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Nestes anos difíceis e cruciais para o destino da teoria revolucionária,
Charles Bettelheim demonstrou, 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. Por
tudo isso lhe é devido – e não creio estar exagerando – infinito reconheci-
mento. Mas, justamente por isso, é ainda mais necessária a crítica radical de
suas mais recentes posições.

Quem conhece a parte final da sua conhecida pesquisa sobre as lutas
de classes na União Soviética2 – que compreende a importantíssima intro-
dução ao primeiro volume do terceiro período – sabe que para Bettelheim a

1Artigo originalmente publicado na revista Lineamenti, 2, 1983. Tradução de Márcio Bilharinho
N a v e s .

2Com a publicação dos dois últimos volumes, a obra dedicada por Bettelheim à evolução
da sociedade soviética divide-se em três partes e quatro volumes, que elenco antepondo a
cada um deles o número romano com o qual virão indicados de agora em diante:

I - Les luttes de classes en URSS. 1ère période 1917-1923, Paris, Maspero-Seuil, 1974 (tr. it.
Le lotte di classe in URSS 1917-1923, Milão, Etas Libri, 1975);

II - Les luttes de classes en URSS. 2ème période 1924-1930, Paris, Maspero-Seuil, 1978
(trad. it. Le lotte di clase in URSS 1923-1930, Etas Libri, Milão, 1978);

III - Les luttes de classes en URSS, 3ème période, 1930-1941, tome prémiere: les dominés,
Paris, Maspero/Seuil, 1982;

IV - Les luttes de classes en URSS, 3ème période (1930-1941), tome deuxième: les dominants,
Paris, Maspero/Seuil, 1983.

(As traduções para o português são as seguintes: A luta de classes na União Soviética,
primeiro período (1917-1923), Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1976; A luta de classes na União
Soviética, segundo período (1923-1930), Rio de Janeiro, Editora Paz e Terra, 1983; As lutas
de classes na URSS, terceiro periodo, t.1: 1930-1941, os dominados, Mem Martins, Europa-
América s/d.; As lutas de classes na URSS, terceiro período, t.2: 1930-1941, os dominantes,
Mem Martins, Europa-América, s/d., NT).
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natureza burguesa da União Soviética não deve mais ser considerada como
o fruto de uma ruptura com a posição originária leninista e bolchevique,
mas deve ser vista antes como o resultado desta última: Outubro não seria
mais que o início de uma revolução capitalista de tipo particular.

A urgência da crítica não decorre tanto do conteúdo desta tese (que,
aliás, é débil), quanto do fato de serem estas as idéias com as quais se conclui
uma pesquisa que teve as características positivas antes mencionadas. Um
dos objetivos deste artigo é, assim, o de demonstrar que – ao contrário do que
temem os dogmáticos e desejam os inovadores mais superficiais – a crítica
marxista do economicismo não comporta necessariamente a liquidação do
leninismo (portanto, da mais importante forma revolucionária assumida pelo
próprio marxismo) e que, ao contrário, esta pode traduzir-se, em determi-
nadas condições, em uma reformulação positiva das mais significativas te-
ses leninianas.

É necessário, de qualquer modo, explicar por que, no caso em exa-
me, os resultados são precisamente aqueles que temos sob os olhos, e é
necessário explicar também por que, à primeira vista, as novas posições de
Bettelheim não parecem fundar-se em uma modificação decisiva dos pró-
prios elementos de sua proposta teórica. Parece, no entanto, que alguns
significados implícitos, até então mantidos em estado latente, foram libera-
dos desses elementos: tudo isso ocorreu em virtude de uma mudança do
ponto de vista político desde o qual Bettelheim considera o objeto de sua
análise e é justamente disto que, inicialmente, convém falar. A minha inter-
venção, assim, não pretende contrapor uma nova análise histórica àquela
elaborada por Bettelheim: ao contrário, ela critica aquele ponto de vista,
fruto de uma determinada forma de aparição da crise do marxismo. Trata-
se, para usar a palavra do melhor Althusser, de uma intervenção política
(filosófica) em uma conjuntura teórica determinada, intervenção visando
criar as condições para uma nova análise, que influencie a organização dos
estudos em um sentido ao invés de outro, portanto, que aja sobre o que,
hoje, é um dos “lugares” mais importantes da luta de classes.

Uma virada política
“Considerava que não fora senão progressivamente, através de uma sé-

rie de ‘escorregadelas’ e de ‘rupturas’, que a União Soviética se encontrara
metida na via do que eu chamava um ‘capitalismo de Estado’ e que essas ‘es-
corregadelas’ e ‘rupturas’ resultavam, antes de tudo, de ‘circusntâncias histó-
ricas’, da necessidade de enfrentar dificuldades que o partido bolchevique não
conseguia ultrapassar de outro modo. Penso hoje – devido à repetição do mes-
mo tipo de desenvolvimento em todos os países em que um partido dirigente
tomou o bolchevismo como guia de sua ação – que se deve atribuir um papel
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histórico decisivo a certas concepções do bolchevismo: ‘missão histórica do
proletariado’ e do seu partido; um partido funcionando como lugar imaginário
da produção da verdade teórica e política; um socialismo que não é – segundo
Lenin – senão ‘o monopólio capitalista de Estado ao serviço do povo inteiro’”.3
Este é o modo como Bettelheim sintetiza o seu novo ponto de vista, mas se
trata, como logo veremos, de uma síntese muito limitada e redutora.

De fato, Bettelheim havia já denunciado – frequentemente de modo
convicente – o forte componente economicista do bolchevismo e o seu papel
ativo, a sua eficácia negativa.4 Mas para poder dizer que o caráter socialista
da Revolução é substancialmente imaginário,5 é necessário sustentar (e de-
monstrar) que toda a ideologia e toda a prática dos bolchevistas são intima-
mente capitalistas. Bettelheim pensa poder chegar a este objetivo estendendo
a crítica do bolchevismo até alcançar toda a concepção do partido e do Esta-
do: isso lhe permite ver na conquista do poder pelo PCb não mais a inicial (e
insuficiente) “garantia” do caráter proletário da mudança em ato, mas nada
menos do que a interrupção de um processo revolucionário que sem essa
intervenção teria podido atingir sabe-se lá quais objetivos.6

Além disso, é  na exaltação do papel do partido, particularmente, que
Bettelheim identifica o mais significativo dos supostos traits d’union entre
bolchevismo e stalinismo, o elemento que mais do que todos permite uma
leitura continuísta da história da União Soviética. Enquanto a seriedade cien-
tífica constrange Bettelheim a indicar numerosos pontos de ruptura entre
bolchevismo e stalinismo,  no que respeita à questão do partido, em especi-
al, tais divergências parecem, para ele, atenuar-se, e a identificação staliniana
entre classe e partido aparece como a verdadeira realização de um
substitucionismo que seria já amplamente presente em Lenin.7

Todo esse conjunto de proposições não podem fundar-se senão sob
uma “nova” concepção do processo revolucionário: por razões que devem
ser procuradas, a crítica de Bettelheim se traduz na adesão a uma ideologia
subjetivista-movimentista ainda notavelmente difusa, não obstante as graves
inversões de que foi responsável. Tentarei demonstrar que esta adesão tem
efeitos teóricos muito negativos, que embora ela seja autorizada por alguns

3III, p. 14; cito da parcial tradução italiana “Dal terzo volume de ‘Le lotte di classe in
URSS’”, in Lineamenti, 1, 1983, p. 45.

4II, pp. 347 ss.

5III, p. 15.

6III, p. 11.

7IV, pp. 18-19. Sobre a ruptura entre bolchevismo e stalinismo cf., sobretudo, IV, p. 72,
mas também III, pp. 118, 133, 141, 154, 188 e IV, IV, pp. 36 e 84.
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elementos do pensamento de Bettelheim, é também incoerente em relação a
algumas teses fortes de sua pesquisa ou em relação a alguns importantes
desenvolvimentos implícitos nelas.

Duas críticas preliminares
Antes de entrar no cerne das questões enunciadas, é conveniente exa-

minar abstratamente os mecanismos teóricos de fundo que sustentam a argu-
mentação de Bettelheim, com a advertência de que se trata de mecanismos
implícitos, mas abertamente reconhecidos pelo autor. Esses são essencial-
mente dois: um dispositivo teleológico e um dispositivo de inversão.

O dispositivo teleológico é muito mais simples do que o seu nome
possa fazer temer: ele consiste em ler o processo histórico a partir de seus
resultados e em considerar estes resultados como conseqüência necessária da
origem do processo. Ora, é inegável que o futuro esteja, de um certo modo,
“contido” no passado, mas a esse respeito é necessário fazer duas precisões.
Antes de mais nada, o futuro existe só como tendência oposta a outra tendên-
cia: subvalorizando essa particularidade, uma posição teleológica condena-
se a não compreender nada sobre o caráter conflituoso do processo histórico.
Em segundo lugar – e esta é a coisa mais importante – a tendência finalmente
vitoriosa não é desde já  o que ela virá a ser depois: o futuro se constrói no
processo através de saltos e transformações. Isto que em uma certa fase –
por exemplo – representa somente uma imperfeição do poder proletário, em
uma fase sucessiva pode se tornar uma verdadeira e típica forma de um novo
domínio capitalista.

É significativo que em uma época tão atenta à descontinuidade histó-
rica (e tão propensa a imputar ao marxismo não ter sido capaz de compre-
ender esta descontinuidade) possam ser tranqüilamente produzidas e aceitas
análises que ligam com um só fio contínuo as idéias de Lenin e as de
Andropov. Evidentemente, a instância antiteleológica é ouvida somente quan-
do se apresenta como testemunha de acusação no processo impetrado con-
tra o materialismo histórico. Tudo isso tem conseqüências muito graves: de
fato, uma posição teleológica, prejudicial em todos os campos, produz efei-
tos de obscurecimento muito particulares precisamente quando se trata de
analisar a história das revoluções comunistas. Mas isto ficará mais claro em
seguida.

O dispositivo de inversão consiste em explicar como efeitos do
economicismo bolchevista algumas escolhas cuja necessidade depende, ao
contrário, da natureza geral do processo revolucionário, que a ideologia
bolchevista se limita a exprimir de forma particular. Esta operação conceitual
permite “remover” da prática bolchevista todo efetivo caráter proletário e,
conseqüentemente, considerar puramente imaginário o aspecto socialista



outubro - 63

Charles Bettelheim: um longo adeus

de Outubro: se a ação dos comunistas russos pode ser explicada com o
simples recurso à ideologia economicista, ela aparece como uma resposta
(inconsciente) ao problema da construção do capitalismo na URSS e não
como uma resposta (contraditória e permeada de elementos burgueses,
tendencialmente dominantes) a problemas que surgem no terreno da revo-
lução proletária. Tudo depende, é claro, do que se entende por “natureza do
processo revolucionário”.

Mas, antes de falar disso, é preciso esclarecer: não se trata aqui de
apelar às “condições objetivas” para atenuar as inegáveis responsabilidades
da ideologia bolchevista. Nem se trata de medir, sabe-se lá com qual instru-
mento, o peso relativo das condições objetivas e daquelas “subjetivas”. As
condições particulares da Rússia e as condições particulares do PCb so-
mente podem explicar – por exemplo – as formas e os tempos da degenera-
ção burguesa, mas não a degeneração mesma, porque essa depende das
condições e das tendências que se representam de diversos modos, em toda
revolução e em toda ideologia revolucionária.

Ressaltar as condições subjetivas é o prelúdio de toda operação
liquidacionista. Ressaltar as condições objetivas é o prelúdio de toda opera-
ção dogmática. É necessário, ao contrário, perguntar por que, no curso do
processo revolucionário se manifestam, seja no plano objetivo, seja no plano
subjetivo, uma tendência burguesa e uma tendência comunista no seio mes-
mo do movimento de classes e nas suas estruturas organizativas.

É exatamente das condições gerais do projeto comunista que é ne-
cessário falar agora, mas em virtude do espaço e dos objetivos deste artigo,
apenas dois aspectos – decisivos – do problema podem ser considerados: a
questão do sujeito revolucionário e aquela do caráter político da ruptura
revolucionária.

O sujeito revolucionário
Voltamos, portanto, a discutir pela enésima vez a mais que

octuagenária questão do partido: questão crucial,  mas muito
freqüentemente esterilizada em um debate repetitivo que somente pode
ser evitado – no caso que examinamos – se houver uma reflexão sobre as
seguintes considerações:

Em primeiro lugar: se o novo ponto de vista de Bettelheim se apre-
senta como o abandono da concepção leninista do partido e do Estado, isso
na verdade é muito grave e, conseqüentemente, a resposta a estas “novas”
teses não pode consistir em uma simples, enésima reproposição das muito
conhecidas afirmações de Lenin. De fato, aqui não está em questão a fideli-
dade formal ao leninismo, mas a capacidade de formular corretamente um
problema central da teoria política marxista: como é possível a conquista
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proletária do poder, assim como o início de um processo de transição, no
interior de um sistema – aquele capitalista – que tende a reproduzir-se cons-
tantemente através justamente de suas crises,  e a fazer da própria luta
operária um elemento desta reprodução conflitual?

Em segundo lugar, deve-se notar que o problema tão só enunciado
surge exatamente das implicações daquela crítica antieconomicista de que o
próprio Bettelheim é porta-voz (assim como de uma reflexão sobre a derrota
do último grande ciclo de lutas operárias) e que, portanto, isso se apresenta
não apenas como reproposição de um constante debate do movimento operá-
rio, mas também como resultado dos pontos mais altos da nova elaboração
marxista. Vejamos.

O princípio fundamental, e o erro fundamental, do economicismo é a
idéia do crescimento e da socialização neutros das forças produtivas no
interior do invólucro das relações capitalistas de produção. Segundo tal
concepção, estas forças produtivas intimamente “socialistas” são a base
objetiva da sociedade futura e tornam possível e legítima (conforme as va-
riantes) a transformação gradual ou a eliminação revolucionária do invólu-
cro jurídico-formal das relações de produção. As forças produtivas são,
portanto, o sujeito profundo do movimento histórico, a classe e o partido
são a sua expressão consciente.

A  necessária crítica dessa ideologia burguesa não pode limitar-se a
substituir o desenvolvimento das forças produtivas pelo desenvolvimento
do movimento das classes como novo sujeito da história. Ao se sustentar –
e justamente – que as relações de produção não têm uma existência mera-
mente jurídico-formal, que elas transformam internamente as forças pro-
dutivas, que o processo de trabalho mesmo é organizado, também do ponto
de vista tecnológico, para a finalidade /(para fins) da valorização, é pre-
ciso tirar de tudo isso algumas conseqüências relativas às condições de
existência da classe operária.

A classe operária, de fato, também possui uma “natureza” intima-
mente capitalista (embora abstraindo a influência externa da ideologia bur-
guesa), e isto resulta de uma dupla subordinação. Em primeiro lugar (e
este, pode-se dizer, é o lado “antigo”, mas muito subestimado do proble-
ma), a atividade laborativa só pode ser realizada graças à venda da força de
trabalho para o capital, e isto faz a classe operária ser objetivamente inte-
ressada na reprodução da relação capitalista (não por acaso, nos momentos
de crise, a reivindicação imediata do movimento operário é aquela do de-
senvolvimento do capital). Em segundo lugar (e isto decorre da mais ri-
gorosa crítica anti-economicista), a atividade laborativa só pode ser reali-
zada sob a forma da expropriação real: a classe operária depende do capi-
tal porque as “potências intelectuais da produção” estão concentradas na
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direção capitalista. O proletariado está, portanto, realmente separado da
ciência e isto (sem que se considere, também, a fragmentação e a
estratificação da força de trabalho) torna de fato impossível o seu imedia-
to domínio subjetivo sobre o processo produtivo social.8 Mesmo a luta
mais aguda contra os efeitos desta submissão real não permite – em sua
imediatez – superar a sua densa materialidade.

Sem dúvida, esse é só um aspecto das condições de existência da
classe operária, mas é o aspecto dominante. De qualquer modo, a sua simples
presença impede de pensar a classe operária como um sujeito univocamente
revolucionário,  condicionado apenas exteriormente pela relação de produ-
ção capitalista. Precisamente esta parece, ao contrário, a posição implicita-
mente aceita por Bettelheim em sua exaltação do movimento revolucionário
russo, exaltação que, entre outras coisas, não só esquece o “componente”
intimamente capitalista do movimento, mas também a existência da burgue-
sia como classe, a sua capacidade hegemônica e coercitiva. Isso que Bettelheim
evita, repito, é exatamente o problema do nexo entre reprodução e revolução.

A iniciativa operária é necessariamente – por um lado – interna ao me-
canismo da acumulação. A luta na reprodução deve, portanto, ser transforma-
da em luta pela revolução, devendo o proletariado constituir-se em sujeito
revolucionário, e isto só pode ocorrer na forma de um rompimento com a sua
existência imediata como classe operária. Imediatamente, a classe operária pro-
duz ideologias burguesas (de forma específica) e ideologias tendencialmente
comunistas: o discurso revolucionário não pode, assim, limitar-se – como quer
Bettelheim9 – a sistematizar a ideologia da classe, mas só pode fazê-lo depois
de ter distinguido os seus diversos aspectos: disso também decorre a necessida-
de da separação de princípio entre classe e partido.

Insisto sobre esse problema seja porque isso, como vimos, diz respeito
a um aspecto decisivo da evolução de Bettelheim, seja porque penso que, a
esse respeito, Bettelheim perdeu uma grande oportunidade, preferindo à pos-
sível reformulação das teses leninianas os atalhos já conhecidos.

Deve-se notar, de fato, que a “dedução” do partido oriunda da crí-
tica anti-economicista permite fundar a necessidade do partido e, sobre-
tudo, a distinção entre este último e a classe, de maneira mais rigorosa do
que deixa de fazer a teoria (já que na prática essa diferença está sempre

8Cf. as interessantes intuições contidas em “Classe operaia e democrazia borghese: dove
porta l’accordo di governo”, in Passato e Presente. Rivista marxista-leninista di lotta ideologica
e politica, 7-8, 1979, pp. 11-28. Para quem acredita que a revelação do aspecto burguês da
classe operária seja uma prerrogativa apenas do leninismo, aconselha-se uma rápida incur-
são pela análise marxiana da relação salarial e do maquinismo industrial.

9II, p. 348.
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presente) do dirigente bolchevista. Questionando os supostos efeitos po-
sitivos da organização de fábrica sobre a classe operária10 e, ao mesmo
tempo, a idéia da neutralidade da ciência e dos aparelhos em que ela é
produzida, a posição anti-economicista torna impossível qualquer remo-
ção idealista da diferença entre partido e classe, fundada, seja na exaltação
do “papel objetivo do proletariado”, seja na idéia que o partido, enquanto
lugar de elaboração da verdade científica, represente ipso facto os inte-
resses gerais da classe e não esteja submetido às leis que regulam a re-
produção burguesa do conhecimento.

Do que foi dito decorrem, entre outras, duas conseqüências, que
exigem uma breve explicação. Antes de tudo, essa “fundação” da teoria do
partido implica que nem a classe, nem o partido, sejam o “sujeito” da revo-
lução: o sujeito revolucionário é, antes de mais nada, a relação que se esta-
belece 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. Em segundo lugar, deve-se
dizer que o partido representa para o proletariado a solução de um problema
e a colocação de um problema posterior. Mesmo tornando possível a auto-
nomia histórica do proletariado, a existência do partido exige a condução de
uma batalha não mais contra apenas a tendência capitalista da classe operá-
ria, mas também contra aquela que é, como veremos, a  tendência necessá-
ria de o partido integrar-se nos aparelhos do Estado burguês.

Como se vê, a partir de uma posição anti-economicista coerente, é
possível iniciar a reformulação crítica das teses leninianas tendo em vista
uma nova teoria do partido. Ao contrário, isso é totalmente impossível se
somos submetidos ao dispositivo de inversão denunciado no parágrafo
precedente, ou seja, se se reduz uma necessidade do processo revolucio-
nário (o partido, nesse caso) a um puro e simples resultado de uma ideo-
logia economicista. Bettelheim, que subestima de fato o problema de for-
mação do sujeito revolucionário, é, conseqüentemente, obrigado a reduzir
a um efeito da ideologia bolchevista os problemas 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?

Ainda que, por absurdo, toda a crítica dirigida ao bolchevismo fosse
justa, isso não eliminaria, inteiramente o problema geral da relação entre a

10Cf. G. La Grassa e M. Turchetto, “Note sul leninismo”, in Gianfranco La Grassa, Maria
Turchetto e Franco Soldani, Quale marxismo in crisi?, Bari, Dedalo, 1979, pp. 69 ss.
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reprodução do capital e a revolução, nem o problema particular da formação
do sujeito revolucionário: o leninismo pode ser julgado somente a partir
dessas questões.11

“Revolução política” e “Revolução social”
Uma das principais acusações dirigidas por Bettelheim ao partido

bolchevista é a de haver cultivado a ilusão de poder transformar as relações de
produção através de uma nova forma de poder político.12 Tal ilusão já estaria
presente no ato da tomada do poder, representando, assim, um ulterior elemento
de continuidade entre a primeira experiência revolucionária e aquela staliniana.

Se vem expressa, como efetivamente ocorre, sem os devidos esclare-
cimentos, esta tese reproduz uma idéia largamente difundida na “nova esquer-
da” italiana, ou seja, a afirmação tautológica segundo a qual a revolução – que
é, substancialmente, transformação das relações sociais – deve realizar-se
como processo social “antes”,  e “depois” como processo político, e isto
sobretudo nas modernas sociedades complexas nas quais o poder, longe de
refugiar-se em algum novo Palácio de Inverno, está “disseminado” em inu-
meráveis lugares. Eis de novo em funcionamento o dispositivo de inversão: o
hiperpoliticismo (conseqüência natural do economicismo) está sem dúvida
presente na ideologia bolchevista (e de maneira tendencialmente dominante),
mas a necessidade da conquista do poder político de Estado como ato de
abertura da transição é alguma coisa que decorre, de novo, de uma conside-
ração nem economicista, nem subjetivista, do funcionamento do capitalismo.

De fato, a crise do capital – como forma de reprodução conflituosa
da relação capitalista – gera ao mesmo tempo a tendência para uma nova
organização da exploração e a possibilidade, sob determinadas condições,
de uma ruptura revolucionária. Mas, nessa crise, não amadurecem os ele-
mentos “já ativos” de um novo modo de produção, nem como resultados
do desenvolvimento das forças produtivas, nem como efeitos da luta de
classes, do crescimento do “contra-poder” ou da “vontade comunista” do
proletariado. O que se modifica é, antes, uma determinada correlação de
forças entre as classes nas “instâncias” ideológica e política, que pode

11Cf. J. Sapir, “Réflexions partisanes”, in Communisme, 5-6, 1979, p. 62: “[O partido] é uma
forma de resolução das contradições da ação revolucionária, mas (...) esta forma é, ela
mesma, contraditória. A crítica verdadeiramente radical do leninismo sobre esse ponto, será
aquela que demonstrará que estas contradições podem ser resolvidas de outro modo. De
nada serviria produzir críticas que são, na verdade, regressões, como o culto da espontanei-
dade e os diversos atalhos da fusão sempre hipotética das revoltas. É necessário repensar
uma mediação entre o estado atual das forças e o objetivo da sociedade liberada”.

12III, pp. 16-17.
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permitir a conquista do poder de Estado e o início da transição. A revolu-
ção “política” é, portanto, efeito da mudança “social”, mas essa mudança
não diz respeito, imediatamente, às relações de produção, que estão mate-
rialmente inscritas nos “papéis” técnicos da divisão capitalista do traba-
lho. Somente quem reduz as relações de produção a relações ideológicas –
e Bettelheim tende constantemente a fazê-lo13 – pode crer  que a transição
para um novo modo de produção tem início muito antes da conquista do
poder, e pode ser levado a subestimar a função específica da revolução
política na transição ao comunismo.

Do caráter essencialmente político da ruptura revolucionária inicial
decorrem, porém, algumas importantes conseqüências, nunca verdadeiramente
compreendidas pela ideologia bolchevista, e compreensíveis para nós graças
também à obra de Bettelheim. Nas condições que acabamos expor, o “sujei-
to” revolucionário deve necessariamente dividir-se em dois. De fato, as rela-
ções capitalistas não transformadas tendem, por sua natureza interna, a re-
produzir-se, e o fazem seja apoiando-se nas velhas formas organizativas e
nas velhas classes, seja adequando-se às novas formas impostas pelas práti-
cas iniciais do poder proletário. O sujeito proletário cinde-se e representa,
por um lado, a tendência à construção de relações de produção comunistas,
por outro, a tendência à reproduzir, em formas novas, relações burguesas.
Esta cisão não separa, como freqüentemente se acredita, o partido – agora
transformado em partido burguês –, do proletariado – que permanece revolu-
cionário – mas atravessa os dois polos da relação, afetando-os de modo di-
verso. Somente assim se pode explicar um fenômeno muitas vezes ressaltado
pelo próprio Bettelheim, ou seja, a tendência do proletariado soviético a inte-
grar-se – ao menos no tempo de Stalin – aos mecanismos do poder.14 Certa-
mente, esta integração é facilitada por um articulado sistema repressivo e
pela forma que a ideologia oficial assume: mas mesmo o mais forte Estado
totalitário só pode funcionar combinando coerção e consenso, e as diversas
ideologias nas quais este consenso vem formulado são eficazes somente en-
quanto representam também o interesse objetivo do proletariado no desen-
volvimento do capitalismo (neste caso, do capitalismo de Estado).

Digo isso para questionar a eficácia de uma contraposição simplista
entre classe e partido, mas não pretendo confundir as novas formas de sujei-
ção de uma classe dominada com o processo de constituição de uma nova
classe dominante: esta última  (a burguesia soviética), encontra precisamente
no partido o seu lugar de “unificação”. É, porém, justo supor que a causa da

13Cf. II, pp. 203-204.

14Cf. III, pp. 195, 196, 198, 227 e IV, pp. 131, 133, 138.
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degeneração do partido não se encontre em sua “separação” da classe (ou-
tras estruturas organizativas, bem mais “próximas” da classe, podem e de-
vem, também elas, degenerar-se): a separação constitui, no entanto, a for-
ma na qual a degeneração ocorre. O partido realiza a própria tendência bur-
guesa integrando-se, de modo mais ou menos subalterno, aos aparelhos de
Estado: isso confirma, torna rígida e reproduz a própria separação, estabe-
lecendo uma relação “positiva” com estruturas administrativas relativamen-
te autônomas face à “sociedade”.

Chego a uma primeira conclusão do que acabou de ser dito: se a ruptura
do poder burguês é inicialmente “só” político, se as relações de produção bur-
guesas permanecem e tendem a reproduzir-se de forma nova, isto significa que
toda revolução comunista assinala contextualmente o início de uma revolução
capitalista de tipo específico (não necessariamente vitoriosa). Tudo isso não
absolve os bolcheviques, nem obscurece o componente economicista da sua
ideologia: significa somente que é extremamente reducionista (e desarmante)
identificar unicamente nesta ideologia (ou nas “condições concretas” particu-
lares), os obstáculos que interromperam a Revolução russa e que poderão in-
terromper uma futura revolução. Todo empreendimento revolucionário encon-
trará frente a si um capitalismo capaz de produzir uma ideologia economicista,
e uma tendência para o funcionamento burguês dos aparelhos do novo poder
(e isto se torna ainda mais significativo se pensarmos que as condições da
ruptura revolucionária tendem a apresentar-se mais frequentemente nos cha-
mados “países em via de desenvolvimento”).

Disso tudo pode-se tirar uma pequena lição. Mesmo se nós fossemos
capazes de elaborar um marxismo não economicista e de provocar, sobre esta
base, uma modificação inicial das relações de produção, as futuras gerações
de revolucionários  poderiam repreendernos pelos numerosissimos cedimentos
de ideologias e práticas burguesas, ou até mesmo pela produção de uma nova
e específica ideologia capitalista. Isto deve sempre estar presente quando se
julgar as revoluções passadas.

Chego assim à segunda conclusão. É bem evidente que a vitalidade
do capitalismo depende também da sua capacidade, não apenas de repri-
mir a luta operária, mas também, de absorvê-la, fazendo-a se tornar um
elemento da sua reprodução. Menos evidente é o fato de que a mesma
coisa possa ocorrer também quando a luta operária alcança o seu cume, e
se transforma em revolução comunista. Quando consegue vencer uma
tentativa revolucionária inicialmente eficaz, o capitalismo não  pode
reapresentar-se com as vestes clássicas da “livre concorrência” ou da
“economia mista”. Apoiando-se em tentativas parciais de planificação e
nas estruturas estatais que dela derivam, o capitalismo só pode apresen-
tar-se como capitalismo de Estado, como domínio aparentemente “políti-
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co” e “arbitrário” do capital total sobre as suas frações individuais.15 Exa-
tamente por isso, as revoluções comunistas desse século, consideradas
do ponto de vista de seu resultado, são apenas um momento da transfor-
mação do capitalismo em capitalismo de Estado.

É evidente, então, o resultado nefasto de uma leitura teleológica dos
processos revolucionários. Se o capitalismo não se limita a vencer esses
processos, mas consegue transformar as parciais realizações em novos modos
de existência da relação de exploração, todo ponto de vista que se baseie
apenas no resultado das revoluções derrotadas está condenado à cegueira
no confronto com o novo, ou a reduzir toda novidade a novidade no funcio-
namento do capitalismo. Definindo como burguesas todas as práticas soci-
ais realizadas pelos bolchevistas, Bettelheim comete um erro análogo ao
daqueles que, por exemplo, crêem que as lutas operárias destes últimos
quinze anos tenham sido somente um momento da reestruturação produtiva
do processo laborativo capitalista.

É suficientemente claro, a essa altura, o vínculo estabelecido entre
inversão e teleologia. Se se pensa que a revolução não deva realizar-se em
determinadas formas políticas e organizativas, as quais já mencionei, e que,
ao contrário, deva evitar “gerá-las”, é lógico que a ideologia bolchevista,
cuja característica principal é precisamente a exaltação destas formas, apa-
reça privada de qualquer conteúdo comunista e que o destino da Revolução
russa pareça, do início ao fim, inelutavelmente traçado. De uma diversa con-
cepção do processo revolucionário, em parte coerente com algumas premis-
sas do próprio Bettelheim, nasce, ao contrário, a possibilidade de um juízo
mais equilibrado, capaz de distinguir na ideologia bolchevista um ponto de
vista proletário e um novo ponto de vista burguês. Esta distinção compete à
análise histórica, e eu limito-me a intervir sobre as idéias gerais que sempre
influenciam tais análises.

Questões de bom senso
Uma leitura não economicista nem subjetivista do processo revolucio-

nário poderia induzir a ulteriores reflexões sobre a experiência do proletari-
ado. Por exemplo, o “núcleo racional” do chamado jacobinismo de Lenin (ou
seja, a suposta tendência a impor soluções políticas que não levassem em
conta o efetivo amadurecimento do movimento – ou das forças produtivas),
poderia ser reencontrado na tentativa de responder ao problema da formação
do sujeito revolucionário. Este último é, na realidade, um sujeito diferencia-
do, fruto da relação entre diversas classes e frações de classe (é, portanto,

15Cf. III, pp. 299 ss.
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algo mais do que a simples relação entre proletariado e partido analisado há
pouco) influenciados de modo diverso pela ideologia comunista, e só
tendencialmente unificados – em um determinado momento – pelo objetivo
político da conquista do poder de Estado. Este objetivo não representa,
portanto, o resultado de uma adesão global ao projeto comunista, mas só a
unificação conjuntural de uma série de forças: esta unificação nunca é defi-
nida de uma vez por todas, e as suas formas dependem da luta de classes.

Nesse nível poderia ser apresentada a delicada questão da coerção que o
poder proletário pode ser constrangido a exercer – em determinadas condições –
sobre parte da própria classe operária e de seus aliados. Mas aqui, para dizer a
verdade, o confronto com Bettelheim perde freqüentemente a sua riqueza
conceitual, e é constrangido a um simples apelo ao realismo. Não é realista, na
verdade, limitar-se a denunciar as indicações “autoritárias” do próprio Lenin,
nem limitar-se a descrever, mesmo se de um modo eficaz, a tendência do terror
em auto-reproduzir-se, em modificar radicalmente o estilo de trabalho dos gru-
pos dirigentes que o desencadeam.16 Seria preciso, no entanto, demonstrar que a
revolução, por princípio, não tem necessidade dessas formas coercitivas: na falta
de um tal demonstração, é preciso esforçar-se para construir uma teoria da fun-
ção repressiva do Estado proletário, uma teoria que permita evitar seja a queda
imediata do poder vermelho, seja a extensão indevida das funções de determina-
dos aparelhos e a sua persistência para além das condições específicas que as
tornaram necessárias. Esta tendência de evitar a aspereza do processo revolucio-
nário, emerge claramente na última parte do trabalho de Bettelheim: aqui,17 o
juízo radicalmente negativo sobre a política exterior soviética é “legitimado”
(mas se trata de um método muito discutível) pela precedente demonstração do
caráter capitalista da URSS. Todo elemento nacionalista da estratégia soviética
vem explicado somente sob o fundamento da alegada natureza capitalista da
Rússia. Imediatamente se pode perguntar se mesmo um Estado socialista não
pode ser constrangido, em dadas condições, a levar a cabo uma política de potên-
cia, ou a entrar, de qualquer modo, em conflito com a estratégia de outros movi-
mentos revolucionários. Ainda uma vez, parece que Bettelheim tende a anular
uma contradição real: aqui, aquela entre o caráter internacional da revolução
comunista e o caráter nacional (local) da ruptura da cadeia imperialista.

Não pretendo, certamente, liquidar os problemas por meio de um pre-
cipitado apelo à “realidade”, que serve apenas para justificar qualquer práti-
ca. Creio, ao contrário, que uma tentativa de reconstrução científica das con-
dições do processo revolucionário autorize a sustentar, provisoriamente, que

16III, pp. 241 ss.

17IV, pp. 227-281.
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existe uma contradição latente entre os fins da revolução proletária e os
meios necessários para realizá-los. Esta cisão não pode ser removida
idealisticamente, nem mesmo aceita com um cinismo desencantado. Aceitá-
la significa levar em conta as condições efetivas nas quais se trava a luta
pela abolição do trabalho realmente expropriado, portanto, pela abolição da
existência cindida do sujeito revolucionário: esta luta exige tanto a criação
como a crítica de determinadas estruturas. Bettelheim tinha começado a
colocar os problemas nesse nível, mas agora isso não lhe é mais possível:
assim, o seu pensamento, se talvez tenha condições de comentar uma der-
rota, não se mostra capaz de organizar uma vitória.

O longo adeus: as “razões internas”
É oportuno tentar uma explicação para o percurso que conduziu

Bettelheim às suas posições atuais, não porque elas sejam particularmente no-
vas, mas porque é particularmente significativo que uma tentativa,
freqüentemente fecunda, de desenvolvimento do marxismo, tenha encalhado
nesta areia. Não tratarei Bettelheim do mesmo modo como ele trata os
bolchevistas e, sobretudo, não aprisionarei os seus conceitos na cadeia de um
dispositivo teleológico. Não creio, repito, que as suas atuais concepções sejam
o resultado inelutável daquelas precedentes, e penso que a contribuição revolu-
cionária de Bettelheim (no campo da teoria), não tenha sido imaginária, mas
positivamente real. Tudo isso não me impede de dizer que hoje esta contribui-
ção tende a extinguir-se, e que hoje o efetivo percurso de Bettelheim aparece
como um longo adeus ao leninismo, ainda que se trate de um adeus não preme-
ditado, não projetada do começo ao fim em uma obra que, ao contrário,
parecia voltada à recuperação crítica do pensamento do dirigente bolchevista.

Exporei, agora, três elementos essenciais da concepção de Bettelheim
e as exporei em sua ambivalência. Esta ambivalência se resolve, no sentido
que hoje já conhecemos bem, somente graças à intervenção de “condições
externas” das quais falarei a seguir. O primeiro desses elementos é precisa-
mente a forma da adesão inicial de Bettelheim ao leninismo.18 Esta adesão
teve o mérito de apreender o desenvolvimento do pensamento dialético de
Lenin em relação aos problemas concretos, de apreender este pensamento
como uma trama de teses revolucionárias e economicistas, e de mostrar a sua
profunda diferença com respeito ao conjunto da formação ideológica
bolchevista e da stalinista. E no entanto, trata-se de uma adesão sutilmente
dogmática. Bettelheim, muito atento às consequências concretas da confi-
guração específica do PCb, não está igualmente atento aos problemas teóri-

18Tenha-se em mente a interpretação de Outubro dada em I, pp. 55-101.
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cos colocados pela existência do partido enquanto tal: a concepção leninista
do partido vem aparentemente aceita tout court, mas esta aceitação não
problemática choca-se com as teses que Bettelheim elabora a propósito do
modo de produção. Não rediscutida, essa “rígida” posição leninista quebra-
rá em pedaços (ao invés de modificar-se) quando a nova análise do modo de
produção produzir os seus efeitos também no campo da teoria política.
Sobre esse ponto voltarei em seguida.

O segundo elemento que devemos considerar é a distinção entre o
núcleo científico do marxismo (ou marxismo revolucionário), e as suas for-
mas concretas de fusão com o movimento operário (ou marxismo historica-
mente constituído). Esta distinção19 permite, entre outras coisas, compreen-
der que o movimento operário não assume sempre todas as possibilidades da
teoria comunista, mas somente as que correspondem aos seus problemas e à
sua determinada ideologia. Disso decorre não só que o marxismo entra ne-
cessariamente em crise com a mudança das condições de existência do movi-
mento operário, mas também que esta crise não compreende todo o seu hori-
zonte teórico. Mas naquilo que agora nos interessa, essas duas noções têm
efeitos muito particulares. Note-se, em primeiro lugar, que não é muito fácil
distinguir o marxismo revolucionário do marxismo historicamente constituí-
do. Os dois termos estão estreitamente unidos, mais entrelaçados que fundi-
dos, e isso porque os problemas gerais do movimento revolucionário apare-
cem sempre em uma forma históricamente determinada, e são compreendidos
por uma ideologia igualmente determinada. Por isso prefiro falar de um mar-
xismo revolucionário historicamente constituído, e ver uma contradição entre
os diversos efeitos das práticas inspiradas por este marxismo (p. ex., os efei-
tos “positivos” e os “negativos” da ditadura do proletariado), ao invés de ver
uma contradição entre um marxismo real e um marxismo ideal. Parece-me,
ao contrário, que é precisamente esta última a dialética com que Bettelheim
trabalha. Isso se torna evidente quando se pensa que, freqüentemente, o con-
teúdo desse marxismo revolucionário parece mais o resultado de um balanço
da experiência de um marxismo historicamente constituído, do que a siste-
matização de uma forma de marxismo efetivamente operante. Desse modo o
“isolamento” de um marxismo revolucionário pode talvez servir para o pro-
cesso de refundação da teoria comunista, mas não pode ser usado como me-

19 É proposta em II, pp. 347 ss. e em “Sur le marxisme et le leninisme. Débat avec Charles
Bettelheim et Robert Linhart”, in Communisme, nº 27-28, 1977, pp. 7-34 (tr. it. “Sul marxisme
e il leninismo. Dibattito con C. Bettelheim e R. Linhart”, in Corrispondenza internazionale, nº
8-9, 1978. As minhas observações críticas são motivadas pela intervenção de Linhart. Cf.
Charles Bettelheim, Calcul économique et formes de proprieté, Paris, Maspero, 1970 (tr. it.,
Calcolo economico e forme di proprietà, Milão, Jaca Book, 1970).
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dida de valor na análise histórica, o que seria possível somente se isso per-
mitisse identificar uma alternativa teórica concreta efetivamente presente no
período submetido a análise: a prática dos revolucionários não pode ser
julgada sob a base de conceitos cuja importância só depois é afirmada, mas
deve ser avaliada, ao contrário, em relação aos problemas de uma determi-
nada fase da luta de classes. Parece-me, em suma, que a distinção proposta
por Bettelheim seja substancialmente idealista, e que isso lhe permita fazer,
precisamente por este seu caráter, duas diferentes operações, igualmente
dogmáticas: ou a justificação não problematizada de uma parte do marxismo
existente, considerada na época representante do marxismo revolucionário,
ou a condenação global de um marxismo historicamente constituído quando
o marxismo revolucionário não encontre nele nenhuma figura concreta em
que encarnar-se. Essas duas operações separam as duas diferentes fases da
relação de Bettelheim com o leninismo.

Resta considerar o último elemento ambivalente, o mais importante: o
conceito de modo de produção em sua relação com a análise do processo revo-
lucionário. Sabe-se que a crítica de Bettelheim ao “socialismo real” baseia-se
na distinção entre propriedade jurídica e disponibilidade efetiva dos meios de
produção, e sabe-se que para ele as condições desta disponibilidade são deter-
minadas sobretudo pelos aparelhos a serviço da reprodução social e, em parti-
cular, pelos aparelhos ideológicos.20 Observemos que é precisamente a proemi-
nência da esfera ideológica que pode constituir – como vimos – um ponto de
fuga em direção a uma concepção movimentista do processo revolucionário, e
que é sobretudo nisso que a justa “inspiração” de Bettelheim se concretiza em
conceitos que devem ser criticados. Mas o que importa, agora, é analisar os
efeitos que esses conceitos podem produzir em uma fase caracterizada, dentre
outras coisas, pela ausência de uma adequada teoria política revolucionária.
Esse vazio é preenchido não apenas recorrendo-se a teorias políticas estranhas
aos fins proletários, mas também com a sobreposição do objeto da crítica da
economia política ao objeto da teoria política comunista.

A questão é muito complexa, mas pode, talvez, ser simplificada assim: a
crítica da economia política é a análise das relações sociais (que não são
redutíveis a relações políticas) capitalistas, de sua reprodução e de sua tendên-
cia de fundo; ela não pode, assim, substituir a teoria política comunista que
deveria ser, entre outras coisas, a análise das formas específicas da ruptura do
capitalismo. Uma teoria política comunista deveria refletir sobre o nexo repro-
dução-revolução, sobre a transformação da luta operária em luta revolucioná-

20Cf. Charles Bettelheim, Calcul économique et formes de proprieté, Paris, Maspero, 1970
(tr. it., Calcolo economico e forme di proprietà, Milão, Jaca Book, 1970).
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ria e (dado que o fim da ação comunista emerge apenas contraditoriamente no
curso do processo de reprodução), sobre a constituição e modificação das tare-
fas do proletariado face às relações de força “atuais” entre as classes.

Na falta de uma reflexão como essa, a extensão política da crítica
teórica do capitalismo substitui uma teoria da revolução. No nosso caso, é
precisamente a radicalidade do discurso de Bettelheim, a importânica dada
aos processos concretos de exploração do trabalho e, conseqüentemente, à
luta de classes, o que favorece esse escorregadela conceitual. Assim, a idéia
da centralidade da separação efetiva dos trabalhadores dos meios de produ-
ção transforma-se em uma teoria do “sujeito revolucionário”: o processo re-
volucionário é visto como negação em ato da separação real, a garantia do
caráter revolucionário desse processo é identificada na presença constante do
“fim geral” em cada um dos seus momentos, ou seja, no crescimento constan-
te e linear do auto-governo e da iniciativa das massas.

Este ponto de vista torna, entre outras coisas, impensáveis e irrealizáveis
as mudanças, as mediações, os objetivos parciais da ação revolucionária,
que freqüentemente podem parecer (e estar) em contradição com os “fins
gerais”, requerendo, por exemplo, a aceleração da produção (em detrimento
momentâneo da transformação das relações sociais) em alguns setores indus-
triais conjunturalemnte decisivos, ou a permanência relativa de relações bu-
rocráticas, se não  completamente burguesas, em um partido que deve funci-
onar seja como for.21

O longo adeus: as “razões externas”
É muito provável que a derrota da Revolução chinesa tenha sido a

ocasião que impeliu a ambivalência de Bettelheim em direção ao resultado
aqui criticado. Mas os motivos profundos da virada devem ser procurados,
antes de mais nada, na derrota do proletariado ocidental e na conseqüente
forma de manifestação da crise do marxismo. O problema é muito importante
para ser limitado a  poucas linhas conclusivas, mas uma menção a ele é ne-
cessário para compreender o peso efetivo das posições de Bettelheim e o que
está em jogo no debate em torno delas.

A luta entre as duas tendências internas ao marxismo (a tendência
revolucionária e a burguesa, sempre presentes nas posições de todas as

21É significativo, a esse respeito, que Bettelheim sustente a importância de saber se, no
curso da transição, o poder seja exercitado pelas massas ou pelo partido. Uma pergunta
desse tipo não permite a resposta “justa”, ou seja, não permite dizer que, conforme a
etapa, o lado ativo do processo revolucionário pode ser representado mais pelas massas
do que pelo partido e vice versa: Cf. Ch. Bettelheim, “La fine dalla rivoluzione culturale” (II
parte), in Monthly Review, ed. it., 6, 1978, em particular as pp. 14 e 15.
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“correntes” do movimento operário – mas em proporções diversas) con-
clui-se progressivamente por volta dos anos 20 e 30, com a vitória do
marxismo burguês. Uma vitória favorecida pela ambigüidade economicista
necessariamente presente na ideologia comunista, e “reflexo” da constru-
ção do capitalismo de Estado na União Soviética e da prática dos partidos
comunistas do Ocidente. Essa (depois do caso da Segunda Internacio-
nal) é a segunda, não imediatamente declarada, crise real do marxismo.
Opondo-se ao economicismo, o marxismo subjetivista pôde, no último
vintênio, fornecer um referencial ideológico a novas classes e frações de
classe não adequadamente representadas nos aparelhos políticos exis-
tentes: a exaltação do “social” em relação ao “político”, do movimento
em relação ao partido, é tão só o reflexo desse estranhamento real (e
fornece o modelo para uma leitura democrática da única tentativa con-
creta de saída do stalinismo: a experiência maoísta).

Esse marxismo já transformado em seu oposto, essa dupla deforma-
ção, economicista/subjetivista do socialismo científico entra, por sua vez,
em crise quando não corresponde mais aos programas das classes que o
haviam assumido como seu. Na segunda metade dos anos 70 assiste-se à
aproximação dos partidos comunistas ocidentais às “funções de governo” e
à contemporânea derrota da hipótese da nova esquerda. A essa fase, os
partidos comunistas respondem (estimulados por uma intensa campanha
ideológica conduzida pelas frações dominantes da burguesia) com a ten-
dência a cortar os vínculos com a União Soviética, e a abandonar o velho
economicismo em favor de teorias mais adequadas à gestão do capitalis-
mo moderno. Por sua vez, a nova esquerda tende a modificar (e em certos
casos a romper) a sua aliança com a classe operária, liquidando progressi-
vamente a idéia da centralidade revolucionária da classe operária e substi-
tuindo-a pela idéia da multiplicidade e especificidade dos sujeitos subver-
sivos: assim, uma parte da pequena burguesia e do subproletariado passa
da projeção imaginária dos seus próprios interesses de classe, sobre o
operário massa, à reivindicação imediata, assumida em seu próprio nome,
desses mesmos interesses.

A crise do marxismo vem declarada nesse momento, e a percepção da
crise real vem ofuscada pela nuvem dessa crise aparente (porque crise de um
marxismo aparente, já transformado no seu contrário).

A trajetória do melhor marxismo francês pode talvez ser compreendi-
da como caso particular e ilustração do processo geral que acabamos de es-
boçar. A crítica anti-economicista se formou nos anos que viram uma vigoro-
sa retomada da luta de classes no Ocidente, a extensão dessa luta a novos
sujeitos sociais e o seu desenvolvimento em aparelhos que foram além da-
queles “clássicos” da iniciativa operária: os aparelhos ideológicos. É eviden-
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te que exatamente aqui deve ser procurado o referente real da centralidade
teórica do conceito de luta de classes e de reprodução ideológica em Althusser,
Balibar, Bettelheim. Menos evidente é o fato que o marxismo althusseriano,
quase arrependido de sua própria colocação teoricista, tem sido mais a teoria
de determinadas práticas da luta de classe do que a crítica destas mesmas
práticas, de sua forma imediata.

Talvez o motivo de tuto isso deva ser procurado na específica configura-
ção das organizações “operárias” francesas, ou seja, no caráter particularmente
esclerosado do Partido Comunista Francês e na forma antiga de comunismo da
ideologia dominante na esquerda revolucionária. As peripécias da União da es-
querda, a incapacidade, demonstrada pelas organizações que a compuseram, de
oferecer uma saída política à luta do proletariado francês, levaram as íntimas
tensões do marxismo althusseriano a se resolver na sobrevalorização das virtu-
des da luta de massa e no esboço de uma teoria política que – embora estimulante
– volta-se mais para a crítica da “forma-partido” enquanto tal, do que para a
investigação teórica sobre a contraditória necessidade do partido mesmo.

Assim, os problemas reais do marxismo são vistos através da lente
deformante da crise de um marxismo burguês e da sua “realização” burocrá-
tica , são reduzidos tendencialmente à alternativa entre democracia de massa
e verticalismo de partido. Talvez – mas é uma hipótese retórica – uma refle-
xão sobre o caráter burguês da velha e nova esquerda italiana (muito mais
democrática, muito mais aberta à sociedade civil do que jamais pode ser a
sua irmã do outro lado dos alpes), teria levado o marxismo althusseriano a
resultados diversos do atual e tardio movimentismo.22

Concluindo
Esse é o clima no qual a virada de Bettelheim amadureceu. Falei de

movimentismo tardio: tardio relativamente à evolução dos “revolucionários”
italianos que, por sua vez, avançaram muito no caminho que leva ao abando-
no do marxismo. Por isso tivemos êxito ao exportar com relativo sucesso
para o território francês, ideologias como o operaísmo ou o feminismo,

22Cf. L. Althusser, Ce qui ne peut plus durer dans le parti communiste, Paris, Maspero, 1978
(trad. it. Quel che deve cambiare nel partito comunista, Milão, Garzanti, 1978) e as interven-
ções de Althusser e Balibar in Louis Althusser et al., Discutero lo Stato, Bari, De Donato,
1978. Logicamente, não se trata sempre do movimentismo banal ao qual estamos acostu-
mados, e não se trata de um resultado unívoco e definitivo do althusserianismo. Veja-se a
lúcida intervenção de E. Balibar, “Il marxismo è all’origine di una nuova pratica della politica?”,
in Fenomenologia e Società, nº 18, 1982, pp. 178-202, no qual há todavia sempre a idéia de
que as tendências burguesas do movimento operário são decorrentes sobretudo da influ-
ência externa da burguesia.



78 - outubro

Mimmo Porcaro

que, entre nós, estão há muito tempo em liquidação. Por isso, as posições
anteriores de Bettelheim não tiveram muita ressonância entre nós (dado o
difuso culto anti-leninista), ao passo que a futura publicação da última parte
da sua obra será útil para muitos. É muito provável, de fato, que as melho-
res análises – penso naquelas relativas ao caráter específico da burguesia
soviética23 – não serão aceitas, ou então, serão lidas de modo banalmente
anti-totalitário. E quanto ao resto: quem precisa de uma genérica teoria
movimentista? Hoje, outros são os mitos que estão na moda.

As teses de Bettelheim produziriam, de qualquer modo, um efeito: o
de tornar ainda mais difícil o nascimento de uma nova posição leninista no
nosso país. Mas é auspicioso que disso resulte também, indiretamente, um
efeito contrário, induzindo os marxistas a refletir sobre as condições que
tornaram isso possível. Como vimos, isso não é  fruto de um desvio subjetivo
improvisado, mas também  resultado das condições em que se realizou uma
pesquisa por muitas razões progressista. São (abstração feita às fragilidades
internas de muitos dos conceitos propostos por Bettelheim) o resultado da
elaboração parcial de uma nova teoria marxista do capitalismo e da transi-
ção, na ausência de uma teoria política igualmente nova,  formulada com o
mesmo nível de profundidade crítica.

Esta ausência é devida seja aos modos em que se formou o marxismo
anti-economicista, seja aos profundos limites históricos do movimento comu-
nista internacional. Por isso, como disse no início, as últimas posições de
Bettelheim não são simplesmente um abandono do leninismo: isso não marca só
o afastamento de algo que existe, mas também, a manifestação de um vazio
efetivo. Por isso, a nossa resposta não pode reduzir-se ao puro e simples retor-
no a Lenin. Como a releitura de Marx tem sentido somente no processo de
renovação da crítica da economia política, assim, o retorno a Lenin somente
pode ser justificado pela elaboração de uma nova teoria comunista da política.

Essa é uma das mais importantes apostas da luta ideológica que se dá
em torno do projeto de reconstrução do marxismo: a tomada de consciência
da necessidade de reativar o socialismo científico, não só como teoria do
modo de produção capitalista, mas como teoria da revolução.

Post-scriptum (2000)
Da publicação deste artigo (1983) até hoje, passaram-se 17 anos – tão

longos quanto um século. Nestes 17 anos continuei a refletir sobre os mes-
mos temas e muitas das minhas idéias, obviamente, modificaram-se.

23IV, pp. 157-223.
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Não se modificou, todavia, a idéia básica: ainda sou comunista, ou
melhor, em um certo sentido, tornei-me comunista de novo. O fim do “so-
cialismo real” e o fim, ao mesmo tempo, daquele “compromisso social-
democrático” que havia concedido níveis de vida decentes para uma boa
parte do proletariado europeu, permitiu ao “capitalismo real” mostrar a sua
verdadeira face, a face de superexploração e de violência, e isso me aproxi-
mou de uma concepção mais elementar de comunismo. Nos anos 70 e 80,
a superação (ou a limitação) da propriedade privada dos meios de produção
e do caráter de mercadoria do trabalho pareciam-me objetivos secundários
em relação ao crescimento do poder real dos trabalhadores no processo de
trabalho; a redistribuição da riqueza parecia-me irrelevante (para qualificar a
natureza de um sistema social) em relação ao problema da distribuição do
poder na produção; e assim, a planificação e a redistribuição podiam  apare-
cer para mim (no caso do “socialismo real”) puros véus ideológicos que
recobriam a realidade de um capitalismo de Estado plenamente desenvolvi-
do. Hoje não penso mais assim, e o “socialismo real” parece-me muito mais
socialista do que eu acreditava (mesmo se socialista de uma maneira certa-
mente criticável, repleta de relações capitalistas e condenada ao fracasso).

Não se modificou, tampouco, a direção fundamental da minha pesqui-
sa, que é a da tentativa de uma renovação radical do comunismo, renovação
consciente do fato de que nos clássicos (Marx, Lenin, Gramsci...) encon-
tram-se tanto muitas idéias irrenunciáveis e úteis ainda hoje, quanto muitas
idéias que causaram erros e conseqüências gravíssimas (e frequentemente as
duas coisas, o “bem” e o  “mal”, estão estritamente entrelaçados).

Outra coisa que continua igual é a idéia de que todo processo revolu-
cionário é necessariamente contraditório, porta consigo elementos de liberta-
ção e de opressão: a idéia de que a revolução comunista não resolve definiti-
vamente algumas contradições fundamentais (a relação entre indivíduo e so-
ciedade, a relação entre dirigentes e dirigidos ...), mas oferece a estas contra-
dições uma nova forma de desenvolvimento, menos antagônica e destrutiva.

E eis uma primeira diferença das teses do meu texto de 1983: os limi-
tes das revoluções comunistas não devem ser procurados apenas na persis-
tência do capitalismo ou na reprodução do capitalismo sob novas formas.
Como materialistas devemos aceitar a idéia de que o comunismo enquanto
tal tenha “limites”, “defeitos”, “contradições”, que não nos impedem de ser
comunista, mas que nos fazem compreender que também o comunismo é um
momento de uma história que não tem fim. Por exemplo: seria errôneo imagi-
nar o comunismo como o fim da relação entre dirigentes e dirigidos, como
democracia total e integral. Também o comunismo mais libertário não poderá
desconsiderar esta diferença de funções (e, portanto, de grupos sociais) e
devemos estar culturalmente aparelhados para enfrentá-la.
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E chego assim à diferença mais importante, que se refere à questão
do sujeito revolucionário. No texto sobre Bettelheim, eu sustentava que o
sujeito não é nem a classe, nem o partido, mas a relação que se estabelece
entre os dois pólos. Solução simplista. Hoje penso, antes de mais nada, que
o conceito de classe não é adequado para definir um sujeito político: trata-se
de um conceito amadurecido no âmbito da crítica da economia política, e
designa uma atividade subalterna, não podendo, assim,  designar uma ativi-
dade livre de criação de relações sociais novas. Os sujeitos políticos são
muito mais as massas e os movimentos (que não são inteiramente idênticos
à classe porque não compreendem todos os indivíduos que dela fazem parte
e que não dispendem atividade laborativa subalterna). E são sobretudo todas
as diversas instituições (partidos, sindicatos, jornais, grupos de pesquisa
científica, cooperativas, coletivos estudantis, etc.) que contribuem para cri-
ar (na medida em que são organismos estáveis de trabalho sobre as relações
sociais) os grupos dirigentes difusos e democráticos capazes de construir a
perspectiva de uma alternativa ao capitalismo em todas as esferas da socie-
dade. Os grupos dirigentes construídos pelos partidos clássicos (seja do
tipo leninista, seja do tipo gramsciano) não são mais suficientes porque
nenhuma sociedade pode ser gerida somente por grupos dirigentes estrita-
mente políticos. Mais ainda: em conformidade com as diversas fases histó-
ricas, também a direção político-estratégica pode ser confiada a instituições
diferentes do partido, que se mostrem mais capazes de conduzi-la.

Em suma, permanecem essenciais, para o proletariado, as funções de
formação de grupos dirigentes e, portanto, as funções de elaboração teórica,
direção política, unificação ideológica, projeção organizativa, etc. Mas estas
funções não pertencem mais a uma só instituição (o partido), mas a um com-
plexo de instituições que dão o melhor de si quando são unificadas, não por
um vínculo organizativo estável, mas por um pacto político que permita-lhes
conservar a sua recíproca autonomia. A distinção entre “linha proletária” e
“linha burguesa” passa por dentro desse sistema de instituições e entre diver-
sos sistemas de instituições. Essa pluralidade de instituições e essa “confu-
são” de funções são em parte o efeito momentâneo da época de transição que
estamos vivendo. Em parte, todavia, são o resultado inevitável e permanente
da complexidade e da diferenciação das sociedades modernas. Essa pluralidade
de instituições, enfim, é a “garantia” do funcionamento correto da futura so-
ciedade comunista, porque o maior limite do “socialismo real”, do ponto de
vista político, e institucional, foi o de fundar-se sobre uma única instituição:
coisa que impediu aquele desenvolvimento livre e aberto dos conflitos que
constitui a única maneira que uma sociedade não mercantil tem para conhe-
cer-se a si mesma. (Precisamente: o problema não se resolveria com a substi-
tuição do partido pelos Soviets, porque também neste caso teríamos uma
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única instituição verdadeiramente legítima, e  mais ainda, identificando os
Soviets e o Estado, privaríamos os trabalhadores de toda instituição externa
ao Estado e, portanto, capaz de criticá-lo efetivamente).

Uma outra diferença diz respeito à questão do poder. É verdade que se
trata de uma questão impossível de eliminar: mas hoje, na globalização, onde
o poder político se encontra? E, sobretudo, como impedir que a conquista do
poder inaugure novas e permanentes formas de opressão para a maior parte
da população (opressão que no longo prazo torna impossível o funciomento
do comunismo, porque torna impossível, como disse antes, o livre desenvol-
vimento dos conflitos)?

Eu creio que este problema tem uma solução análoga à do problema
do sujeito revolucionário. Se o sujeito é somente o partido, não acho que haja
a esperança de passar da ditadura transitória (que toda a mais séria teoria
política, inclusive a burguesa, reconhece ser necessária para a fundação de
um novo Estado) para uma nova forma democrática e pluralista. Se, ao con-
trário, o sujeito é, de imediato, um sujeito plural, então o problema que surge,
resolúvel e até banal, é o da passagem do poder de um para o poder de mui-
tos: porque se trata de um sujeito que teve de constituir-se como unidade
estratégica no momento decisivo do conflito, mas que pode rapidamente
retornar à sua natureza múltipla. (Observo, de passagem, que a questão já
era tratada por Machiavel, no capítulo IX dos Discorsi sopra la prima deca
di Tito Livio, e retomada por Althusser em seu texto sobre Machiavelli e noi,
a propósito da construção de um Estado que seja novo, mas que seja também
capaz de durar no tempo).

Muitos outros esclarecimentos deveriam ser dados: sobre a relação
entre revolução “social” e revolução “política” (hoje creio que a transição
começa antes da tomada do poder, após o que, ela muda de natureza); sobre
o conteúdo de verdade do marxismo e da teoria revolucionária em geral (hoje
creio que uma revolução tenha necessidade de muitas teorias e mesmo acre-
ditando ainda na centralidade de Marx, penso que de uma mesma análise se
possa, legitimamente, extrair valorações concretas diferentes ...); sobre o pro-
blema da unificação da classe; sobre os desdobramentos do debate teórico na
Itália. Mas espero ter dado, de qualquer modo, aos leitores e leitoras de Ou-
tubro, a possibilidade de historicizar as afirmações contidas em um velho
artigo, no qual começava a colocar problemas que só agora começam a ser
realmente claros para mim.


