era 

fundamental para quebrar a “igualdade jurídica” que chancela as relações de exploração e 

subordinação. Essa iniciativa consistia na participação dos quadros nas tarefas produtivas, 

periodicamente e obrigatoriamente, submetendo-se aos problemas da gestão. Assim, os qua-

dros do Partido não deixavam de estar vinculados ideologicamente aos trabalhadores e conhe-

ciam tecnicamente a unidade que geriam, impedindo, desse modo, que politicamente seu sa-

ber o incrustasse e se tornasse um meio de poder sobre os demais trabalhadores.  

Por sua vez, a participação dos operários na gestão, que não ocorria ainda de forma 

direta, se dava por meio de grupos de controle da gestão da fábrica, que realizavam visitas às 

fábricas, formulavam críticas ao modo de trabalho de maneira a propor melhorias na gestão da 

fábrica. Além disso, avaliavam as contas, os relatórios de produção, etc., e lhes era conferido 

tempo e estudo para que pudessem fazer isso. 

Os grupos de“tríplice união” para a inovação técnica foram uma solução encontrada 

para lidar com o problema da necessidade de desenvolvimento industrial sem que isso com-

prometesse o avançoda construção socialista. Havia uma compreensão comum, sinalada por 

Chunqiao em seu texto: “enquanto a comuna não tenha suficientes produtos para “comunizá-

los”, (...) enquanto não possam aportar produtos sumamente abundantes para distribuí-los aos 

nossos 800 milhões de habitantes segundo suas necessidades, não poderemos senão continuar 

com a produção de mercadorias, o intercâmbio por meio do dinheiro e a distribuição segundo 

seu trabalho”
386

.  

Ou seja, estava imposta a necessidade de desenvolvimento da indústria, mas a forma 

como isso seria feito era a inovação trazida por esses comitês. Estes eram formados por um 

técnico, um trabalhador e um quadroque juntos, responsabilizavam-se por pensar e efetuar as 

inovações técnicas.  Sua tarefa era levar a cabo a “transformação técnica das fábricas, a reno-

vação técnica, as inovações e as mudanças na regulamentação técnica e a luta contra os “regu-

lamentos irracionais” que existiam nesses domínios”, pois“estes “regulamentos irracionais” só 

deixavam aos engenheiros e técnicos o privilégio de transformar as máquinas”
387

. Portanto, 

tratava-se de colocar o critério político como determinante nas transformações técnicas, ainda 

que houvesse inúmeras dificuldades para efetivar tal proposta. Na fórmula chinesa os operá-
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rios seriam a estrutura desse grupo de tripla união, sua força principal.  

A China, assim como a URSS impôs-se a tarefa de desenvolver sua técnica. Contudo, 

diferentemente desta, foi capaz de abordar o fato de que a técnica não é isenta de caráter de 

classe. A noção da primazia da prática sobre a teoria abriu espaço, nesse sentdo, para a inova-

ção técnica a partir da experiência prática dos trabalhadores. Isso implicava, como vimos, em 

incidir na luta de classes exercendo a ditadura do proletariado sobre a técnica, porque, 

A “técnica” nunca é “neutra”; ela nunca estará colocada “sobre” ou “ao lado” da luta 

de classes. Esta última e as transformações que impõe ao processo de produção e às 

relações de produção determinam finalmente o caráter específico das forças produti-

vas e de seu desenvolvimento. 

A transformação socialista dos processos de produção tende assim a fazer desapare-

cer progressivamente a separação social das atividades científicas e técnicas e das 

atividades diretamente produtoras. Não obstante essa transformação supõe também 

que, contrariamente à que ocorre nos países capitalistas, a realização de inovações 

não se encontre subordinada à possibilidade de venda de novos produtos ou de no-

vos serviços dependentes sempre de dinheiro (...)No plano social se assiste à inte-

gração das atividades científicas e técnicas nas atividades dos trabalhadores associa-

dos, enquanto que a divisão capitalista do trabalho separa essas atividades. Essa in-

tegração significa, entre outras coisas, que a concepção de novas técnicas ou de no-

vos processos de trabalho não é já somente estímulo de uma minoria de especialis-

tas, mas o é de uma grande maioria dos trabalhadores, cujas capacidades podem, as-

sim, mobilizar-se plenamente. \ Assiste-se ao nascimento de formas de organização 

social novas a partir da investigação científica e técnica. Essas formas implicam ser-

vir-se disso que os chineses denominam a linha de massas. Com efeito, paulatina-

mente são as próprias massas que realizam e aplicam as transformações técnicas
388

. 

Fabrègues explica qual era a concepção da “linha revolucionária” chinesa sobre a 

contradição entre forças produtivas e relações de produção mencionando uma citação de Mao 

Tsé-tung, 

Essa questão foi particularmente debatida no curso do grande movimento de crítica 

ao economicismo que teve lugar durante a Revolução Cultural. “O objetivo da revo-

lução socialista é liberar as forças produtivas (Mao). Nosso Partido sempre prestou 

uma grande atenção ao desenvolvimento das forças produtivas sociais. Mas como 

podemos promove-las? Sobre quem devemos nos apoiar para esse desenvolvimen-

to? É preciso se apoiar sobre a política colocada no posto de comando, sobre as 

massas populares armadas de uma ideologia avançada (...) De todos os fatores com 

que contam as forças produtivas, as ferramentas são certamente importantes, mas a 

máquina não é senão uma força produtiva virtual que não se transforma em força 

produtiva real sem que o homem a maneje. Ademais, a máquina é ela mesma fabri-

cada pelo homem. Os resultados do trabalho são função da ideologia do homem. 

Negar o fator humano é negar a maior força produtiva: negar a ação da ideologia é 

negar a reação da superestrutura sobre a base econômica. A produção se desenvolve 

quando a ideologia do homem é revolucionarizada
389

. 

Tratava-se de um posicionamento que não subestima o fator humano nas forças pro-

dutivas e atribui um papel fundamental às massas em seu desenvolvimento, a partir do fator 

ideológico e político, portanto superestrutural. Isso explica algumas premissas da Revolução 
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Cultural abordadas anteriormente. A necessidade de fazer avançar as forças produtivas numa 

perspectiva comunista, implicando na revolucionarização dos “fatores capitalistas” das rela-

ções de produção e na superestrutura é o que o PCCh chama de “fazer a revolução e promover 

a produção”. 

Quanto aos regulamentos irracionais, cumpre esclarecer que se trata de algo amplo 

atribuído, segundo Coriat, a tudo aquilo que “dificulta a prática dos trabalhadores e tende a 

reduzi-los à execução, sempre repetida, da mesma tarefa, excluindo qualquer outra. No fundo 

– e é isso que subjaz nestes regulamentos – o que está em revisão é o sistema de gestão da 

fábrica por „expertos‟ e o „benefício do posto de mando‟”
390

. Para Bettelheim são as regras 

que “protegem” as relações de produção capitalistas e mantém as cisões no interior da unida-

de produtiva. 

Tratou-se, portanto, de empreender um movimento de crítica com vistas a estimular 

os operários a questionarem tudo aquilo que os impedia de apropriarem-se diretamente da 

direção da produção. Soma-se a isso, como decorrência, a simplificação administrativadevido 

à destituição das funções capitalistas, tornando desnecessário o inchaço burocrático da gestão 

das fábricas, visto que essa função passava cada vez mais ocupada pelos próprios trabalhado-

res. 

O que está em jogo nesse momento é, como se haverá compreendido, a busca siste-

mática de certa fluidez na organização do trabalho a fim de prevenir a volta de uma 

divisão estrita das tarefas e funções que, evidentemente, só iriam em benefício dos 

técnicos e quadros. Em certa forma, se contribui ao criar as condições para que os 

„novos técnicos‟ – ainda que sejam de origem operária – não possam encontrar o su-

porte ideológico-material no qual basear um novo tipo de poder comparável ao dos 

„expertos burgueses‟ criticados. Isso também forma parte da luta contra o „direito 

burguês‟
391

. 

Bettelheim nos relata a experiência da Fábrica Geral de tecidos de Pequim, cujos 

membros organizaram-se em grupos de gestão operária, compostos por trabalhadores que 

intermediavam a gestão entre a planificação (realizada por um comitê revolucionário sob o 

controle do partido) e a massa dos operários, por meio do método de “debate-crítica-

transformação”. Seu papel, então, era mais de orientação, controle, verificação, trabalho ideo-

lógico, retificação do estilo de trabalho, do que de gestão propriamente
392

. 

Conta-nos que para tanto foi necessário empreender uma revolucionarização ideoló-

gica junto aos trabalhadores e também no seio do partido que só foi possível pela decisiva 

iniciativa das massas, pois existia uma “ajuda” mútua entre os trabalhadores, e estes ajudavam 
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os membros do partido para que conseguissem realizar o trabalho deste modo. 

Cumpre destacar que: 

Essa atividade tende a quebrar o mito segundo o qual todo membro do partido é uma 

espécie de depositário do marxismo-leninismo e da ideologia proletária; tal mito po-

sicionava cada membro do partido acima das massas e lhe permitia criticá-las, per-

manecendo, contudo, abrigado de suas críticas
393

.  

Tratava-se de uma nova dinâmica nos órgãos de poder e de gestão que buscava fo-

mentar a elaboração de críticas para que pudessem ser corrigidos métodos e posturas dos diri-

gentes, educando-os e conectando-os às massas. 

Bettelheim explica que se exigia daqueles que ocupavam esses espaços de direção, 

incluindo os trabalhadores que eram eleitos para ocupar estes novos órgãos,a postura de “re-

volucionarizar-se” constantemente a partir das críticas das massas, de forma a evitar uma ci-

são entre as organizações de massa e as próprias massas. Para evitar este perigo: 

(...) os membros dos grupos de gestão operária e outras organizações análogas de-

vem efetuar um constante esforço de reforma ideológica pessoal, devem colocar-se 

na vanguarda do estudo do marxismo-leninismo e do pensamento de Mao Tse-Tung, 

devem continuar com seu trabalho de produção, suas atividades devem estar subme-

tidas a exames críticos constantes por parte das massas. Com efeito, não pelo fato de 

que os membros dessas organizações tenham tido em um momento a confiança de 

todos os operários, vão seguir sempre pela via justa; é preciso, pois, que o balanço 

de suas atividades se estabeleça regularmente. \ O controle mais importante é o que 

vem “de baixo”, mas deve ser completado por um controle “de cima”, constituído 

principalmente pelo controle político exercido pelo comitê do partido. \ Portanto, o 

problema da revolucionarização ideológica ininterrupta das organizações de massa 

se coloca constantemente. Se rejeita toda ilusão que permita crer em fórmulas de or-

ganização milagrosas capazes de evitar todo retorno à via burguesa
394

. 

Esses grupos de gestão operária também se ocupavam da relação com outras fábricas 

procurando diminuir a separação entre as unidades e debater em conjunto seus proble-

mas.Nesse sentido, esta forma de organização implicava em colocar a “política no posto de 

comando”, optando por não se ater estritamente aos interesses corporativos da unidade, mas 

colocar-se em cooperação com as outras unidades para viabilizar a revolução como um todo. 

Com isso, acreditava-se avançar para que a massa dos trabalhadores pudesse avaliar e decidir 

quais seriam as medidas de transformação mais apropriadas tendo em vista o conjunto dos 

problemas econômicos e políticos. 

Esta forma de atuação das fábricas relaciona-se também com a tentativa de descen-

tralizar a gestão, uma luta “contra a ditadura da gestão central”
395

- o que era uma orientação 

desde 1949 e que ganha impulso na Revolução Cultural. Buscava-se “descentralizar a gestão 

das empresas de Estado confiando às autoridades locais a gestão de um número crescente de 
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unidades de produção, com o fim de dar liberdade à iniciativa local”
396

. 

Existiam empresas estatais, de grande porte, voltadas à produção de matérias primas 

pesadascuja gestão era feita pelo Estado, e também empresas coletivas, de dimensões reduzi-

das (médias ou pequenas), que eram administradas a nível de “rua” ou “bairro”, sob gestão 

dos comitês revolucionários.Segundo Bettelheim, 

A política econômica chinesa atribui suma importância ao desenvolvimento das pe-

quenas e médias empresas. O desenvolvimento industrial chinês se apoia amplamen-

te sobre elas. Isso não deve considerar-se como uma simples necessidade econômi-

ca, mas também como uma decisão política. Uma das maiores vantagens políticas 

destas pequenas e médias empresas encontra-se no fato de que os grupos de gestão 

operária se desenvolvem nelas com maior facilidade que nas grandes empresas 

complexas, mais regidas pelo modo de produção capitalista e por seu gigantismo. A 

orientação política atual aponta justamente a quebrar ou a limitar esse gigantismo, 

com o fim de instituir unidades de produção controláveis pelos trabalhadores
397

. 

Tal descentralização buscava permitir a participação dos trabalhadores no comando 

da produção, condição fundamental para o desenvolvimento do socialismo, pois permitiria 

criar formas de gestão que dessem passos para que os trabalhadores possam “dominar coleti-

vamente suas condições de existência”
398

. 

E tal descentralização se dava em vários níveis, incluindo a consulta nos próprios 

postos de venda dos produtos para que pudessem ser aprimorados a partir da avaliação das 

pessoas. Assim, a gestão também se esforça por integrar o nível local com a planificação ge-

ral, criando uma espécie de mecanismo de “ida e volta”, ainda que a última palavra ficasse 

com o Partido.  

Aponta Bettelheim que: 

Para caracterizar este tipo de plano que não está centralizado de maneira administra-

tiva, os chineses empregam o termo “planificação unificada”. Esta unificação é, an-

tes de mais nada, política; faz com que intervenham amplamente as iniciativas das 

massas, limitando-se a unificar essas iniciativas e ajudar o seu desenvolvimento
399

. 

A concepção de fundo por trás da elaboração da planificação é demonstrada pelos 

princípios levados em conta na preparação do plano e na gestão. São eles:  

(...) colocar a política em primeiro plano, quer dizer, não colocar o interesse próprio 

da empresa acima do interesse coletivo e da Revolução chinesa; apoiar-se nas inicia-

tivas das massas; desenvolver-se ao máximo a partir de suas próprias forças; “consi-

derar a agricultura como base e a indústria como fator dominante”; preparar-se em 

previsão de guerra e calamidades naturais, fazer tudo pelo povo; seguir a linha geral 

da construção do socialismo aplicando os critérios de “quantidade, rapidez, qualida-

de, economia”; “caminhar sobre âmbas pernas” [o que significa construir fábricas 
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simples e modernas, grandes e pequenas, etc.]; “combinar métodos tradicionais e 

modernos
400

. 

Pode-se afirmar, então que esta planificação chinesa possui características distintivas, 

na medida em que não fica restrita aos expertos, mas que procura se construir a partir da com-

binação entre a linha política definida pelo partido e o apoio nas iniciativas das massas, per-

mitindo, assim, fomentar as possibilidades de inovação. Ou seja, se trataria de um tipo de pla-

nificação que “procura desenvolver forças produtivas que descansem nos trabalhadores asso-

ciados, colocar em marcha uma cooperação socialista”
401

. 

As diversas formas de cooperação entre as empresas apresentadas por Bettelheim o 

levam a concluir que, 

Ao atuar desse modo, as empresas produtoras colocam os interesses de conjunto do 

país sobre seu interesse particular. Está aqui o motor de um progresso econômico de 

novo tipo que implica que a produção não esteja dominada pela busca do acrescen-

tamento do valor de troca, dos ingressos monetários ou dos lucros, senão pela busca 

do valor de uso. Isso supõe transformações radicais nas relações sociais, tanto a ní-

vel de base econômica como da superestrutura. \ Contrariamente a algumas concep-

ções que se intitulam marxistas mas que renegam as ideias fundamentais, tais trans-

formações não são espontâneas; não estão mecanicamente determinadas pelo de-

senvolvimento das forças produtivas. Da mesma forma, e esse ponto é essencial para 

compreender a Revolução cultural proletária e seu papel, deve se considerar que as 

transformações na base econômica que se observam atualmente na China não po-

dem ser senão o produto de uma luta conduzida – e que continua o sendo – pelos 

trabalhadores para transformar a divisão social do trabalho, para terminar com as 

relações hierárquicas no seio das unidades de produção, para assenhorar-se da 

gestão e para dominar a técnica. Tal luta é uma luta política e ideológica. Não é 

uma simples rebelião. Tem um caráter revolucionário. E exige, para dar seus frutos, 

uma unidade de concepção e de ação e uma justa apreciação da natureza das trans-

formações possíveis e de seu encadeamento. A isso se deve que exija a direção de 

um partido revolucionário
402

. 

Esclarece, assim, que os “modelos de gestão” sempre se referem às formas sociais de 

emprego dos meios de produção, distribuição de tarefas e natureza da produção determinadas 

por alguém, ou seja, referem-se às relações de produção e às relações de classe
403

.  

Assim, o fundamental para o socialismo é transformar justamente as relações de pro-

dução assentadas na exploração de classe, pois “na combinação forças produtivas-relações de 

produção, estas últimas jogam o papel dominante impondo às forças produtivas as condições 

de sua reprodução”. Opõe-se, assim, o autor à compreensão de que a transformação das rela-

ções socialistas de produção corresponde ao “desenvolvimento das forças produtivas”, “já que 

as formas deste desenvolvimento estão ligadas às relações de classe e estão determinadas pe-

los interesses de classe, as representações, as aspirações e as ideias que são as das classes 
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existentes”
404

. 

Se “as relações de produção que se reproduzem no interior de uma fábrica estão fun-

damentalmente ligadas à natureza das relações sociais que se reproduzem no conjunto da for-

mação social e na luta de classes na escala da sociedade por inteiro”, a transformação daque-

las depende da luta de classes. Por isso as transformações analisadas teriam o condão de in-

tervir na luta de classes impulsionando uma disputa no nível político e ideológico que se es-

tende para a “escala da formação social”
405

.  

Trata-se da tarefa da ditadura do proletariado que, em meio à contradição entre seu 

domínio no plano político e as remanescentes relações sociais capitalistas, deve criar condi-

ções para que sejam destruídas as antigas relações sociais e substituídas por relações socialis-

tas
406

. 

As mudanças operadas no que se refere à luta por superar as cisões herdadas do capi-

talismo e por transformar o tipo de desenvolvimento das forças produtivas são consideradas 

centrais para a edificação socialista, na medida em que 

(...) têm um alcance decisivo pois estão referidos às relações de produção em si, 

quer dizer, às relações entre os agentes da produção entre si e com os meios de pro-

dução. No entanto, o socialismo não constitui somente – nem sequer principalmente 

– uma mudança nas relações jurídicas de propriedade. Tal mudança pode continuar 

sendo puramente formal. O socialismo é também, e sobretudo, uma mudança nas re-

lações de produção
407

. 

As antigas formas de divisão do trabalho, naquele momento, evidentemente ainda es-

tavam longe de ser superadas, contudo, tais iniciativas apontavam para a realização de um 

trabalho cada vez mais coletivo.Nesse sentido, afirma Bettelheim que, face à realidade chine-

sa de então, 

O processo de revolucionarização do processo de trabalho é forçosamente longo, 

mas foi particularmente iniciado tendo-se em conta o fato de que não é o desenvol-

vimento das forças produtivas em abstrato o que produz tal ou qual tipo de divisão 

do trabalho, mas a forma do processo de trabalho é um produto da luta de classes 

passada ou presente pois que ela transforma as relações de produção
408

. 

Tais revoluções no campo das relações sociais são o que pode permitir a liberação 

das forças produtivas permitidas pelo socialismo, ou seja, trata-se de uma transformação des-

tas do ponto de vista qualitativo e não quantitativo. Elucida Bettelheim que: 

A transformação das condições de desenvolvimento das forças produtivas, atual-

mente em curso na China, tem uma significação e um alcance consideráveis. Ela 

permite o surgimento de um novo tipo de progresso técnico, um progresso que não 

tem já o capital como limite ou como condição, o que, entre parênteses, outorga um 
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caráter completamente fantasmagórico às tentativas dos economistas que procuram 

aplicar à China “modelos de desenvolvimento” construídos por eles para os países 

capitalistas. Este novo tipo de progresso técnico corresponde ao desenvolvimento 

socialista das forças produtivas
409

 

Tal desenvolviento teria sido baseado em inovações de massa, com o determinante 

papel ativo dos trabalhadores na transformação dos meios de produção
410

. O que teria feito 

com que a técnica avançasse para não estar ligada às condições de reprodução capitalista, à 

acumulação e à centralização de capital
411

. 

Nesse sentido “é o trabalho vivo o fator direto e imediatamente decisivo e dominan-

te, enquanto o trabalho morto não constitui senão um fator subordinado e secundário”
412

. Ou 

seja, o trabalho imediato desempenhado pelos homens vai deixando de ser apropriado como 

força produtiva do capital. 

Como consequência da liberação da iniciativa dos trabalhadores e da progressiva 

transformação dos meios de produção ocorre a proliferação de pequenas e médias empresas, 

que crescem organicamente e desenvolvem a capacidade de desenvolver-se por seus próprios 

meios
413

. Com isso, a divisão campo e cidade também começa a ser atingida, pois há mudan-

ças profundas no meio rural, 

O desenvolvimento dos sistemas industriais elementares representa o começo de 

uma ruptura profunda na oposição secular entre campo e cidade (cidades-indústria / 

campo-agricultura). Atualmente essa oposição começa a deteriorar-se. Essa deterio-

ração da oposição entre a cidade e o campo é um dos aspectos essenciais da edifi-

cação socialista
414

. 

Se a lei do valor é aplicada sem restrições a tendência é a sobreposição da indústria 

sobre a agricultura, com diferenças na distribuição do produto social entre operários e campo-

neses, e o acirramento da diferença entre campo e cidade, como explica Inés Galán. Contrari-

amente, na China se procurou industrializar o campo e “agriuculturizar a cidade”, ao se per-

ceber a necessidade de direcionar um esforço de planificação às zonas rurais mais atrasadas, 

contra a lógica da rentabilidade imediata.  

Bettelheim afirma que, com as referidas transformações na China, começava a ser 

possível visualizar uma nova divisão espacial das forças produtivas: à industrialização se se-

guia uma desurbanização
415

. 

 

3.3 A sedimentação da linha revisionista do partido a partir de 76 
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A partir do 11º Congresso do PCCh em 1976, se consolida a “nova burguesia” insta-

lada nos aparatos estatais e representada pela direção reacionária do Partido, encabeçada por 

Deng Siaoping com seu retorno, tendo sido levada a cabo, em seguida, uma “depuração” dos 

quadros do partido formados durante a Revolução Cultural. Nesse contexto há alguns aconte-

cimentos importantes a serem destacados como a morte de Mao, a eliminação do “bando dos 

quatro” e uma forte repressão, a crise econômica latente
416

, e o desastroso terremoto de 1976 

que deixou 700.000 mortos. Assim descreve Bettelheim este processo, 

(...) o recuo em relação aos objetivos proclamados pela Revolução Cultural não data 

do fim de 1976. Este recuo começou bem mais cedo, em ligação com os fluxos e re-

fluxos da luta de classes. Contudo, o período que se abre com a morte de Mao Tsé-

tung e a eliminação dos “quatro” é caracterizado pela amplitude do salto para trás já 

realizado e pelo franco abandono duma série de análises desenvolvidas desde 1966. 

Este abandono é um renegar dos valores que a revolução chinesa trouxe ao marxis-

mo, isto é, uma negação do próprio marxismo
417

. 

Afirma-se, então, uma nova política econômica, cujos antecedentes práticos e teóri-

cos já se faziam presentes no interior do Partido, que em nome do “marxismo” (usando ter-

mos como luta de classes, continuação da revolução, ditadura do proletariado, etc.) e de Mao-

Tsé-tung (usando especialmente seus textos anteriores ao Grande Salto e à experiência da Re-

volução, citando-o como convém ao momento, e considerando-o como uma “teoria revoluci-

onária completa”) legitimarão o desenvolvimento de uma forma própria de capitalismo de 

Estado neste país.  

Isso implicou uma sedimentação da concepção do fim da luta de classes e do interna-

cionalismo
418

, bem como da defesa do predomínio do desenvolvimento das forças produtivas 

em detrimento de transformações nas relações sociais de produção. Igualmente o Partido é 

compreendido de forma monolítica e não dialética, pois que se nega a existência de contradi-

ções em seu interior, na sua relação com as massas, e em sua razão de ser, refutando a exis-

tência e a necessidade de lutas e confrontações políticas em seu seio.Percebe-se também que 

há uma tentativa de afirmar uma linha de continuidade nos 17 anos de revolução, “colocando 

formalmente “ao mesmo nível” o que foi realizado entre 1949 e 1965, e o que foi realizado 
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entre 1966 e 1976”, dando preferência às concepções e práticas desse primeiro momento da 

revolução, como se entre ambas etapas não houvesse “uma transformação qualitativa radi-

cal”
419

, distorcendo as posições de Mao
420

 e suprimindo os debates e lutas de “vias” no Parti-

do. A edificação do socialismo é tratada como se tivesse sempre se dado conforme a mesma 

“linha”, sem descontinuidades, disputas, divergências e contradições (inclusive as que fizeram 

com que a situação da primeira etapa da revolução levassem como consequência à Revolução 

Cultural). 

Passa-se a defender que há uma correspondência entre forças produtivas e relações 

de produção e entre superestrutura e base econômica, impossibilitando uma análise correta do 

socialismo; o desenvolvimento enérgico da economia torna-se a tarefa principal da ditadura 

do proletariado, pois o objetivo da revolução é “libertar” as forças produtivas; a transforma-

ção essencial a ser realizada sob o socialismo é aquela da propriedade dos meios de produção; 

as contradições do socialismo são as essencialmente existentes no seio do povo, desconside-

rando, assim, o surgimento de novos elementos burgueses e da contradição dentro do próprio 

partido; a produtividade do trabalho - muito superior àquela do capitalismo - é a coisa mais 

importante para garantir a vitória do novo sistema social; é preciso colocar o país “em or-

dem”; defende-se a necessidade de reforçar e defender a direção do partido, sendo proibidas 

ou consideradas burguesas quaisquer ataques e críticas; reforça-se a disciplina e emula-se a 

capacidade de obedecer ordens por parte do proletariado, sobre as quais deve se apoiar a cons-

trução socialista; reforça-se a gestão socialista das empresas, e basta a empresa alinhar-se à 

direção central do partido, para que ela seja caracterizada como “socialista”
421

. 

A aceleração do crescimento é considerada como um “imperativo da luta de classes” 

sujeitando os trabalhadores a uma disciplina e ritmo de produção cada vez mais severos de 

forma a atender às “exigências de autovalorização do capital”, e faz parecer que o papel dos 

especialistas, detentores do conhecimento científico e técnico necessário ao desenvolvimento 

da produção nesses moldes (“reprodução ampliada capitalista”), é central
422

. 

Logo, também no ensino se retoma o sistema anterior à Revolução Cultural, com um 

recrutamento elitista dos estudantes, desconsiderando-se todos os conhecimentos não acadê-

micos, os exames e a meritocracia retomam a centralidade da lógica educacional, e reforça-se 

o poder dos intelectuais e dos quadros – o que significa não um balanço da experiência de 
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transformações no ensino para aprimorá-la e avançar, mas um retrocesso
423

. 

Para Bettelheim, essa “contra-ofensiva” visa particularmente “o que resta dos comi-

tês revolucionários ao nível das unidades de produção”. Assim, foram abandonadas as expe-

riências nas fábricasde grupos de tripla união, reforçada a direção única e o papel exclusivo 

do comitê do Partido, e endureceu-se a disciplina do trabalho, o que, segundo o autor, 

(...) representa um passo atrás em relação às exigências de uma progressão para o 

socialismo, porque este pressupõe que os trabalhadores dominem, eles próprios, ca-

da vez mais coletivamente, as suas condições de existência e de trabalho. Este passo 

atrás não se realiza “por si só”. É uma consequência da luta de classes, do aumento 

da influência da burguesia que está presente nos aparelhos de Estado e do Partido, 

que tende a fortificar a sua autoridade, a “libertar-se” da autoridade das massas e a 

dispor assim de meios de produção que formalmente pertencem ao Estado
424

. 

A luta de classes, com isso, é abandonada, o que “implica a transformação do mar-

xismo no seu contrário”, pois agora a burguesia pode “censurar tudo aquilo que os trabalhado-

res possam exigir, afirmando que se trata de pedidos “incompatíveis com o desenvolvimento 

das forças produtivas”, e que se explicam pelo fato de esses trabalhadores estarem ainda sub-

metidos à influência das “ideias burguesas e pequeno burguesas””
425

. 

Os problemas levantados pela revolução cultural foram, assim, enterrados, especial-

mente a questão sobre a permanência da burguesia sob novas formas. As tentativas de Yao 

Wenyuan e ZhangChunqiao de compreender a base econômica da nova burguesia foram reti-

radas completamente do cenário político chinês. O debate suscitado pelos “revolucionários” 

foi suprimido juntamente com os questionamentos fundamentais que traziam em seu bojo 

(ainda que não os tenham resolvido satisfatoriamente, como veremos no próximo item). 

Se, ainda que com limites e sem captar a fundo este problema, a Revolução Cultural 

suscitou o debate sobre a permanência da contradição entre burguesia e proletariado relacio-

nando-a com uma base material concreta contraditória, agora, tendo em vista que a “base eco-

nômica” comunista é identificada em absoluto com a propriedade dos meios de produção, não 

há que se falar mais em qualquer antagonismo nas relações sociais de produção, que já teriam 

se transformado em “socialistas”. Assim, defende-se que as contradições localizam-se no seio 

do povo mesmo, a nível ideológico e político, e que serão superadas com sua adaptação a essa 

“base econômica” que deve agora se desenvolver; seria preciso continuar a revolução no do-

mínio da superestrutura e das relações de produção para responder às necessidades do desen-

volvimento das forças produtivas. Portanto, as transformações na superestrutura e nas relações 

de produção deveriam ser “comandadas pelas exigências do “desenvolvimento das forças 
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produtivas”, a fim de “reforçar a base material para a consolidação da ditadura do proletaria-

do”
426

. 

Patrik Tissier que analisa publicações da imprensa chinesa do ano de 1977 demonstra 

o que caracteriza essa “nova linha”: 

(...) é certo que depois de outubro de 1976, a política econômica visa acelerar o de-

senvolvimento do capitalismo de Estado para sair da crise pretendendo que se trate 

de alcançar a edificação do socialismo, e é aí que reside a mistificação essencial. 

Assim, são abandonadas todas as tentativas de transformação das relações de produ-

ção, mais amplamente empreendidas depois da Revolução Cultural, essas transfor-

mações tornadas possíveis pelo caráter revolucionário – mesmo que apenas parcial-

mente – da direção política da época. Hoje, os responsáveis do partido chinês su-

põem que as relações de produção são de um tipo novo (“socialistas”) e que é sufi-

ciente ajustá-los para adaptá-los às forças produtivas; sendo que na realidade, são as 

relações capitalistas de produção que são consolidadas e reproduzidas sobre uma ba-

se ampliada, e não sua transformação revolucionária que seria pensada em relação 

dialética com o desenvolvimento das forças produtivas
427

. 

Analisa Bettelheim que, “Volta-se, assim, ao tema do primado do desenvolvimento 

das forças produtivas, tema justamente denunciado durante a Revolução Cultural e que serviu 

à burguesia de Estado soviética de arma ideológica para alargar e consolidar seu poder”. Por-

tanto, “Já não está em questão a necessidade de uma transformação revolucionária das rela-

ções de produção (ora esta transformação é o objetivo fundamental da revolução ininterrupta 

sob a ditadura do proletariado)”
428

. 

Em suma, as concepções defendidas são as seguintes: a transformação da proprieda-

de na indústria e agricultura estabelecem o “sistema socialista”, trazendo, consequentemente, 

o problema de sua consolidação, que deve se dar a partir do desenvolvimento das forças pro-

dutivas. Tal ccompreensão parte do pressuposto de que as relações sociais são socialistas, 

porque o “sistema socialista” é entendido como um “modo de produção socialista”, que se 

reproduz segundo suas próprias leis.Contudo, para desenvolver tais forças produtivas é neces-

sário adaptar alguns fatores das relações de produção e da superestrutura ideológica que não 

estão “em harmonia” com o crescimento das forças produtivas e a consolidação da base eco-

nômica. 

Trata-se de um “velho tema” que a Revolução Cultural “tinha permitido criticar”, e 

que consagra uma noção que substitui a de transição socialista
429

. Bettelheim e Fabrègues nos 

descrevem os passos desse processo fazendo um paralelo com a ideia do “modo de produção 

socialista” sustentada pelo Stalinismo. Assim, a nova direção chinesa defende que existe uma 
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“base econômica socialista” à qual é preciso fazer corresponder a superestrutura, fazendo com 

que o desenvolvimento das forças produtivas se torne decisivo. No “coração” desse “sistema 

socialista” está a ideia de “propriedade socialista”, identificada com a propriedade do Estado, 

o que significa que “daqui pra frente, não se reconhece mais a existência de uma série de con-

tradições” e, mesmo quando são reconhecidas, “a primazia é concedida à unidade em prejuízo 

à contradição”. Trata-se da confirmação da visão de socialismo já consolidada e verificada na 

URSS. 

A teoria revisionista da “propriedade socialista” serve, no caso,a mascarar que o 

modo de produção capitalista tem como particularidade desenvolver de forma emi-

nentemente revolucionária as forças produtivas sociais. O que distingue os diferen-

tes modos de produção, não é apenas o ritmo do desenvolvimento quantitativo das 

forças produtivas, mas sobretudo as formas sociais, o modo particular desse desen-

volvimento: a saber as relações de produção. O problema fundamental de um país 

em transição não é: desenvolver mais ou menos rápido as forças produtivas, mas an-

tes: reprodução alargada das relações de produção capitalistas (com o desenvolvi-

mento das forças produtivas capitalistas que se seguem), ou transformação revoluci-

onária das relações de produção capitalistas em relações de produção comunistas (o 

que abre a via à um desenvolvimento das forças produtivas de um tipo novo, que se 

realiza sob formas novas)
430

. 

Sobre essa comparação com a perspectiva soviética afirma Bettelheim: 

(...) não basta juntar o qualificativo “socialista” a uma categoria econômica para de-

terminar a natureza social da realidade designada. Esta depende das condições soci-

ais em que o processo de produção se desenrola. Numerosos textos do período da 

Revolução Cultural abordaram esta questão (mesmo se nem sempre o fizeram de 

modo muito claro) e disseram que não se pode confundir propriedade do Estado e o 

caráter socialista das empresas, e que não existe uma “essência” socialista destas ul-

timas, “essência” independente das relações de produção, das formas da divisão do 

trabalho e da gestão
431

. 

Com isso também se apresenta o problema do poder político, pois, o fato da proprie-

dade dos meios de produção ser do Estado é colocado como condição para que se afirme que 

são os próprios trabalhadores que dirigem o processo produtivo, pois que o poder pertence ao 

“Partido do proletariado”. Tal concepção vem acompanhada de uma intensa centralização da 

direção da economia, sustentando que há uma união (formal) do povo. 

A lógica seria a seguinte: “a propriedade dos meios de produção é socialista, o parti-

do – representando os trabalhadores – tem o poder político, o “sistema socialista” existe e a 

tarefa do momento é consolidá-lo, tarefa cujo aspecto essencial é construir uma sólida base 

material”
432

. E: “a sociedade socialista criou uma produtividade do trabalho muito mais ele-

vada que a sociedade capitalista e ela criou também uma abundância de riqueza material. Essa 

produtividade e essa riqueza materiais fornecem uma base material para a consolidação da 
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ditadura do proletariado””
433

. 

Segundo Bettelheim: 

Supõe-se, assim, que o emprego que se faz dos fundos de acumulação é automati-

camente útil ao socialismo. E sobretudo não se concebe que, na luta para o desen-

volvimento do lucro (no qual as iniciativas operárias, o papel da gestão operária e 

das inovações das massas já não são praticamente evocadas), o papel dirigente da 

classe operária possa ser finalmente negado. Ora, quando este papel dirigente desa-

parece, a tese segundo a qual “conseguir mais lucro é criar mais riqueza para o soci-

alismo” transforma-se numa tese vazia de sentido. E aliás, o que os revisionistas so-

viéticos repetem ao longo dos anos
434

. 

Assim, dentro das fábricas as normas, até então combatidas por serem consideradas 

“irracionais” e afastarem o proletariado de uma apropriação do processo de direção, começa-

ram a ser consideradas como determinadas pela própria natureza das relações de produção. 

Com isso, os regulamentos passam a servir para disciplinar a classe trabalhadora em nome do 

desenvolvimento “normal”, “natural” da produção “socialista”. Dá-se um fundamento “cientí-

fico” às normas, que não teriam caráter de classe, mas seriam comuns a qualquer processo 

produtivo, que exige normas mínimas, e que como tais, sempre serão um pouco autoritárias. 

Chega-se inclusive a afirmar que se trata de normas referentes “às relações entre o homem e a 

natureza”, ignorando que “a “luta contra a natureza” se desenvolve sempre em condições so-

ciais determinadas, no seio de relações de classe determinadas e que o modo como ela é diri-

gida comporta também consequências de classe”
435

. 

Na verdade isso serviu para disciplinar e ordenar os trabalhadores na fábrica para 

fins de acumulação do capitalismo de Estado.Passa-se a colocar centralidade na técnica e na 

ciência para o desenvolvimento do “socialismo”, deixando-se de lado o questionamento sobre 

o monopólio desse “saber” da produção nas mãos de uma classe diferente da dos produtores 

diretos.Com isso há um reforço da separação entre trabalho manual e intelectual, com vanta-

gens e privilégios para cientistas e técnicos, e o fechamento das universidades de fábrica. 

O trabalho técnico e científico é visto como um fenômeno isolado das relações soci-

ais em que se apoia, depurada do seu contexto social e caráter político. É considerado, assim, 

“socialista” porque dirigido pelo partido “revolucionário” segundo um plano unificado. Nesse 

sentido, esclarece Tissier que, naquele período, 

(...) todos os grupos de trabalhadores que se desenvolveram nas fábricas depois da 

revolução cultural para exercer um controle sobre os dirigentes foram condenados. 

(...) Afirma-se que toda empresa e toda organização de massas “descolada da dire-

ção do Partido” perde sua orientação política e pode “tomar a via do economicismo, 

do sindicalismo, do anarquismo e do individualismo radical”. É completamente in-

terditado o exercício de controle sobre os dirigentes, sendo considerado como uma 
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violação da disciplina necessária. Essa orientação consagra o poder absoluto da di-

reção nas fábricas e é uma negação das contradições existentes entre a direção e os 

trabalhadores, estas estando mascaradas verbalmente pela ideia das “relações frater-

nais entre camaradas”. (...) A fábrica não é mais definida como um espaço da luta 

de classes, mas como um simples espaço de produção
436

. 

Tais regulamentos permitiam aos dirigentes das fábricas submeter rigidamente os 

trabalhadores, sendo que “controle, vigilância e opressão” passam a ser considerados atributos 

a-históricos
437

. Assim, reforça-se o despotismo fabril sustentando que os regulamentos rigoro-

sos são reflexo de “leis objetivas”, ou “leis naturais” da produção “socialista”, e não podem 

ser eliminados. Com isso, procura-se justificar “o reforço de práticas repressivas em relação 

aos trabalhadores. Doravante, e cada vez mais, espera-se que o desenvolvimento da produção, 

do rendimento e da qualidade dos produtos, venha, antes de tudo, não do desenvolvimento, da 

iniciativa, da organização e da consciência dos trabalhadores”
438

. 

Com isso, as ideias marxistas são profundamente deformadas. Por exemplo: se a base 

econômica é a determinação em última instância, justifica-se o desenvolvimento das forças 

produtivas como algo decisivo pois, são o fator mais ativo, dinâmico, “revolucionário” da 

base econômica (trata-se de uma retomada das ideias de Liou Chao-chi em 1956). Isso impli-

ca em reavaliar os resultados obtidos antes da Revolução Cultural e estabelecer uma linha 

contínua entre a decisão de dar o Grande Salto de 1958 e o período que se inicia em 1976. 

Com isso, a Revolução Cultural não é uma linha demarcatória da revolução chinesa após 

1949. 

Defende-se também que “colocar a política no posto de comando” é submeter a polí-

tica à economia, ou seja, uma política será acertada se consolida a base econômica. Com isso, 

há distinção profunda entre revolução e produção. Note-se neste trecho, pinçado por Tissier 

dos artigos da época:“A revolução é a luta de uma classe contra outra e visa mudar as rela-

ções sociais entre os homens; a produção é a luta do homem contra a natureza. As leis que 

governam a produção são diferentes das leis que governam a luta de classes”
439

.Isso permiti-

rá justificar a ideia equivocada deque a luta de classes não possui determinação nas relações 

de produção. 

Narra Tissier que a partir de dezembro de 1976 há um reforço na rentabilidade das 

empresas socialistas, baseado numa noção corrente do stalinismo de que as empresas socialis-

tas devem se desenvolver para propiciar a base material da ditadura do proletariado e para isso 
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o lucro é um meio fundamental. Vejamos os artigos identificados pelo autor: 

Um editorial importante do RR de 27 de agosto de 1977, intitulado “Trabalhar duro 

para aumentara acumulação para o Estado” (NCNA, 27/8/77), indicava que uma ta-

refa importante era a de melhorar a gestão das empresas e de acumular ainda mais 

para o Estado, as empresas devem absolutamente ter lucros: “A acumulação socia-

lista é a única fonte de fundos para a reprodução ampliada e os lucros das empresas 

do Estado são a fonte principal de acumulação. Se uma empresa tem ou não tem lu-

cro, isso afetará não somente o prosseguimento do desenvolvimento da própria em-

presa, mas também diretamente a base material de um Estado de ditadura do proleta-

riado”. Tudo isso relembrando que o objetivo da “produção socialista” não é a de ter 

lucro, mas de satisfazer as necessidades do povo (...). O mesmo editorial indicava: 

“É uma gloriosa responsabilidade das empresas socialistas trabalhar duro para au-

mentara acumulação para o Estado e trazer maiores lucros. Nas condições socialis-

tas, o que uma empresa ganha é por essência diferente do lucro capitalista. Os ga-

nhos de uma empresa socialista são uma manifestação do esforço consciente dos 

trabalhadores para criar riquezas materiais, fornecem fundos para o consumo e para 

acumular o capital para construir o socialismo. É completamente diferente da explo-

ração capitalista da mais-valia dos operários. O lucro é uma condição importante pa-

ra uma empresa com vistas a manter a reprodução e de alargar a reprodução social. 

Melhorar a gestão das empresas e aumentaros ganhos (de um lado) e (a ideia) revi-

sionista de “colocar o lucro no posto de comando” (de outro lado) são dois conceitos 

inteiramente diferentes”. Em fato, é um prato repetidodas teses herdadas do período 

estalinista, e essa passagem recai, no fim das contas, nas teses dos economistas so-

viéticos sobre o “lucro socialista”
440

. 

Esta compreensão colocaria como pressupostos alguns dogmas que se reclamam 

“marxistas”, pois, nessas condições, a força de trabalho não é mais considerada mercadoria e 

não se questiona o fato de se empregar os mesmos termos econômicos do capitalismo (lucro, 

salário, etc.), associando-os à característica “socialista” do “novo sistema social”, como por 

exemplo: “salário socialista”. O caráter socialista das mercadorias e do lucro teria como base 

a propriedade socialista dos meios de produção. 

Explica Tissier que: 

Essa “acumulação socialista” se torna o objetivo da ditadura do proletariado na Chi-

na, e isso é feito em nome de Mao”, com base nos escritos de “A justa solução das 

contradições no sio do povo”. “Ela é também justificada pelo primado das ativida-

des produtivas e a superioridade do socialismo para elevar a produtividade do traba-

lho”. Nesse sentido defendiam que “O socialismo vencerá o capitalismo porque ele 

pode aumentar a produtividade do trabalho”
441

. 

Defendia-se que como cada um recebia conforme seu trabalho, não era mais possível 

falar em capitalismo, tratar-se-ia de uma característica específica do socialismo: a propriedade 

pública, do Estado, permite a realização do princípio socialista de “a cada um segundo seu 

trabalho”. Mas isso era utilizado como forma de justificar o uso de estimulantes materiais 

para a produção, para que cada um pudesse trabalhar mais, receber mais, e assim melhorar sua 

vida na construção do socialismo. Estimulava-se, assim, o desenvolvimento das forças produ-

tivas e da produtividade do trabalho, e, cada vez mais, o interesse individual foi sendo consi-
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derado o “motor da luta em prol da produção”, ou seja, a base econômica é o fator decisivo e 

revolucionário e não mais a luta de classes. Bettelheim explica que 

Esse interesse substitui o papel desempenhado pela consciência de trabalhar para a 

satisfação das necessidades do povo e para a edificação do socialismo, papel que era 

posto em evidência durante a Revolução Cultural
442

 

A defesa desse “sistema socialista” implica não a sua transformação, mas a sua ma-

nutenção e reforço, o que enseja o uso de medidas jurídicas repressivas.Os novos dirigentes 

defenderam, assim, o reforço do aparelho de “Estado do povo”, ressuscitando a concepção 

stalinista de que o reforço do estado era fundamental para o seu fim.Reforçaram também o 

trabalho de segurança pública e de legalidade socialista para a manutenção da ordem, “prote-

gendo os interesses do povo e defendendo o regime socialista”. 

Com o fim do “bando dos quatro” foi proclamada como vitoriosa a Revolução Cultu-

ral, e anunciou-se que a luta de classes deveria se dirigir com toda a força, agora, para a ma-

nutenção da ordem (vigente, do estado de coisas). Ou seja, rechaça-se a necessidade da conti-

nuação da revolução como ditadura do proletariado, que, exercendo seu domínio político leva 

a cabo a luta para transformar a sociedade ainda assentada sobre a lógica das relações de pro-

dução social capitalistas – ainda que com a titularidade dos meios de produção “socializadas” 

– em uma sociedade comunista, fundada em outra sociabilidade. 

Nega-se, assim, a contradição entre capital e trabalho – que se expressa na contradi-

ção entre burguesia e proletariado – como problema central do socialismo, e aceita-se a ideia 

de que na China o tempo do capital foi superado. Portanto, é fundamental compreender que o 

fenômeno ocorrido em 1976, assim como na URSS, não foi uma “restauração” do capitalis-

mo, mas uma vitória do capitalismo como contra-tendência à ditadura do proletariado que 

procurava destruí-lo – não estando esta batalha resolvida até o final da transição ao comunis-

mo, que marca a vitória definitiva dos trabalhadores. 

Nesse sentido sinala Fabrègues, 

Os anos 30 da URSS foram caracterizados pela transformação da natureza de classe 

do poder político. As consequências dessa contra-revolução política são imensas. 

Trata-se certamente de uma transformação política, e não de uma “restauração do 

capitalismo”; em geral o capitalismo não pode ser restaurado se ele não tiver sido 

previamente abolido, quer dizer, se a sociedade repousa sobre o modo de produção 

comunista
443

. 

Portanto, as iniciativas dos revolucionários – ainda que marcadas por equívocos teó-

ricos e práticos – foram frustradas, impedindo a continuidade da revolução. E, tendo perdido 

o poder político, o proletariado não tem condições de exercer sua ditadura, fundamentalpara a 
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revolução.Sobre esse assunto: 

No período de transição, a perda do poder político pelo proletariado implica em que 

os agentes do capital social disponham diretamente do poder de Estado, e impo-

nham sua ditadura. Se o proletariado perde o poder político, ele perde tudo, quer di-

zer que ele não dispõe mais da condição necessária à transformação revolucionária 

do modo de produção. À sua exploração econômica se junta infelizmente diretamen-

te a opressão política; seu combate – que não cessa, para que fique bem entendido, 

se desenvolve então dentro de condições qualitativamente diferentes
444

. 

Bettelheim nos conta que o discurso da obediência, que se generaliza a partir de 1977 

em oposição à anterior defesa da livre expressão dos trabalhadores, afirma que é preciso “con-

tar com a classe operária” não “por causa de seu espírito de iniciativa mas porque “essa clas-

se cumpre mais estritamente a disciplina e obedece às ordens””. Também relata um pronunci-

amento da Rádio Pequim que diz: “Numa empresa socialista, a relação do Partido com as ou-

tras organizações é uma relação entre guia e os discípulos”
445

. 

Somam-se a isso as campanhas de emulação do trabalho, “organizadas de cima” e de 

caráter “centralizado”, que tornam-se “um meio para os quadros e os técnicos fazerem pressão 

sobre os trabalhadores, com o fim de aumentarem a intensidade e a produtividade do traba-

lho”, expropriando e explorando ainda mais os trabalhadores. “Inserem-se, aliás, em toda uma 

orientação política que repõe no posto de comando a economia, a produção e o lucro”
446

. 

Essa consolidação da concepção economicista e produtivista no seio do Partido chi-

nês interessa à nova burguesia porque “Só pode dividir a classe operária ao desenvolver de-

sigualdades crescentes entre os trabalhadores”. Nesse sentido, afirma Bettelheim, ao analisar 

as diferenciações no interior das fábricas, que 

Voltar aos salários por peça e aos estímulos materiais, depois de ter praticado duran-

te anos o salário horário e depois de ter renunciado desde há muito tempo aos estí-

mulos materiais, é um imenso passo atrás. Este passo atrás favorece os dirigentes 

das empresas e técnicos, tende a consolidar a burguesia de Estado, a que ocupa os 

postos de direção no aparelho econômico, nos aparelhos administrativos e no Parti-

do. Tal é o conteúdo de classe desta nova orientação, sejam quais forem os pretextos 

invocados pelos seus defensores
447

.  

Estes rejeitam as “novidades socialistas” e as conquistas trazidas pela Revolução 

Cultural e não se colocam por um “movimento de retificação dos erros cometidos” em seu 

decurso, mas efetivamente procuram empreender uma “liquidação teórica e prática deste mo-

vimento”
448

. 
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4.  LIMITES DA EXPERIÊNCIA CHINESA 

Procuramos demonstrar ao longo deste trabalho como a sustentação da tese da “pro-

propriedade socialista” dos meios de produção como fator que permite sua “socialização” e do 

consequente “primado do desenvolvimento das forças produtivas” como motor da extinção 

das relações capitalistas levou a implicações concretas nas revoluções, e permitiram a conso-

lidação de formas próprias de capitalismo de Estado. Essa perspectiva vê as relações sociais 

de produção como meras relações de propriedade jurídica, e não como relações estabelecidas 

entre os homens na produção e destes com os meios de produção. Nega-se, assim, a análise 

que Marx nos fornece sobre a natureza da sociedade capitalista em O Capital e a possibilida-

de de uma efetiva transformação social que desmantele a base dessa forma de sociabilidade. 

Devido à influência da URSS, essa compreensão segundo a qual o socialismo seria 

“uma sociedade organizada racionalmente pelo Estado (ele mesmo identificado com os traba-

lhadores, com o povo), isento de antagonismos sociais, e preocupado essencialmente com o 

desenvolvimento quantitativo das forças produtivas” 
449

 se espalhou por diversos países “so-

cialistas”, dentre eles a China. Mas os chineses, especialmente na Revolução Cultural, empre-

enderam uma crítica à “revolução pelo alto” dos soviéticos e seu modelo de construção do 

comunismo e tentaram reintroduzir a contradição, a dialética, na análise da sociedade socialis-

ta. Com isso, representaram uma tentativa concreta de superação das concepções da URSS 

que obteve avanços significativos na medida em que incorporou elementos fundamentais para 

uma correta compreensão sobre o problema da transição, tais quais: a defesa da insuficiência 

da transição da propriedade privada para o Estado, a permanência da luta de classes no socia-

lismo, a possibilidade de surgimento de uma nova burguesia, a necessidade de restrição do 

direito burguês, o papel determinante das massas para a construção do comunismo e a crítica 

à forma de organização do trabalho.  

A experiência chinesa logrou, portanto, aprofundar a ruptura com o socialismo sovié-

tico quando uma corrente revolucionária, representada por Mao Tsé-tung e militantes próxi-

mos a ele, procurou recolocá-lo em questão “do ponto de vista prático e teórico”, numa tenta-

tiva de “apreender a base social e econômica da burguesia na sociedade chinesa”, o que con-

figuraria um “verdadeiro esforço de aproximação crítica”
450

. Contudo, há também limitações 

dessa contribuição, tanto teóricas quanto relativas à correspondência das formulações com a 

atuação prática, que demonstram a dificuldade de superar o quadro conceitual economicista e 

juridicista, que serão adiante apresentados. 
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Como vimos, o modo de organização do processo de trabalho no capitalismo permite 

a produção de valor que se valoriza por meio da expropriação crescente dos produtores. Esse 

modo de exploração tem existência concreta na materialidade das forças produtivas “molda-

das” pela relação capitalista de produção. Por isso, a transição deve necessariamente significar 

a luta pela unidade entre os trabalhadores e os meios de produção, o que faz com que a revo-

lucionarização das relações sociais de produção coincida com a construção de novas forças 

produtivas comunistas. 

O que Mao consegue resgatar do marxismo e aplicar à análise da sociedade de tran-

sição chinesa é que não é suficiente transferir a propriedade privada dos meios de produção ao 

Estado proletário, mas que os trabalhadores devem se apropriar do processo de produção para 

poderem construir novas relações e romper com a lógica da valorização do valor. Para que 

isso fosse possível seria preciso acabar com a divisão do trabalho manual e intelectual e de 

direção e de execução, por meio de medidas que modificassem as técnicas e a forma de ges-

tão, para que os trabalhadores pudessem cada vez mais controlar dos meios de produção. Isso 

significa que se reconhece, ainda que de forma difusa e esparsa, que as forças produtivas não 

são neutras, mas forjadas por específicas relações de produção capitalistas.  

Membros do “bando dos quatro” afirmavam que a existência de trabalhadores “espe-

cializados” que exercem a direção do processo produtivo fazia com que houvesse uma separa-

ção entre eles e os trabalhadores manuais. A manutenção desta antiga separação capitalista do 

trabalho foi identificada como a base econômica sobre a qual se desenvolve o direito burguês, 

fazendo com que a principal contradição nas relações de produção sob o socialismo continu-

asse sendo aquela entre proletariado e burguesia, o que ensejaria a permanência da luta de 

classes na transição. Diferentemente dos soviéticos, os maoistas apontavam a possibilidade do 

surgimento de uma nova burguesia no seio da sociedade socialista, na medida em que as con-

tradições de classe e o direito seguem existindo e se reproduzindo. Ou seja, para além do im-

perialismo internacional e da antiga burguesia expropriada, que representariam um risco para 

o processo de revolução em curso, também identificaram a possibilidade do aparecimento de 

uma classe burguesa sob novas formas. Para combater essa possibilidade defendiam a neces-

sidade de uma ditadura “integral” das massas em todos os âmbitos (político, econômico, ideo-

lógico...). Assim, o “ataque” às divisões e subordinações sobre as quais a relação de explora-

ção capitalista se baseia e que impedem uma apropriação real por parte dos trabalhadores es-

tava, ainda que de forma não plenamente clara, relacionado com a necessidade de transformar 

a maneira como tipicamente se realizam as relações na produção sob o capitalismo. 
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Todavia, Mao e os dirigentes mais próximos, notadamente Zhang e Yao, ao procura-

rem delimitar os limites da transformação socialista da propriedade e identificar a base mate-

rial da nova burguesia “Foram impedidos disso por uma elaboração insuficiente dos conceitos 

teóricos necessários à análise de classe de uma formação social em transição”
451

. Fundamen-

talmente, consideravam que no período de transição existe um “sistema socialista”, ainda que 

com imperfeições, que é definido pelo fato de a propriedade dos meios de produção ser do 

Estado proletário, que é “socialista”. Isso impede, consequentemente, que consigam identifi-

car corretamente a burguesia a partir do lugar que ela ocupa nas relações de produção, o que 

os levará a jogar maior peso da luta no aspecto da superestrutura em detrimento da base eco-

nômica que a engendra, e a não visualizar (ou querer visualizar) as relações de dominação que 

se perpetuavam no âmbito econômico, mas também na própria dinâmica política interna ao 

partido. 

Nos textos analisados não fica claro se o uso dos termos “vestígios do capitalismo” e 

“fatores capitalistas” nas relações de produção se referem a uma sociedade capitalista em de-

composição ou à existência de relações capitalistas que podem se reproduzir na transição so-

cialista. A posição que predomina a partir de 76, como uma tendência já presente nas elabora-

ções anteriores dos maoístas, é aquela dos “vestígios” capitalistas em um “modo de produção 

socialista”. Trata-se da “prevalência do juridicismo comum ao marxismo vulgar: a proprieda-

de jurídica dos meios de produção é sinônimo propriedade real”
452

. 

Também por esse motivo é que os maoistas utilizam recorrentemente o termo “res-

tauração” capitalista, o que implica em compreender que já se vive um novo sistema “socialis-

ta”, que possui apenas algumas “imperfeições”, e que o risco é de que o capitalismo “volte”, 

como se as relações sociais que o ensejam não estivessem se reproduzindo na realidade duran-

te aquele período de transição. Essa concepção está ligada à negação da existência de relações 

de produção capitalista de tipo específico no interior do Estado “socialista” chinês. 

Nesse sentido, Márcio Naves explica que as insuficiências da Revolução Cultural re-

fletem insuficiências do próprio maoísmo, que “não logra superar completamente o economi-

cismo, malgrado o avanço que representa em relação ao marxismo da Segunda e Terceira In-

ternacionais”, pois “a tese do primado das relações de produção joga um papel subordinado 

no dispositivo conceitual” daquele. Por isso, apenas encontramos esporádicas e momentâneas 

análises sobre o tema da revolucionarização das relações sociais de produção em Mao, e prin-
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cipalmente em Yao, Zhang, que no limite “sempre afirmaram a natureza socialista da socieda-

de chinesa, na qual as relações de produção só não eram completamente socialistas porque 

padeciam de certas “imperfeições””
453

. Para o autor, o problema do marxismo de Mao consis-

te em ainda identificar a propriedade estatal com o socialismo, “desconsiderando que uma 

simples operação jurídica não pode acarretar nenhuma transformação real nas relações de 

produção”
454

. Ou seja, o líder chinês enxerga em uma operação jurídica baseada em relações 

de propriedade as mudanças que deveriam ocorrer com a revolucionarização das relações de 

produção. Assim, não consegue “„estabilizar‟ o novo campo conceitual que ele inaugura a 

partir das reflexões marxianas”
455

. 

Por esse motivo também Fabrègues sustenta que mesmo as críticas mais avançadas 

dos chineses não tornaram possível uma efetiva ruptura com o stalinismo. Segundo ele, o es-

forço dos chineses: 

(...) não passou de uma crítica interna, uma interpretação “à esquerda” da teoria so-

viética (stalinista) do socialismo. Ele não conseguiu sair do terreno mistificado da 

ideologia do capitalismo de Estado – mesmo se seus esforços nesse sentido pudes-

sem produzir efeitos, tendo em conta o imenso recuo do marxismo revolucionário a 

nível mundial. Em fato, é patente que todas as análises, mesmo as mais avançadas, 

da corrente revolucionária chinesa, não tocaram o dogma fundamental: a proprieda-

de socialista. O ponto extremo consiste em considerar que esta propriedade socialis-

ta pudesse se tornar, novamente, uma propriedade capitalista, por causas superestru-

turais. Mas a identificação da transformação do sistema de propriedade (quer dizer, 

o desaparecimento da propriedade jurídica dos meios de produção) e do estabeleci-

mento do “sistema socialista” mantém-se intacta até o fim
456

. 

Concordamos com os argumentos acima expostos e podemos identificá-los em al-

guns trechos da obra de Mao. No “discurso sobre o trabalho de propaganda” afirma expres-

samente: “Se estabeleceu no fundamental o sistema socialista. Obtivemos a vitória básica na 

transformação da propriedade dos meios de produção, mas ainda não logramos a vitória com-

pleta nos frentes político e ideológico”
457

. Em “Acerca dos problemas econômicos do socia-

lismo na URSS de Stalin” afirma que o critério para “dizer que se concluiu a construção do 

socialismo” é a “aplicação geral do sistema socialista da propriedade de todo o povo” e 

“quando o sistema de propriedade de todo o povo tiver substituído o sistema de propriedade 

coletiva”
458

. Em “Sobre o tratamento correto das contradições no seio do povo” Mao fala de 
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“leis objetivas do desenvolvimento econômico da sociedade socialista”. Na Resolução dos 16 

pontos fala-se em “base econômica socialista” e na “consolidação e desenvolvimento do sis-

tema socialista”
459

. 

Note-se que em diversos momentos as “imperfeições” do “sistema socialista” são 

atribuidas à permanência de diversas formas de propriedade, ou seja, à existência de formas 

de propriedade “não estatais”, e à permanência da ideologia burguesa. Esta confusão levarà à 

impossibilidade de apreender o verdadeiro sentido da transição socialista e à respostas incom-

pletas quanto ao problema da luta contra a burguesia por meio da ditadura do proletariado. 

Assim, configura-se uma compreensão caracterizada por Maria Turchetto como uma tendên-

cia a: 

Falar da permanência da luta de classes no socialismo somente no sentido de que o 

novo modo de produção instaurado com a tomada do poder por parte da classe ope-

rária se confronta com as sobrevidências do modo de produção capitalista. Segundo 

essa abordagem, portanto, no socialismo já existe um novo modo de produzir, mes-

mo que ainda não irreversivelmente afirmado; e, a rigor, aqui também se faz uma in-

terpretação reducionista da relação de produção capitalista. As “sobrevivências” do 

modo de produção capitalista vêm, de fato, identificadas, do ponto de vista econô-

mico, com a permanência de formas de “produção mercantil privada” (embora não 

seja este, efetivamente [...] o aspecto essencial da produção do capital), quando não 

vêm mesmo identificadas com as “sobrevivências ideológicas” da velha socieda-

de
460

. 

No que tange à questão das diversas formas de propriedade que impediriam a conso-

lidação de um estável modo de produção socialista, podem ser verificadas expressões dessa 

leitura nos textos de Yao e Zhang. Em “Sobre a base social da camarilha...” Yao afirma que o 

que leva o país a seguir praticando o sistema de mercadorias é a existência de dois tipos de 

propriedade socialista, a de todo o povo e a propriedade coletiva. Também Zhang, em “Da 

ditadura integral...”, diz que enquanto coexistirem esses dois tipos de propriedade serão inevi-

táveis a “produção de mercadorias, a troca por meio do dinheiro e a distribuição a cada um 

segundo seu trabalho”, e que é necessário generalizar a “propriedade de todo povo”. Deduz-

se, portanto, que, para eles, quando toda a propriedade for “socialista”, de titularidade do Es-

tado “socialista”, alcança-se a possibilidade de deixar de produzir mercadorias, como se a 

lógica mercantil estivesse inscrita na relação de propriedade e não nas relações sociais de pro-

dução mesmas. 

Tais formulações deixam transparecer o entendimento de que o processo de valoriza-

ção ocorre pela simples produção “privada” e não pela forma do processo de valorização e 
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apropriação capitalista baseada na subordinação do trabalho ao capital e na crescente expro-

priação dos produtores diretos. A transformação jurídica da propriedade em “socialista” man-

tendo intacto modo de organizar a produção determinado pela extração de mais valor, impres-

so na divisão social do trabalho, não permite que os meios de produção sejam realmente apro-

priado pelos trabalhadores.  

Conforme apresenta Bettelheim em Cálculo econômico e formas de propriedade, 

ainda que a resposta das várias formas de propriedade “esclarece o que foi (e continua a ser 

num certo número de casos) uma das “bases jurídicas” da existência das categorias mercantis 

nas formações sociais em transição”, qual seja, as relações de compra e venda entre “diferen-

tes proprietários”, ela não é suficiente pois “encara essencialmente o fato de a existência de 

duas formas de propriedade estar na base da existência das categorias mercantis”. Assim, não 

capta a existência do fundamento econômico da permanência do capitalismo
461

: a existência 

de relações mercantis não transformadas sob o Estado operário. O autor demonstra também, 

como mesmo no interior do Estado as relações mercantis não desaparecem, pois não ocorreu 

uma destruição de sua forma, mas apenas do “conteúdo” relativo às “modalidades de interde-

pendência dos diferentes trabalhos constitutivos do processo social de produção
462

.  

Assim, podemos afirmar que os chineses seguem tendo uma compreensão das rela-

ções sociais de produção reduzidas a meras relações de troca ou a relações jurídicas de propri-

edade. Nessa toada há também momentos em que os textos maoístas defendem a necessidade 

de produzir mais para que seja possível ter riquezas suficientes para serem “melhor divididas” 

entre a população e assim alcançar o reino do “a cada um segundo sua necessidade”. Enten-

dem, desta maneira, que o socialismo encontra-se num rearranjo da distribuição. Veja-se este 

trecho de Zhang em “Da ditadura integral...”, já mencionado anteriormente e agora reproduzi-

do integralmente: 

Sempre sustentamos que as mercadorias que produz nosso país, em lugar de sobrar, 

distam de ser suficientemente abundantes. Enquanto a comuna não suficientes pro-

dutos para “comunizá-los” com a brigada de produção e a equipe de produção e en-

quanto as empresas de propriedade de todo o povo não possam aportar produtos su-

mamente abundantes para distribuí-los a nossos 800 milhões de habitantes segundo 

suas necessidades, não poderemos senão continuar com a produção de mercadorias, 

o intercâmbio por meio do dinheiro e a distribuição a cada um segundo seu traba-

lho
463

. 

Mao em “Acerca dos problemas econômicos do socialismo na URSS de Stálin” 
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afirma que concorda com a orientação essencial de Stálin de aumentar a produção para que 

haja uma abundância de produtos, o que facilitaria “a passagem do sistema da propriedade 

coletiva ao sistema da propriedade de todo o povo”, mas que isso deve se dar colocando “a 

política no posto de comando”. E explica: “Qual é o significado do sistema geral da proprie-

dade de todo o povo? Esse sistema significa: 1) que os meios de produção da sociedade per-

tençam a todo o povo; 2) que os produtos da produção pertençam a todo o povo”
464

. 

Ora, é claro que sob o Estado proletário transformações na forma de distribuição são 

importantes avanços, porém, limitar-se a este aspecto é deixar de questionar efetivamente o 

modo como se produzem os produtos, a lógica inerente à produção capitalista guiada pela lei 

do valor. O que resta obscurecido é a própria lógica de subsunção do trabalho ao capital. O 

capitalismo não apenas afasta o trabalhador dos produtos dos quais não se apropria, mas prin-

cipalmente dos meios dos objetivos e subjetivos de controle sobre o processo produtivo. 

Marx já esclarecia em A Crítica ao Programa de Gotha que é equivocado tomar co-

mo essencial a distribuição como se fosse algo independente da produção, e que não há que se 

falar em “distribuição justa” pois que “a distribuição dos meios de consumo é, em cada época, 

apenas a consequência da distribuição das próprias condições de produção”. Esta é a prórpia 

“característica do modo mesmo de produção”
465

. Assim, o socialismo não pode ser compreen-

dido como algo que gira em torno da distribuição. Isso significaria modificar o modo mesmo 

de produção não atingindo-o em sua estrutura, que não reside apenas na sua forma de distri-

buição, mas na própria forma de produzir. 

Também é pelo lugar que ocupa a questão da distribuição que Fabrègues afirma que 

entender o direito burguês como “base” da existência da burguesia é inverter relações de pro-

dução e relações de distribuição, da mesma forma que base econômica e superestrutura jurídi-

ca. 

A propriedade jurídica do estado (“socialista”) sobre os meios de produção é pro-

clamada como constituidor da base das relações de produção socialista. Esta inver-

são da superestrutura jurídica e política e da base econômica é típica de todas as 

concepções burguesas e pequeno-burguesas do socialismo. Se levarmos em conta a 

teoria marxista, falar em “propriedade socialista” seria uma contradição em termos, 

pois o socialismo só pode ser uma luta pela a abolição das classes e do Estado, e, 

consequentemente, das formas jurídicas de apropriação das condições de do resulta-

do da produção
466

. 

É inegável o peso do papel do direito na constituição da equivalência para a troca, 

pois “os aspectos “superestruturais” do domínio de classe, mesmo quando este último funda-
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menta-se exclusivamente no “econômico”, são sempre necessários para a manutenção das 

condições gerais da reprodução das relações sociais”
467

. Mas, o domínio do capital tem seu 

fundamento exclusivamente no “econômico”, porque a exploração capitalista tem por base  

(...) o processo imediato de produção do capital, no qual o processo de trabalho é 

meio para os fins de valorização. É tal processo, de fato, que cria continuamente as 

condições de troca entre capital e trabalho (base da aquisição da forma de mercado-

ria e de valor de todo produto), recriando em cada ciclo a propriedade capitalista fa-

ce à expropriação dos produtores
468

.  

Explica Maria Turcheto, assim, que é preciso apreender o movimento “profundo” do 

capital para além de seus resultados empíricos verificáveis nas relações de circulação, pois 

não se trata apenas de uma “mistificação”, mas do modo específico em que o movimento “re-

al” do capital no processo de produção imediato se verifica: através do movimento “aparente” 

da circulação capitalista.  

A ausência dessa clareza quanto ao modo como se dá a “apropriação” capitalista fez 

com a burguesia não lograsse ser corretamente identificada em sua base material, qual seja, no 

lugar ocupado pelos indivíduos que passam a ser reus representantes na produção e reprodu-

ção das relações capitalistas. Em “Sobre a base social da camarilha...”, texto voltado a expli-

car as razões materiais da emergência da burguesia na sociedade socialista chinesa, Yao não 

consegue apontar as práticas sociais que materializam essa tendência antissocialista
469

. Efeti-

vamente  

(...) não encontramos nenhuma resposta minimamente sistemática a estas questões 

durante a revolução cultural e as que vêm logo – especialmente as de Chang Chun-

kiao e Yao Wenyuan – não serão suficientemente completas. Em ambos casos não 

se chega ao fundo do problema: a capacidade de um regime como o chinês baseado 

no domínio de uma minoria sobre a maioria para gerar uma classe burocrática esta-

tal cujos interesses específicos fazem dela uma força social diferente das massas tra-

balhadoras
470

. 

Por isso, a burguesia passou a ser identificada apenas por causas superestruturais. 

Ora os elementos burgueses são os “engajados na via socialista” (base política ou ideologica 

da burguesia), como se as “ideias” determinassem a base material do capitalismo, ora é o “di-

reito burguês” e as desigualdades no sistema de distribuição (confundida como sendo a base 

econômica da burguesia). 

A ideia de que a burguesia só pode ter por base as relações de produção capitalista 

segue sendo impensável pois que subsiste a teoria da propriedade socialista. Da 

mesma forma é mantido o dogma sobre as relações mercantis: tomadas como for-

mais no setor do Estado, sua existência é atribuída à presença de duas formas de 

propriedade socialista. Se fala de “salário socialista”, como um modo de distribuição 
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“segundo o trabalho fornecido” (...)O capitalismo é analisado por manifestações de 

desigualdades na distribuição, pela pretendida “desagregação” da planificação “so-

cialista”, por fenômenos marginais como o roubo, a especulação, a pilhagem da 

propriedade do Estado. Resta claro que essa crítica – por mais revolucionários que 

tenham sido seus efeitos num primeiro momento – permaneceu no interior da pro-

blemática da propriedade socialista, quer dizer, da ideologia mistificada do capita-

lismo de Estado
471

. 

Assim, o problema da ideologia ocupa para os maoistas um lugar de primazia levan-

do-os a ter uma compreensão da contradição entre base econômica e superestrutura que pare-

ce ser entendida de forma não dialética, como se se tratassem de elementos externos um ao 

outro e como se se negasse o fato de que as relações sociais são determinantes para a trans-

formação de “todas as ideias que dela emanam”. Segundo La Grassa e Turchetto, 

Me parece que sobre este ponto já está presente na posição maoista uma determina-

da ênfase sobre fatores que, embora importantes, não podem ser, no fundo, que se-

cundários. Quanto à sobrevivência da ideologia e da cultura burguesas, ninguém se 

sentirá correto em subestimar a sua importância, mas é necessário, no entanto, lem-

brar como esses fatores podem agir de forma complementar, nunca como elementos 

decisivos de uma involução para o capitalismo. Seria, sem dúvida, "materialismo" 

vulgar argumentar que a "superestrutura" ideológica "cai" logo que transformada a 

"base econômica"; Mas parece-me bastante claro que uma transformação radical e 

efetiva transformação das relações de produção remove a base objetiva da regenera-

ção (...) da ideologia e da cultura da velha formação social
472

. 

Em contraposição às “ideias burguesas” confere-se um peso muito grande “à direção 

revolucionária” que seria depositária da ideologia revolucionária “correta”, que, tendo sido 

“vitoriosa” no campo da superestrutura política, com a tomada de poder, teria a capacidade de 

conduzir processos unívocos para a revolução. Nesse sentido, as ideias teriam o condão de 

conseguir levar a cabo as transformações que deveriam se dar fundamentalmente na base ma-

terial das relações sociais. Sem mencionar o fato de a “ideologia revolucionionária da dire-

ção” também padecer de contradições, mas ser tomada como o lugar da “verdade”, como um 

marxismo “acabado”, que não o é, nem poderia ser, porque inserido no processo histórico 

real. 

Esse entendimento leva os chineses a considerar as empresas que se alinham ao par-

tido como “socialistas”. Ou seja, a produção dirigida pela “ideologia proletária” “inerente” à 

direção do PCCh - mantida a mesma forma de articulação técnico-organizativa das forças 

produtivas - asseguraria o desenvolvimento das transformações “socialistas” na transição. 

Assim, a reincorporação de antigos técnicos da burguesia ao Estado e às fábricas é justificado 

porque a direção das empresas estaria garantida pela planificação estatal, corretamente dirigi-

da pelo Partido e Estado operários e sob controle das “leis socialistas” e das massas.  
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Além disso, essa tese afirma que a direção das unidades produtivas é garantida pela 

emanação do poder do Estado que só poderia ser proletário. Tissier explica que se trata de 

uma adaptação da identificação stalinista entre estado-sociedade, ao nível das unidades de 

produção, ou seja, a natureza da propriedade socialista dos meios de produção é garantida 

pelo grupo dirigente que adota uma concepção marxista-leninista, que impede que os meios 

de produção sejam propriedade daqueles que adotaram a via capitalista. “Cada parte da socie-

dade” estaria definida pela “natureza do Estado, ela mesma estando determinada pelo caráter 

“proletário” do grupo dirigente”. Trataría-se de uma “mistificação, pois o grupo dirigente é o 

único a definir o caráter “proletário” dos dirigentes supremos”
473

. 

Trataría-se também de uma mutação qualitativa do marxismo-leninismo, que  

(...) deixa de ser – malgrado suas contradições e seus limites históricos – uma teoria 

crítica e revolucionária, suscetível de um desenvolvimento criativo, capaz de armar 

o proletariado na sua luta pela emancipação; ele se transforma em seu contrário: 

uma ideologia apologética e conservadora, mascarando quase sempre de vantagens a 

realidade social objetiva aos olhos dos trabalhadores”, tornando-se assim, uma ideo-

logia do capitalismo de Estado
474

. 

Em decorrência dessa ideologia burguesa ocorreu na China um reforço ao afastamen-

to entre “dirigentes” e “dirigidos” e um aprofundamento da adaptação à existência de um cor-

po privilegiado e separado das massas a partir do qual restaura-se a burguesia, como explica 

Silvia Calamandrei. A divisão do trabalho entre os “quadros” e a “base”, estabelecendo dife-

rentes relações entre ambos com os meios de produção (os primeiros controlando e dirigindo 

o processo, e os membros da segunda executando-o) acabou por ser determinante para que as 

tarefas da direção não autorizassem a disposição dos trabalhadores sobre os meios de produ-

ção, criando, assim, uma nova classe capitalista.  

Nos momentos em que houve resistência e denúncia por parte dos trabalhadores a es-

sa relação material, esta era oculatada, e mesmo asfixiada, sob argumentos de “contaminação” 

de alguns dirigentes pela ideologia burguesa. A superficialidade dessa resposta que não toca 

na oposição de classe em questão, levaram, com o acirramento das contradições nas relações 

sociais de produção, à afirmação posterior de que seria necessário uma “autoridade dirigente 

correta” sobre os operários para o desenvolvimento das forças produtivas como a receita para 

a edificação socialista. Como consequência, houve um reforço da disciplina na produção que 

deveria ser motivada pelo sentimento de camaradagem entre todos para este objetivo, dissi-

mulando o antagonismo presente no interior das unidades produtivas. 

O problema de fundo é que os maoístas não compreendiam corretamente o conceito 
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de relações sociais de produção capitalistas, e não puderam, portanto, realizar uma análise da 

natureza dessas relações na sociedade chinesa. Como esclarece Márcio Náves, para os chine-

ses tornou-se impossível “não só identificar a natureza social da burguesia e o papel que ela 

efetivamente cumpre no processo de produção, como ainda de compreender que a sua extin-

ção só pode ocorrer se o processo de valorização cessar, com a constituição de novas relações 

de produção (comunistas) e de novas forças produtivas (comunistas)
475

. 

Ora “Não se podem transformar de forma revolucionária as relações de classe se não 

se conhecem essas relações”. Charles Bettelheim afirma desse modo que o caráter e as razões 

do fracasso da “linha revolucionária” encontram-se na ausência de uma análise séria de clas-

se, o que fez com que deixasse de dispor, portanto, de “concepções teóricas que lhe permitis-

sem desenvolver a sua ação de forma plenamente coerente”, e a fizesse “repetir sempre os 

mesmos lugares comuns”, como as formas degeneradas da ideologia bolchevique
476

. E expli-

ca, 

Bem entendido, o facto de certas lutas (sobre questões essenciais e que abalaram o 

P.C.C. no decurso destes últimos anos) não terem sido orientadas por uma análise 

séria de classe e rigorosa, não quer dizer que elas não correspondessem a profundas 

clivagens de classes. Mas isto implica que tais clivagens foram apreendidas intuiti-

vamente e globalmente, quer dizer, sem cambiantes. Nestas condições, é impossível 

traçar linhas correctas, tratar de modo justo as contradições secundárias (que po-

dem assim tomar um caráter antagônico) e, consequentemente, estabelecer compro-

missos correspondentes às alianças de classe exigidas pelo prosseguimento da tran-

sição socialista
477

. 

Por isso o pesquisador francês também reforça o argumento de que, fundamental-

mente, os maoistas não lograram constituir uma ruptura com a “ala direitista” do Partido, nem 

com o stalinismo, pois acabaram por reforçar as relações capitalistas de produção. Com efeito, 

afirma que “Na ausência deste conhecimento, um partido dirigente, no fim de contras, apenas 

pode gerir o status quo, tentando “modernizar a economia””
478

. E demonstra como, não por 

acaso, na disputa entre a via capitalista e a via revolucionária recorreu-se à “denúncia das li-

nhas “criticadas” utilizando sempre o “mesmo “stock” de etiquetas”. O resultado teria sido, 

portanto, uma “pura repetição das mesmas acusações aos defensores de linhas opostas”
479

. 

No mesmo sentido, Silvia Calamandrei corrobora com a análise de que essa insuficiência teó-

rica de compreensão sobre as relações sociais de produção, levou, em muitos momentos, a 

que ambas “alas” se alinhavassem em sua percepção sobre as tarefas do período de transição.  

A falta de clareza sobre a natureza da sociedade chinesa e a ausência de diferenças 
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decisivas entre as “linhas” levou, segundo Bettelheim, a que as lutas se caracterizassem pelo 

sectarismo e pelo personalismo, e ademais demonstrariam a recusa à uma explicação concreta 

dos problemas às massas, e, consequentemente, o desprezo perante elas
480

. 

Quanto ao primeiro aspecto (do sectarismo) Bettelheim apresenta o exemplo da rela-

ção com os intelectuais, tratada principalmente pelos “quatro” de forma pouco construtiva, na 

medida em que impunham seus pontos de vista,tratandoos adversários repressivamente. Não 

compreendendo corretamente as contradições nas alianças com os intelectuais acabaram por 

“substituir a direção política pela coacção”
481

. Com isso, a maior parte dos intelectuais, evi-

dentemente, deixou de apoiar a linha revolucionária e perdeu-se a oportunidade de avançar na 

unidade dos setores combativos e de desenvolver conhecimentos importantes para o processo 

revolucionário. Quando o constrangimento intervém na prática da construção de entendimen-

tos comuns para a ação conjunta entre os setores populares há um descontentamento geral 

(como, por exemplo, nos jovens obrigados a instalar-se no campo sem convicção ou prepara-

ção suficiente) e abre-se a possibilidade de uma contra-ofensiva revisionista, com a bandeira 

da “liberalização”
482

. 

O segundo aspecto refere-se à personalização de lutas que supostamente se dariam 

entre diferentes concepções. Assim, criam-se verdadeiros combates pessoais entre indivíduos 

que queriam conquistar lugares
483

, substituindo por disputas pessoais a luta pela transforma-

ção das relações de classe. Manifestamente, também a massa se frustra e se afasta do debate 

político por não visualizar “em que é que as suas condições de existência e trabalho poderiam 

ser modificadas por disputas dessa natureza”
484

. Tal foi, no fundo, o caráter da campanha de 

restrição ao direito burguês, pois, substituiu o movimento de massas por “campanhas de críti-

ca organizadas pelo alto”, com alvos e objetivos definidos “de cima”, a partir de uma disputa 

política não apropriada pelo conjunto dos trabalhadores.  

Soma-se à isso a questão do poder conferido à figura de Mao Tsé-tung. Levou-se 

adiante um verdadeiro modo de “fazer a luta de classes” a partir de “recortes de citações de 

Mao Tsé-tung” como forma de todos os setores arrogarem-se como representantes da “linha 

correta” e “justa”. Contudo, para além do que já foi apontado no tópico sobre os limites da 

Revolução Cultural, importa reforçar que “o argumento de autoridade é um falso argumento, 
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sua utilização massiva é um sinal de falência política”
485

, pois “substitui um exame profundo 

dos fatos e princípios”
486

. Ademais, colocavam Mao como infalível, considerando-o um “deus 

mítico”, “não um homem”, “nem um marxista”
487

. Trata-se de uma relação metafísica que cria 

em torno de sua figura uma própria religião
488

 e “desencoraja as massas e os militantes a ma-

nifestar suas próprias opiniões”
489

.   

Por outro lado, aqueles que se contrapunham a Mao e acusavam o “culto à personali-

dade” tampouco lograram explicar as condições, as causas e as razões “internas” que determi-

navam que ele se desse dessa forma, deixando, assim, de abordar o problema das contradições 

na concepção de socialismo dos maoistas e seu fundamento na luta de classes vigente
490

. Re-

ferem-se, portanto, às ideologias burguesas que encobrem “práticas econômicas e economicis-

tas de classe, comandadas pelas relações de produção, de exploraçaõ e de troca, bem como 

pelo direito burguês”
491

, desprezando, então, a exploração suportada pelos operários chineses. 

À vista de que as relações capitalistas não puderam ser corretamente identificadas e 

atacadas, mas ao contrário, se consolidaram, permitiu-se o estabelecimento de uma nova bur-

guesia no interior dos aparatos do Estado e do Partido.  Igualmente impediu-se o desenvolvi-

mento de iniciativas que apontassem para o definhamento destes órgãos de poder, essencial-

mente capitalistas por sua forma, para que fossem substituídos por novos organismos de poder 

das massas, como o já apontado exemplo das iniciativas das “comunas”, sumamente impedi-

das de substituírem essas instituições como “instituições de novo tipo”. 

Bettelheim destaca que a relação entre o Partido e as organizações de massas foi pro-

fundamente contraditória. Trata-se de um aspecto fundamental para compreender os limites da 

revolução chinesa, pois esta experiência, ao minar os órgãos de poder dos trabalhadores que 

puderam ser construídos em seu decurso, mostrou que o poder, apesar da orientação “de mas-

sas” propagada, não logrou ser efetivamente exercido pelos trabalhadores, e levou à uma con-

tra-tendência do processo revolucionário, permitindo a instauração de uma forma de capita-

lismo de Estado. Vejamos, 

Para começar, direi que certas relações sociais, cuja reprodução limitou a ação da li-

nha de Mao Tsé-tung e facilitou a contra-ofensiva revisionista, não foram objeto 

duma crítica e duma prática sistemáticas. No centro dessas relações figuram: as re-

lações hierárquicas (mais exatamente as relações políticas burguesas) que existem 
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no seio dos aparelhos do partido e do Estado; a compartimentação dos diferentes 

aparelhos de Estado; a separação das organizações de base do partido, que não po-

dem de um modo geral comunicar entre si e só tem ligação com os órgãos superio-

res. Esta separação e a compartimentação dão aos órgãos superiores um poder con-

siderável; asseguram a reprodução de relações características dos aparelhos burgue-

ses, relações marcadas pela existência da hierarquia e do segredo. Implicam a im-

possibilidade das massas populares de nomear e revogar os funcionários. Assim, es-

tes podem não ser servidores do povo, porque pertencem a uma rede de aparelhos 

que dominam as massas populares
492

. 

Tais relações políticas, baseadas na existência de privilégios conforme o nível hierár-

quico do membro do partido e do Estado (o que também não foi questionado durante a “cam-

panha de limitação do direito burguês”) e na interdição da plena liberdade de expressão, tem 

uma base econômica que são as relações sociais de produção capitalistas não transformadas, 

que, 

Permitem que seja concentrado entre algumas mãos o controle dos meios de produ-

ção. A este respeito, a continuação das transformações parciais do processo de pro-

dução imediata, impostas pela Revolução Cultural, chocou com a ausência da 

transformação fundamental do processo de reprodução. No essencial (fixação da 

taxa de acumulação, divisão dos investimentos por setores, etc.) continuou a desen-

rolar-se fora do controle dos produtores imediatos. Na melhor das hipóteses, estes 

últimos são “consultados” sobre este ou aquele aspecto pontual dos planos econômi-

cos. A separação dos produtores imediatos dos seus meios de produção só foi, pois, 

levemente abalada, daí a reprodução das relações capitalistas e mercantis”
493

. 

A forte centralização e práticas de direção que contradizem o desenvolvimento de 

uma verdadeira democracia de massas, mantendo um sistema político burguês sem que tenha 

havido um movimento que as colocasse questão, mostram que “as críticas dirigidas na China 

contra os “erros” de Staline nunca foram levadas até o fim e de uma forma sistemática”
494

. 

Conclui Bettelheim – com ressalvas sobre a insuficiência dos elementos que levanta em sua 

justificativa - que essa posição que opõe-se “ao avanço para o socialismo, que exige uma de-

mocracia levada até às últimas consequências” – ou seja, até o fim da própria democracia 

enquanto forma burguesa, substituida pelo auto-governo dos trabalhadores - se consolidou 

“pelo receio de ver romper-se a unidade do processo de reprodução, enquanto o surgir de no-

vas formas de unidade parecia incerto”, e foi responsável por impedir o desenvolvimento das 

práticas e intervenções dos trabalhadores para construir novas formas de unidade, impedindo 

a continuidade da revolução
495

. 

Contudo, como apresentado em tópico específico, em muitas fábricas desenvolve-

ram-se processos de transformação dos ““fatores capitalistas” nas relações de produção socia-

listas (trata-se essencialmente da organização do trabalho, da oposição entre trabalho manu-
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al/intelectual)”
496

 reconhecidos pelos maoistas. Frabrègues considera este o ponto mais alto 

atingido pela concepção chinesa.Com efeito, cumpre destacar que as experiências levadas a 

cabo nas fábricas que configuraram: 

Um processo muito complexo, no qual, de certa forma, segmentos de trabalhadores 

conseguiram elevar e até certo ponto ultrapassar as formulações insuficientes do 

próprio Mao sobre a necessidade de levar a cabo uma transformação efetiva no pro-

cesso de produção capitalista. Essa iniciativa de massas, que o maoismo liberou teó-

rica e politicamente, foi, certamente, limitado em sua extensão e profundidade, mas 

foi com ele que a Revolução Cultural adquiriu o seu sentido mais profundo.
497

 

Mas esse processo protagonizado pelos trabalhadores para levar a cabo transforma-

ções nas relações dentro das unidades de produção atingiu um reduzido número de fábricas. 

Além do mais, essas iniciativas não foram realmente apreendidas e sistematizadas enquanto 

um conhecimento teórico para orientar a revolução
498

. Apesar disso, representaram a contri-

buição mais significativa e avançada da experiência chinesa
499

.  
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CONCLUSÃO 

O marxismo nos permite compreender que a existência de classes está relacionada 

com o próprio modo como se estrutura o processo de produção e que o seu fim implica em 

que os trabalhadores, ao se constituirem como classe dominante, devem levar a cabo um pro-

cesso de transição onde as relações nas quais o modo de produção se baseia sejam destruidas 

e se construam novas formas de sociabilidade. O socialismo só pode, então, significar uma 

luta pela supressão das classes, e com elas, o Estado e o direito, para edificar uma nova socie-

dade sem classes. 

É na experiência concreta que se fundem a teoria e o movimento revolucionários na 

busca por respostas concretas para a luta com este objetivo final, levando à novas conclusões 

e retificações das formulações precedentes, que não estão dadas de uma vez por todas nas 

obras de Marx. É só nesse sentido que o marxismo pode ser uma arma que sirva de guia às 

lutas dos trabalhadores e trabalhadoras
500

. Portanto, os caminhos mais corretos a serem adota-

dos não estão prontos, mas deve ser construídos, ou seja, forjados na luta por meio da experi-

ência adquirida e em contraposição com as concepções erradas já conhecidas. Ou seja, para 

que possamos elaborar aquilo que deve ser feito é necessário empreender uma batalha contra 

os erros, contra aquilo que sabemos – por que aprendemos com a experiência histórica - que 

não podemos ser. 

Os autores tratados neste trabalho, especialmente Charles Bettelheim, nos ajudaram a 

compreender as formas específicas assumidas pelas transformações nas revoluções russa e 

chinesa, para que pudessemos dispor das ferramentas teóricas para analisar essas sociedades 

que levaram a cabo tentativas de revolução. O conceito fundamental aportado é o dasrelações 

sociais de produção, basilar para que possamos tirar algumas lições para o futuro da luta de 

classe da qual pretendemos ser parte. 

O cartáter revolucionário dessas iniciativas encontra-se, inicialmente, no poder polí-

tico que afirma a vontade de lutar para transformar as relações sociais e unir e organizar as 

trabalhadoras e trabalhadores com vistas a essa revolucionarização. Contudo, os soviéticos e 

os maoistas interromperam suas lutas – ainda que em momentos e sob formas distintas - ao 

entender que com a propriedade estatal essa transformação já estava conclusa, o que permitiu 

a reprodução das relações capitalistas de produção como contratendência que levou ao fracas-

so dessas revoluções com a instauração de formas próprias de capitalismo de Estado. Por isso, 

é preciso fazermos um balanço crítico das concepções de socialismo que herdamos da história 
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marcadas pelo dogma da propriedade socialista. 

Na URSS uma nova burguesia surgiu no seio dos aparatos do Partido e do Estado, 

mas sua natureza foi ofuscada pela concepção predominante de que a expropriação dos pro-

prietários privados e a transferência dos meios de produção para o Estado “operário” teria 

feito extinguir a exploração e a luta de classes, impedindo que a continuação das transforma-

ções necessárias ao desmantelamento das relações sociais de produção pudessem ser levadas 

adiante. Ao contrário, com a consolidação da direção de Stálin, a partir de 1930, tais relações 

foram sendo cada vez mais reforçadas, e portanto, o processo em curso acirrou a expropriação 

dos trabalhadores em detrimento de uma apropriação do poder político e da autogestão da 

produção. 

Já na China, houve o esforço de entender os “descaminhos” soviéticos e romper com 

o seu modelo de construção do socialismo. Os maoistas defenderam a permanência da luta de 

classes na transição na medida em que a contradição fundamental do capitalismo seguia exis-

tindo. Ou seja, afirmavam a insuficiência da tomada de poder e estatização da propriedade. 

Com efeito, Mao afirmava “a luta para consolidar o sistema socialista, a luta para decidir se 

vencerá o socialismo ou o capitalismo, levará ainda um período histórico muito longo”. Nas 

campanhas de estudo sobre a ditadura do proletariado identificaram-se como “fatores capita-

listas” da produção a hierarquia e subordinação no modo de organizar o processo de trabalho. 

Assim, realizaram experiências de transformação nas unidades produtivas e no sistema de 

ensino por meio do combate à divisão manual e intelectual do trabalho, bem como dos traba-

lhos de direção e execução. 

Sua aposta era a de que é a partir da permanência do direito, ou seja, do princípio “a 

cada um segundo seu trabalho”, que poderia ser identificada a possibilidade do surgimento de 

uma nova burguesia pois seguia existindo uma subjetividade jurídica burguesa que tinha base 

material nas relações sociais não transformadas. Se por um lado, se aproximaram do entendi-

mento de que a relação de troca exige uma abstração mediada juridicamente, e que, portanto, 

o direito não se limita a formas de propriedade, mas é condição da relação capital; por outro, 

como vimos, não conseguem romper com os marcos da ideologia economicista e juridicista 

que confunde as relações sociais de produção com as relações de propriedade e não represen-

tam uma efetiva e capaz crítica à sociedade burguesa. Além disso, reproduziram o modelo 

soviético de subordinação dos organismos de poder construidos pelos trabalhadores à direção 

do Partido, que se encrustou como instância de poder apartado das massas no Estado, ao invés 

de levar o processo de revolução até “às últimas consequências” com a destruição deste últi-
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mo e sua substituição por outros organismos de poder qualitativamente distintos que chega-

ram a existir, especialmente em Shangai, com sua comuna, mas foram absolutamente reprimi-

dos. De toda maneira desenvolveram experiências inéditas nas fábricas/universidades de fá-

brica, ainda que restritas, que nos servem de ensinamento para pensarmos as possibilidades de 

enfrentamento às cisões capitalistas nas quais se baseiam as específicas relações de produção 

capitalistas. 

Portanto, a partir desses “balanços”, e no esforço de desenvolver criticamente o mar-

xismo revolucionário, podemos afirmar algumas teses, desenvolvidas em diálogo com ele-

mentos da sistematização proposta por Fabrègues em “Questions sur la théorie du socialis-

me”
501

, que representam algumas conclusões permitidas pelas reflexões propostas neste traba-

lho: 

 A revolução política do proletariado, com a tomada de poder do Estado para 

destruí-lo e a instauração da ditadura do proletariado como forma de poder 

dos trabalhadores sobre a burguesia – que então exercia uma ditadura do ca-

pital, inauguram a longa, contraditória e não linear fase denominada de tran-

sição; 

 A sociedade, nesta etapa histórica, segue sendo capitalista, na medida em que 

a produção segue estando estruturada conforme as exigências de valorização 

do capital, que nada mais é que a reprodução da específica relação em que os 

produtores e os meios de produção encontram-se separados. A existência des-

sa relação de expropriação encontra-se materializada na estrutura técnico-

organizativa da produção. Sem a transformação dessa estrutura material da 

produção pode surgir uma nova burguesia. Assim, durante esse período deve-

se levar adiante a luta de classes, pois a contradição fundamental do capita-

lismo segue existindo e essa luta coicide com a transformação das relações 

sociais e das forças produtivas para construir novas com caráter comunista; 

 A transferência jurídica da propriedade para o Estado é uma medida necessá-

ria mas insuficiente para transformar as relações de produção no sentido de 

que sejam efetivamente apropriadas pelos produtores diretos. Para que isso 

seja possível é necessário revolucionar a base econômica das relações soci-

ais, suprimindo as classes e extinguindo a superestrutura que dela se erige, 

como o Estado e a forma jurídica. A propriedade jurídica do Estado, enquanto 
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tal, estabelece o capitalismo de Estado, e portanto é uma característica inicial 

de todo processo revolucionário, mas deve ser superada; 

 O poder político do proletariado é fundamental para poder levar a cabo as 

transformações necessárias neste período transitório, mas ela não as realiza, 

“só a ação revolucionária prática, a luta dos produtores, é suscetível de criar 

progressivamente as condições do desaparecimento das relações de produção 

capitalistas e do desenvolvimento das relações de produção comunistas”; 

 A ditadura do proletariado, em todos os níveis (político, econômico, ideológi-

co, cultural) não deve ser mero “conteúdo” imposto às mesmas formas capita-

listas, mas desenvolver-se destruindo essas formas, pelas quais se manifesta a 

relação capitalista, e criando formas qualitativamente distintas; 

 A transformação do modo de produção capitalista em modo de produção co-

munista passa pela abolição das condições de produção do capital, como o 

assalariamento, a separação dos produtores do controle e direção dos meios 

de produção, a divisão social do trabalho, a separação entre as unidades pro-

dutivas entre si, e do Estado que garante a reprodução destas relações sociais 

de produção; 

 Somente ao fim desta transição, a sociedade capitalista desaparece e toma lu-

gar a sociedade comunista em que “os produtores associados regulam direta-

mente a produção” e, por isso, deixam de existitr as formas de mediação jurí-

dica provenientes produção e circulação de mercadorias erigidas pela relação 

capitalista, e portanto, a equivalência – a igualdade – entre os sujeitos.  

Objetivo da transição socialista é alcançar o comunismo. Esse processo necessaria-

mente deve implicar em mudanças que não se darão por meio de medidas jurídicas, mas como 

fruto de uma intensa luta de classes, até se alcançarem as mudanças qualitativas mencionadas 

por Marx na “Crítica ao Programa de Gotha”, permitindo que se a sociedade possa viver o 

princípio do “a cada qual, segundo suas necessidades”, sem patrões nem governantes. 
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