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Introdução 

Depois de mais de 100 anos do início da Revolução 
Russa, em 1917, e da emergência do que ficou conhecido 
como sistema soviético1, este período complexo da 
história da humanidade continua a suscitar pesquisas e 
polêmicas. Dentro da perspectiva que compreende a 
experiência soviética e o socialismo como sinônimos, vemos 
dois campos bastante problemáticos para a reflexão: por 
um lado, os que consideram que esta empreitada 
revolucionária socialista deu errado por algumas questões 
importantes, mas que estas não diziam respeito à essência 
do que foi tentado. Afirmando, assim, que nas condições 
atuais, é preciso seguir o exemplo dado, o seu modelo, dar 
continuidade à essência desta experiência, no máximo, 
corrigindo alguns “erros” que foram cometidos no meio 
do caminho. Por outro lado, numa perspectiva ideológica 
bem distinta, como experiência soviética e socialismo 
seriam a mesma coisa, o fim da experiência soviética e 
todas as suas contradições horrendas demonstram – 
irrefutavelmente – a impossibilidade do socialismo como 

 
1 Conhecido como sistema soviético devido à importância inicial dos 

Soviets, órgãos criados pelos próprios produtores para a luta econômica 
e política. Os Soviets tiveram um papel importante na Rússia já em 1905, 
bem como em fevereiro e outubro de 1917. 



8 
 

forma de reprodução social e a vitória final do sistema 
capitalista.  

Em alguns críticos do capitalismo, frente ao acúmulo 
das contradições deste sistema nos últimos anos, o 
interesse pela experiência soviética tem sido despertado. 
Apoiando-se nas profundas contradições do sistema do 
capital, adota-se o caminho que prega “dos males, o 
menos pior”. Esta perspectiva do “menos pior” (praticada 
constantemente nas eleições) é utilizada para refletir sobre 
as formas de reproduzir a sociedade, optando pela 
contradição soviética ao invés da contradição neoliberal, 
por exemplo, ou, ainda, suavizando a crítica aos “campos 
de concentração” soviéticos por conta do perigo que o 
cerco internacional dos países capitalistas implicava ao 
desenvolvimento da primeira experiência “socialista”. 
Pelo menos, alegam eles, a experiência soviética, com 
todas as suas contradições, estava “ao lado dos 
trabalhadores”, “fez-se em nome dos trabalhadores”, etc., 
abandonando com isso a possibilidade de pensar uma 
forma de reprodução social radicalmente diferente de 
ambos.  

Neste texto, abordamos uma outra forma de analisar 
este episódio da história da humanidade, para além destas 
duas que (de diferentes maneiras) compreendem a 
experiência soviética como sinônimo de socialismo. Para nós, 
não houve socialismo na experiência soviética. Pensamos 
que uma autêntica perspectiva revolucionária socialista 
deve fazer uma autocrítica radical ao seu passado, fazer 
uma crítica radical à própria essência da experiência 
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soviética, aos seus elementos mais fundamentais, com 
base nos princípios emancipatórios originalmente 
elaborados por Marx e Engels, junto com a contribuição 
de revolucionários que deram continuidade à luta por um 
modo de produção radicalmente alternativo. 

Pensamos que esta postura profundamente crítica e 
autocrítica contribui também para a defesa de que o 
socialismo não está enterrado, que o sistema socialista não 
está comprovadamente impossibilitado de se realizar 
enquanto uma forma superior de reprodução da sociedade 
em relação ao sistema do capital. É preciso demonstrar 
teoricamente que a perspectiva do socialismo científico é 
capaz de aprender com a história, com a própria história 
de uma empreitada revolucionária, fazendo uma crítica 
radical ao sistema soviético, que ficou conhecido como o 
modelo de um sistema socialista.  

Como pano de fundo dos elementos que iremos 
abordar, não podemos deixar de mencionar a existência 
de profundas determinações da realidade objetiva que 
impossibilitavam, em torno de 1917, que o projeto 
socialista de sociedade pudesse ser levado até suas últimas 
consequências, enquanto período de transição rumo à 
sociedade verdadeiramente comunista. A impossibilidade 
objetiva do socialismo – naquele momento histórico – 
dizia respeito a outros fatores que ultrapassam a proposta 
do nosso texto. Alguns elementos que caracterizam este 
limite imposto pelas determinações objetivas são: 
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1) A necessidade do alto desenvolvimento das 
forças produtivas do capital enquanto sistema 
global: este alto desenvolvimento das forças 
produtiva é a base material para o atendimento 
das necessidades de todos os indivíduos, que, por 
sua vez, é um pressuposto da transição socialista; 

2) A imersão do sistema do capital em uma crise de 
sua própria estrutura. Antes do início da crise da 
estrutura do sistema do capital, ele era capaz de 
absorver os conflitos internos da sociedade com 
grande eficácia e deslocar (mas não resolver) suas 
contradições para o futuro. O início desta crise 
estrutural do sistema do capital inviabiliza cada 
vez mais a reprodução normal deste sistema, 
exigindo – a partir deste momento histórico – que 
os seres humanos encontrem uma alternativa 
radical (um modo de reprodução social 
radicalmente distinto), para garantir a 
sobrevivência da humanidade; 

3) A constituição do socialismo (um sistema social 
transitório) enquanto um fenômeno global, já que 
o sistema social que deve ser superado (o sistema 
do capital) é, por sua natureza, um sistema global. 
O socialismo nunca terá sucesso em sua proposta 
de superação das contradições do capital se não 
abarcar o modo de reprodução de toda a 
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humanidade, sendo mais eficaz nesta reprodução 
do que o sistema anterior.2 

Mesmo com todas as dificuldades (e hoje podemos 
dizer que até mesmo com determinações objetivas que 
impossibilitavam a transição ao comunismo) muitas 
pessoas deram suas vidas na luta contra a exploração, 
envolveram-se profundamente, de corpo e alma, com a 
possibilidade de um mundo sem desigualdades sociais. 
Profunda também foi a decepção de muitos indivíduos 
quando perceberam que esta tentativa revolucionária 
carregava consigo muito do velho mundo que eles 
tentavam superar. 

A repressão interna levada a frente desde os primeiros 
anos da experiência soviética não pode ser justificada por 
conta do cerco militar externo dos países capitalistas, o 
qual supostamente exigia que medidas repressivas fossem 
adotadas dentro da situação histórica concreta de uma 
experiência “socialista” incipiente e cheia de fragilidades. 
Apesar da inexistência das condições objetivas para se 
levar adiante o projeto socialista de sociedade, as 
realizações efetuadas pela experiência soviética não estão 
justificadas como o caminho correto devido à “força das 
circunstâncias”. Na verdade, ao contrário, a sociedade que 
emergiu da Revolução Russa, dentro deste contexto 

 
2 Sobre estes três elementos, ver a Ideologia Alemã de Marx e Engels, 

Contribuição à Crítica da Economia Política de Marx, Para Além do Capital 
de István Mészáros e, para uma abordagem mais sintetizada, o Prefácio 
d’A Grande Revolução Russa, de Ivo Tonet e Sergio Lessa. 
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histórico do sistema do capital global, acabou indo no 
sentido contrário de elementos fundamentais da 
perspectiva emancipadora originária. A partir de 
elementos teóricos desenvolvidos por, principalmente, 
Marx, Engels e também por Mészáros, apontamos três 
argumentos para nossa afirmação de que não houve 
socialismo na experiência soviética:  

 
1) A permanência da cisão antagônica entre classe 

produtora e classe dominante; 

2) O fortalecimento do Estado; 

3) A permanência do sistema do capital. 

 

 

*** 

 
Uma revolução social se situa do ponto de vista da totalidade 
porque – mesmo que aconteça apenas em um distrito industrial 
– ela é um protesto do homem contra a vida desumanizada, 
porque parte do ponto de vista do indivíduo singular real, 
porque a comunidade, contra cuja separação o indivíduo reage, 
é a verdadeira comunidade do homem, é a essência humana. 
Ao contrário, a alma política de uma revolução consiste na 
tendência das classes politicamente privadas de influência a 
superar o seu isolamento do Estado e do poder. O seu ponto 
de vista é aquele do Estado, de uma totalidade abstrata, que 
subsiste apenas através da separação da vida real, que é 
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impensável sem o antagonismo organizado entre a ideia geral 
e a existência individual do homem. Por isso, uma revolução 
com alma política organiza também, de acordo com a natureza 
limitada e discorde dessa alma, um círculo dirigente na 
sociedade e às custas da sociedade (Karl Marx, Glosas Críticas, 
1844).  
 
Para que a revolução do futuro seja significativa terá de ser 
profundamente libertária. Terá que basear-se numa assimilação 
real da experiência russa. Recusará a substituição de um tipo 
de dirigentes por outro, de uma camada de exploradores por 
outra, de uns padres por outros, de um autoritarismo por 
outro, ou de uma ortodoxia asfixiante por outra. Deverá 
eliminar radicalmente todas as falsas soluções que não 
passaram de novas manifestações da alienação contínua do 
homem. Uma autêntica compreensão do bolchevismo será um 
ingrediente necessário em qualquer revolução que pretenda 
transcender todas as formas de alienação e auto-mistificação. 
À medida que a sociedade antiga se desmorona, quer a 
burguesia quer a burocracia terão que ser enterradas sob as 
suas ruínas. Haverá que compreender quais as suas verdadeiras 
raízes. Nessa tarefa gigantesca, a futura revolução extrairá a sua 
força e inspiração da experiência real de milhões de pessoas, 
do Leste e do Oeste (Maurice Brinton, Os Bolcheviques e o 
Controle Operário, 1975). 
 
Em sua origem, o projeto socialista, se complementado pelas 
evidências das circunstâncias históricas alteradas, mantém sua 
validade para o presente e para o futuro. Não obstante, à luz 
da desanimadora experiência pessoal e histórica, era necessário 
admitir que só se poderia permanecer socialista apesar e não por 
causa da União Soviética, ao contrário da maneira como muita 
gente no Ocidente tentou preservar suas convicções 
esquerdistas por delegação, abstraindo as condições de seus 
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próprios países e ao mesmo tempo ficcionalizando a realidade 
de seu proclamado modelo. [...] a importância do projeto 
socialista é infinitamente maior do que a da antiga União 
Soviética. Ele foi concebido como um meio de superar o poder 
do capital muito tempo antes da existência da União Soviética 
e permanecerá conosco, numa forma adequada às 
circunstâncias alteradas, muito tempo depois que o pesadelo 
stalinista estiver completamente esquecido. O desafio de ir 
“para além do capital” por meio do estabelecimento de uma 
legítima ordem socialista diz respeito a toda a humanidade 
(István Mészáros, Para Além do Capital, 1995).  

 

*** 
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1. A permanência da cisão antagônica entre 
classe produtora e classe dominante 

Qualquer que seja a forma social do processo de produção, 
este tem de ser contínuo ou percorrer periodicamente, sempre 
de novo, as mesmas fases. Uma sociedade não pode parar de 
consumir, tampouco deixar de produzir. Considerado em sua 
permanente conexão e constante fluxo de sua renovação, todo 
processo social de produção é, portanto, ao mesmo tempo, 
processo de reprodução. As condições da produção são ao 
mesmo tempo as condições da reprodução (Karl Marx, O 
Capital, 1867).  
 
A revolução almejada pelo socialismo moderno é, 
sucintamente, a vitória do proletariado contra a burguesia e a 
reorganização da sociedade mediante a anulação das diferenças 
de classes (Friedrich Engels, Literatura de Refugiados V, 1875). 

 

Karl Marx concebia a extinção da divisão dos 
indivíduos em classes sociais como uma parte crucial da 
tarefa da emancipação humana. Podemos dizer que ele 
não estava interessado em combater uma determinada forma 
de exploração do homem pelo homem, mas se preocupou 
em contribuir cientificamente para a grande tarefa 
histórica de acabar com todas as formas de exploração do 
trabalho. A exploração do trabalho de uma classe por outra 
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é produto de um desenvolvimento histórico em que os 
produtores foram separados das condições objetivas de 
realização do próprio processo de trabalho.  

Marx considera que, nas condições originais da 
produção, nos primeiros estágios do desenvolvimento da 
humanidade, tanto os indivíduos trabalhadores 
(concebidos como parte da natureza, como ser natural, 
natureza inorgânica constituída em sujeito), quanto o 
corpo inorgânico da natureza (a terra, como primeira 
condição objetiva de seu trabalho), estão unidos na relação 
de metabolismo social dos humanos com a natureza. Esta 
unidade entre os produtores e as condições objetivas de 
realizar o trabalho é um pressuposto do estágio inicial da 
humanidade. Nos seus estudos para escrever O Capital, 
nas notas chamadas Formen3, Marx investigava o que 
poderia explicar a separação dos seres humanos das 
condições que determinavam o metabolismo social com a 
natureza, metabolismo considerado como a apropriação 
da natureza pelos seres humanos ativos, pois esta 
separação dava origem a um antagonismo social antes 

 
3 Abreviação de Formen die der Kapitalistischen Produktion vohergehen 

(über den Prozess der der Bildung des Kapitalverhaltnisses oder der Ursprünglichen 
Akkumulation vorhergeht) – Formas pré-capitalistas de produção (sobre 
o processo de formação das condições do capital ou da precedente 
acumulação primitiva) – notas escritas em 1857-1858 (que fazem parte 
do texto chamado Grundrisse) resultado do acúmulo teórico de Marx 
para escrever a Contribuição à Crítica da Economia Política e O Capital. Ver 
introdução de Eric Hobsbawm na edição de 2011 da Paz e Terra. Obra 
publicada como Formações Econômicas Pré-capitalistas.  
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inexistente na reprodução da sociedade, já que as 
condições originais de produção, no início da existência 
da humanidade, surgiram como nossos pré-requisitos 
naturais. Ou seja, para os seres humanos produtores, as 
condições objetivas do trabalho (a terra, por exemplo) 
eram condições naturais de sua existência, tal como seus 
próprios corpos eram pré-requisito para suas existências4.  

Este antagonismo social que se tornava um elemento 
fundamental da reprodução da sociabilidade dizia respeito 
a uma separação entre a “existência ativa” dos seres 
humanos e as “condições inorgânicas” de suas existências.  
Esta separação não começou na era moderna, está, na 
verdade, relacionada ao início da divisão da sociedade em 
classes sociais antagônicas. O que aconteceu na 
modernidade foi a completude plena desta separação 
quando se consolidou o sistema do capital, na forma da 
relação entre o capital industrial e o trabalho assalariado, 
pois na escravidão antiga e na servidão feudal não há uma 
separação como esta, visto que os produtores eram 
tratados pela classe dominante como uma “simples 
condição inorgânica e natural de sua própria reprodução”5. 
Ou seja, os produtores estavam separados das condições 
inorgânicas de sua reprodução, pois não possuíam o 
controle sobre os meios de produção, mas não estavam 
plenamente separados delas como no sistema do capital, 

 
4 Ver Formações Econômicas Pré-capitalistas (2011, p. 82-83). 
5 Ver Formações Econômicas Pré-capitalistas (2011, p. 82-83).  
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porque eram considerados parte das próprias condições 
inorgânicas pelas classes dominantes. 

Diante da investigação de diferentes formas de 
propriedade, no seu estudo das formações sociais pré-
capitalistas, Marx apreende que a expropriação do 
trabalho de uma classe social por outra é um ponto em 
comum das sociedades que viveram sob alguma forma de 
sociedade de classes, como as escravistas e feudais e a 
moderna sociedade capitalista global consolidada. N’O 
Capital, portanto, Marx argumenta que, em qualquer 
forma de sociedade na qual uma parte da sociedade 
domina os meios de produção (e consequentemente exista 
a separação entre a existência ativa dos produtores e as 
condições inorgânicas desta existência), o trabalhador 
(seja escravo, servo ou trabalhador assalariado) está 
destinado a realizar trabalho para além da quantidade de 
tempo necessário para garantir a sua autopreservação, 
adicionando uma determinada quantidade de tempo de 
trabalho excedente (mais trabalho do que seria suficiente 
para garantir a sua existência enquanto produtor). 

Este “mais-trabalho”, portanto, é fundamental numa 
sociedade dividida em classes na medida em que é 
responsável por produzir os meios de subsistência para o 
proprietário dos meios de produção. Neste sentido, para 
Marx, o mais-trabalho, esta parte do tempo de trabalho 
que não pertence ao trabalhador, não foi inventado pelo 
sistema do capital6. 

 
6 Ver O Capital (1983, p. 190). 
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Desta maneira, nas circunstâncias modernas em que 
esta extração do trabalho excedente ocorre, a análise da 
origem da chamada “mais-valia” ou “mais-valor”, nos 
remonta às categorias do “mais-trabalho” e “tempo de 
trabalho excedente”. Estas são duas categorias 
fundamentais para entendermos o capitalismo – e o 
capital. Marx compreendeu que uma determinada 
quantidade de trabalho adicional é o que dá origem ao 
mais-valor7. Em outras palavras, como o novo valor é 
acrescentado ao objeto de trabalho através do acréscimo 
de determinada quantidade de trabalho realizada pelo 
produtor, o que está como fundamento da mais-valia é 
“mais-trabalho” agregado durante o processo de 
produção8. 

Assim, por trás de categorias tão relacionadas ao 
capitalismo quanto “valor” e “mais-valia”, vemos 
categorias mais abrangentes que as fundamentam e que 
ultrapassam o sistema capitalista. Marx argumenta que 
para compreender a noção do valor em geral, é essencial 
concebê-lo como “mero coágulo de tempo de trabalho” 
ou “simples trabalho objetivado”; igualmente, para 
compreender a noção de mais-valor, é essencial entende-
lo como “mero coágulo de tempo de trabalho excedente” 
ou “simples mais-trabalho objetivado”9. Ou seja, trabalho 
e mais-trabalho em constante processo de realização, 

 
7 Ver O Capital (1983, p. 162).  
8 Ver O Capital (1983, p. 165 e 176).  
9 Ver O Capital (1983, p. 176). 
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categorias fundamentais em qualquer forma de sociedades 
de classe. Nesta linha de raciocínio, Marx descreve a “lei 
absoluta” do modo de produção capitalista como a 
“produção de mais-valia ou geração de excedente”10, uma 
riqueza social que ultrapassa o que seria necessário para 
apenas manter a reprodução da vida do produtor, sendo 
acumulada pela classe dominante.  

Portanto, em qualquer forma de sociedade em que os 
meios e as condições de produção não estejam sob o 
controle dos próprios produtores, os indivíduos estão 
cindidos entre si em distintas classes sociais. São 
sociedades de classes fundamentadas na existência do 
“mais-trabalho”. Sem este “mais-trabalho”, não pode 
existir nenhuma classe dominante de grandes 
proprietários, sejam eles senhores de escravos, barões 
feudais ou capitalistas11. Tendo em mente este ponto 
comum a todas as sociedades de classe (a extração do 
trabalho excedente dos produtores por uma classe 
dominante), o que diferencia as distintas formações 
socioeconômicas das sociedades de classe é apenas a forma 
através da qual se realiza a extração do “mais-trabalho”12.  

A existência da classe capitalista, enquanto classe 
dominante na era moderna, portanto, não se sustenta em 
si mesma, não é o indivíduo capitalista que dá existência 
ao sistema do capital. Ao contrário, a classe dominante 

 
10 Ver O Capital (1984, p. 191).  
11 Ver O Capital (1984, p. 107). 
12 Ver O Capital (1984, p. 176-177).  
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constituída pelos capitalistas está fundamentada na 
relação de produção específica que substituiu as relações 
feudais, depois que se consolidou modo econômico e 
contratual de extrair o trabalho excedente dos produtores 
assalariados, com base na maquinaria da grande indústria.  

No pensamento de Marx, vemos que o próprio 
indivíduo capitalista encarna um “personagem 
econômico”; é uma “personificação” da relação 
econômica que ele desenvolve com o indivíduo 
trabalhador e a sua força de trabalho. O “possuidor do 
dinheiro” torna-se um capitalista por ser um “portador 
consciente” do movimento do dinheiro como capital. O 
bolso do capitalista é de onde o dinheiro parte e para onde 
o dinheiro retorna. A meta de sua personalidade, 
enquanto capitalista, concebida como uma meta pessoal, é, 
na verdade, a internalização da própria “lei absoluta” do 
modo de produção capitalista, que é a produção de mais-
valia, ou, dizendo de outra forma, a geração de excedente. 
O seu sentido enquanto um indivíduo capitalista não existe 
em si mesmo, pois ele só exerce a função social de 
capitalista – o capital personificado13, que possui vontade e 
consciência – quando o único motivo que induz suas 
ações enquanto tal for a apropriação crescente da riqueza 
abstrata produzida pela relação-capital. Assim, Marx 
argumenta que “como capitalista ele é apenas capital 
personificado. Sua alma é a alma do capital” (MARX, 
1983, p. 189). 

 
13 Ver O Capital (1983, p. 129).  
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O capital tornou-se, ao longo do desenvolvimento 
histórico, uma relação que exerce o comando sobre o 
trabalho, comandando a força de trabalho em atividade, 
portanto, o próprio indivíduo produtor. O capitalista 
enquanto capital personificado “apenas” cuida para que o 
produtor realize o trabalho de acordo com seus ditames e 
com o grau de intensidade condizente com a necessidade 
do patamar de reprodução do capital.  

A função de direção/comando do capital 
personificado é uma função de exploração do processo 
social de trabalho. E nisto ele tem de possuir um papel 
ativo, consciente. Mas esta função social é, por sua vez, 
“condicionada pelo inevitável antagonismo entre 
explorador e a matéria-prima de sua exploração”14 (o 
trabalhador). Portanto, este “comando” surge de uma 
necessidade objetivamente fundada na natureza da 
própria reprodução social, tão logo o comando do capital, 
com o fim das relações feudais e do mundo feudal, 
transformou-se numa exigência vital para realizar o 
próprio processo de trabalho. O comando do capital 
tornou-se, assim, uma “verdadeira condição da 
produção”15.  

Nas distintas formas de existência das sociedades de 
classes, os produtores são degradados de diferentes 
maneiras para que possam realizar este “mais-trabalho”, o 
qual sustenta o poder da classe dominante. No sistema 

 
14 Ver O Capital (1983, p. 263).  
15 Ver O Capital (1983, p. 263). 
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capitalista, o indivíduo trabalhador, ao vender a sua 
capacidade para exercer o trabalho durante determinadas 
horas, deixa de pertencer a si mesmo, ficando à mercê de 
um processo de trabalho que é imposto a ele, para que 
realize uma formação de valor prolongado, chamado 
processo de valorização. Processo de trabalho este que é 
indissociável da degradação de sua subjetividade humana. 
Esta força de trabalho em ação (que se trata de um ser 
humano), dentro desta relação de produção comandada 
pela relação-capital, é reduzida a apenas um mero 
elemento do processo do trabalho (o seu “fator 
subjetivo”), ao lado dos meios de produção que são os 
“fatores objetivos”16. 

Dentro deste sistema de reprodução do metabolismo 
social, o próprio procedimento do processo de produção 
capitalista se encarrega de reproduzir a separação entre a 
força de trabalho e as condições de realização do trabalho, 
reproduzindo as condições de exploração do produtor, 
impossibilitado de determinar o próprio processo de 
trabalho. Portanto, a relação do trabalhador com a própria 
reprodução da sociedade fundamentada na relação-capital 
é uma “servidão econômica”. Ainda que seja uma servidão 
econômica mediada e escondida17.  

Consequentemente, a exploração do trabalho não está 
diretamente ligada aos capitalistas privados através de uma 
simples relação de propriedade. Assim, ao simplesmente 

 
16 Ver O Capital (1983, p. 170-171).  
17 Ver O Capital (1984, p. 161).  
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expropriar os capitalistas privados, não está garantida a 
superação do trabalho alienado, a superação da 
expropriação do trabalho excedente dos produtores por 
uma classe dominante. Ou seja, não está garantido o fim 
da separação entre a existência dos produtores ativos e as 
condições de reprodução dessa existência. A superação da 
exploração de uma classe por outra é fruto de um 
processo de transformação radical de todo o processo 
produtivo, fundamentado pela autogestão dos próprios 
produtores sob o controle dos meios de produção e, 
consequentemente, da maneira como se realiza o trabalho.  

Sem alterar radicalmente a maneira como se realiza o 
processo de produção, não é possível eliminar o 
antagonismo social que emerge da relação de produção e 
penetra a reprodução da sociedade, impossibilitando o 
desenvolvimento de um processo que culminasse na 
emancipação humana da relação-capital e de toda forma 
de exploração do trabalho de uma classe por outra classe 
social.  

Segundo Marx, enquanto estas condições antagônicas 
de produção entre capital e trabalho permanecerem, os 
métodos que servem para elevar a força produtiva social 
do trabalho são aplicados à custa do próprio trabalhador. 
Se por um lado, há a constante necessidade de 
desenvolver a produção, os meios que são utilizados para 
isto significam ao mesmo tempo meios para desenvolver 
a dominação e a exploração do próprio produtor18.  

 
18 Ver O Capital (1984, p. 209). 
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Estes meios transformam as inúmeras características 
que constituem a personalidade do produtor – a totalidade 
subjetiva do indivíduo trabalhador – em mero apêndice da 
máquina (destinado a realizar um pequeno fragmento do 
processo produtivo), degradando o seu ser e obrigando-o 
a realizar um trabalho específico repetitivo. Tanto o 
planejamento/decisão do processo de trabalho enquanto 
potências espirituais, potências da subjetividade dos 
indivíduos, quanto o conhecimento científico que está 
envolvido na produção são alienados do trabalhador. 
Como natureza da estrutura de reprodução do sistema do 
capital, o indivíduo trabalhador não determina o 
planejamento do processo de trabalho e nem cria e nem 
se apropria do conhecimento científico relacionado ao seu 
trabalho. Esta relação submete o produtor a um 
despotismo durante o processo de trabalho, momento 
fundamental onde ele não pertence a si mesmo e tem de 
obedecer incondicionalmente às imposições vindas de 
cima para poder sobreviver. Uma relação que transforma 
o tempo de vida do produtor em tempo de trabalho19. 

Pensamos que, como o objetivo final do projeto 
emancipatório marxista é uma formação social que não se 
fundamente no antagonismo de classe, é preciso que a 
superação das classes sociais seja uma tarefa almejada 
desde o início do processo revolucionário. A perspectiva 
emancipatória estará sempre irrealizada se, apesar da 
expropriação dos expropriadores capitalistas, continuar 

 
19 Ver O Capital (1984, p. 209-210).  
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existindo uma divisão do trabalho em que as forças 
intelectuais do processo material de produção estão 
opostas aos trabalhadores como propriedade alheia a eles, 
sendo, assim, um poder que domina os produtores da 
riqueza20. Mesmo que destruídas as condições típicas da 
reprodução do capitalismo e o trabalhador não seja mais 
um trabalhador tipicamente assalariado, a perspectiva 
emancipatória não poderia se desenvolver se os 
produtores continuarem dominados pelo despotismo de 
um sistema social antagônico do qual emerge uma classe 
dominante exploradora do trabalho. 

Portanto, pensamos que a questão de o trabalhador 
aparecer como “mercadoria” e ter que vender sua força de 
trabalho como meio de sobrevivência, ou seja, ser um 
“trabalhador assalariado” é apenas parte do problema a 
respeito da alienação do trabalho, que deve ser superada 
pelo processo transitório socialista. O problema social em 
questão é muito mais complexo, visto que a teoria 
emancipatória de Marx estaria completamente 
comprometida se, supostamente de acordo com ela, 
através do processo revolucionário o trabalhador deixasse 
de ser uma mercadoria, deixasse de ser um trabalhador 
assalariado, mas o próprio procedimento do processo de 
produção da riqueza social ainda reproduzisse a separação 
alienadora entre força de trabalho e as condições de 
realização do trabalho. O desenvolvimento social está em 
contradição radical com o sentido emancipatório da sua 

 
20 Ver O Capital (1983, p. 283-284). 
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teoria se o próprio processo de produção reproduzisse e 
perpetuasse as condições que garantem a exploração do 
trabalhador21.  

Para Mészáros, é por isso que a teoria social 
desenvolvida por Marx é fundamental para analisar 
criticamente a experiência soviética. Um dos elementos 
fundamentais para se iniciar o processo revolucionário de 
emancipação humana é a criação de um novo sistema 
orgânico, um novo sistema de reprodução social, pelos 
produtores associados. A Revolução Russa de 1917, de 
fato, abalou a existência de vários pilares da estrutura de 
sociedade capitalista, criando um modo de produção 
parcialmente novo, mas que preservava um modo 
profundamente antagônico de relação de produção. 

O desenvolvimento social que emergiu da experiência 
soviética não deu início ao processo que superaria a 
antagônica divisão social do trabalho, que superaria a 
divisão dos indivíduos em classes sociais antagônicas: uma 
classe produtora explorada pela classe dominante que 
controla os meios e as condições da produção. O processo 
revolucionário – que destruiu o Estado capitalista russo e 
organizou um novo poder de Estado, expropriou os 
capitalistas privados e destruiu o capitalismo – apenas 
modificou a configuração da relação de classe entre 
produtores e classe dominante (constituindo-a como uma 
relação entre o “trabalhador socialista” e o burocrata 
soviético). 

 
21 Ver O Capital (1984, p. 161). 
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A ordem pós-revolucionária soviética, segundo 
Mészáros, não tentou alterar de maneira fundamental a 
estrutura de comando da dominação do trabalho, baseada na 
hierarquia, que herdou do jovem capitalismo russo com 
fortes resquícios feudais. Ao invés de instituir um 
processo socialista de trabalho baseado na autogestão (em 
que os produtores autodeterminam suas atividades na 
estrutura produtiva), a reação dada à crise da sociedade 
russa agravada imensamente pela Primeira Guerra 
Mundial apenas conseguiu mudar o pessoal de comando22, ou 
seja, o corpo de indivíduos que compõem o círculo 
dirigente que exerce o comando sobre o trabalho. 
Mantendo este desenvolvimento social pós-
revolucionário sob uma base de produção e reprodução 
social profundamente antagônica, em que os indivíduos 
são cindidos em distintas classes sociais.  

De acordo com Mészáros, o Partido Bolchevique 
destruiu o Estado capitalista, e organizou um novo poder 
do Estado; os burgueses foram expropriados, seu 
comando capitalista foi expurgado das fábricas; as 
empresas e as terras foram expropriadas; o indivíduo 
trabalhador não se relacionava com o processo de 
trabalho através de uma relação contratual de compra e 
venda da sua força de trabalho e, assim, ela não era mais 
uma mercadoria23. Mas é impossível esconder o fato 
frustrante de que esta experiência desembocou em um 

 
22 Ver Para Além do Capital (2009, p. 178).  
23 Ver Para Além do Capital (2009, p. 779-780).  
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sistema social profundamente desigual entre os 
trabalhadores e os dirigentes do Partido. 

Um livro que testemunha, de maneira muito 
interessante, a contradição do sistema soviético entre a 
população e o aparelho do Estado, é o Memórias de um 
Revolucionário, do Victor Serge. Na parte 3 do livro, 
intitulada O desânimo e o entusiasmo 1919-1920, Serge relata 
que, apesar da existência dos diversos comitês, conselhos, 
direções e comissões, de imediato ele teve a pior 
impressão do aparelho soviético, pois parecia-lhe 
funcionar no vazio, perdendo muito tempo com projetos 
irrealizáveis. Apesar de uma miséria geral em Moscou, este 
aparelho alimentava uma multidão de funcionários. As 
condições sociais do pessoal que se encontrava nos 
escritórios dos comissariados (ainda que estivessem 
vivendo em condições muito degradadas nestes primeiros 
anos da experiência revolucionária) estava em contraste 
gritante com a “plebe faminta na rua”24. Ele relata, a partir 
da sua experiência pessoal enquanto alto funcionário do 
Estado, que os militantes com maiores responsabilidades 
no Partido, privilegiados, moravam no Hotel Astória, 
“sob a proteção das metralhadoras no andar térreo”. Era 
o “hotel dos ditadores” e, nesta época, “Zinoviev ocupava 
um apartamento no primeiro andar do Astória; privilégio 
inaudito”25. 

 
24 Ver Memórias de um Revolucionário (1987, p. 94).  
25 Ver Memórias de um Revolucionário (1987, p. 99).  
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Outra obra importante para esta análise é Os 
Bolcheviques e o Controle Operário, de Maurice Brinton. 
Reafirmando a necessidade da autonomia dos produtores 
na determinação das relações de produção e reprodução 
social, Maurice argumenta que as formas em que a 
atividade autônoma dos trabalhadores se desdobrariam na 
prática podem variar consideravelmente, de acordo com 
o país em que esta atividade autônoma é iniciada e 
desenvolvida, por conta do seu desenvolvimento histórico 
particular, e de acordo com a indústria na qual é 
desenvolvida. No entanto, enfatiza que seu conteúdo 
essencial enquanto autogestão dos produtores não pode variar.  

A autogestão (como conteúdo essencial) não pode 
variar, pois considera que o domínio dos indivíduos sobre 
a sua relação de produção e, consequentemente, sobre as 
instituições sociais que são criadas sobre esta base 
autodeterminada, implicando na igualdade e na liberdade 
real, são elementos essenciais que constituem o conjunto 
do processo de transformação social, rumo à emancipação 
humana que transforma radicalmente todas as relações 
entre os indivíduos. Nesta perspectiva, a autogestão dos 
produtores é considerada o próprio conteúdo da 
revolução social.  

Falando sobre suas premissas metodológicas, 
considera as relações de produção como os fundamentos 
essenciais de qualquer forma de sociedade. O tipo de 
relação de produção no qual o produtor não exerce o 
domínio dos meios de produção, estando separado destes 
meios de produção e, consequentemente, dos produtos 
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do seu trabalho é o denominador comum de todas as 
sociedades de classes. Nas sociedades de classes, 
independente de qual seja, os produtores estão 
subordinados à classe dirigente do processo produtivo. A 
autogestão dos produtores é o único meio através do qual 
é possível superar as relações autoritárias – que separam 
antagonicamente os indivíduos entre dirigentes e 
executantes – no processo produtivo, possibilitando criar, 
assim, uma sociedade livre. Além disso, argumenta que os 
meios de produção até podem passar para as mãos de uma 
burocracia que se apropria deles de maneira coletiva, mas 
isso está longe de significar a transformação 
revolucionária das relações de produção no sentido da 
emancipação humana. Sob estas condições estruturais, a 
sociedade em questão perpetua o conteúdo essencial de 
uma sociedade de classes26. O autor tenta, portanto, 
aplicar esta concepção à história da Revolução Russa.  

Nesta análise, o levante de 1917, na Rússia, destruiu a 
supremacia política da burguesia, ao destruir a apropriação 
privada dos meios de produção, que é a base econômica 
que a fundamenta. Isto certamente provocou uma 
mudança significativa nas relações de propriedade 
existente daquele sistema social. No entanto, esta 
experiência iniciada em 1917 não teve êxito em 
transformar as relações de produção autoritárias, 

 
26 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 23).  
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permanecendo uma sociedade cindida em classes 
sociais27.  

Segundo Brinton, em 1917, os trabalhadores criaram 
os Comitês de Fábrica e Soviets, que eram órgãos que 
deveriam garantir e desenvolver a autogestão da sociedade 
pelos produtores. Neste livro, o autor descreve o processo 
no qual os Bolcheviques, de março a outubro de 1917, 
apoiaram o desenvolvimento dos Comitês de Fábrica, 
canalizando as energias dos trabalhadores para realizar o 
ataque bem-sucedido contra o poder político e as relações 
de propriedade da burguesia. Mas nas últimas semanas de 
1917, eles se voltaram de maneira violenta contra a 
autodeterminação dos produtores. Esforçaram-se para, a 
partir daí, integrar os Comitês de Fábrica nas novas 
estruturas sindicais, para poder castrá-los com mais 
eficiência. Assim, os Bolcheviques restauraram e 
reconsolidaram, sob uma nova maneira, as relações 
autoritárias no âmbito das relações de produção28. 

Os Soviets também passaram a ser controlados pelos 
funcionários do Partido Bolchevique. Assim, a burocracia 
do Partido, que controlava o poder do Estado separado 
dos trabalhadores, era responsável por organizar o 
processo de trabalho, ao mesmo tempo em que 
paralelamente exercia o domínio sobre as instituições 
políticas29. 

 
27 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 25).  
28 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 26).  
29 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 32).  
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Segundo o autor, já em 5 de dezembro de 1917 é 
publicado um decreto estabelecendo a criação de um 
Conselho Superior da Economia Nacional, chamado 
Vasenka. O Vasenka retinha a tarefa de elaborar um plano 
de organização da economia da Rússia, bem como dos 
recursos financeiros do governo Bolchevique30. No 
decorrer da experiência revolucionária, todas as 
resistências contra o controle do Estado (e 
consequentemente do Partido Bolchevique) sobre o 
processo e os meios de produção foram derrotadas pelo 
Partido. A cada vitória do Partido, a autogestão dos 
produtores se tornava cada vez mais difícil de se tornar 
uma realidade. 

Em 1919, os Soviets já não tinham um papel ativo na 
produção da riqueza, o chamado “Estado proletário” se 
tornava cada vez mais forte e os membros do Partido 
Bolchevique que o controlava tomavam as decisões mais 
fundamentais. Os Soviets foram se convertendo em 
órgãos que conferiam ratificação das decisões oficiais31. 
Ainda mais: em 27 de dezembro deste ano, o governo 
soviético instituiu uma Comissão da Obrigatoriedade do 
Trabalho e em janeiro de 1920 foi publicado um decreto 
em que qualquer pessoa poderia ser recrutada para realizar 
algum tipo de trabalho; uma “prestação” universal do 

 
30 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 79).  
31 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 140-141).  
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trabalho controlada pelo Estado e o Partido 
Bolchevique32.  

Brinton está convencido de que os acontecimentos, 
que ele descreve em ordem cronológica em todo o livro, 
demonstram que, em relação à política dos trabalhadores, 
há uma relação clara de continuidade entre Lenin, Trotsky 
e Stalin; e que quanto mais se pesquisar e se conhecer 
sobre este período, o suposto abismo que separaria o 
tempo de Lenin do de Stalin se tornará cada vez mais 
difícil de ser definido33. Maurice Brinton considera que 
enquanto a autogestão dos produtores não tiver início e 
desenvolvimento no processo revolucionário, ou seja, 
enquanto as relações produtivas não estiverem sendo 
radicalmente alteradas, a revolução social não terá atingido 
os seus objetivos socialistas. Esta seria, para o autor, a 
verdadeira lição da Revolução Russa34. 

Na obra de Mészáros, vemos que, na sua análise sobre 
a experiência soviética, o trabalhador continuou separado e 
alienado das condições objetivas do processo de trabalho; além 
disso, tais condições objetivadas e alienadas continuaram 
impostas sobre os trabalhadores como um poder separado que 
exerce comando sobre o trabalho35. Por conta das alterações 
revolucionárias, a expropriação dos expropriadores, e a 

 
32 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 144 e 147).  
33 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 201).  
34 Ver Os Bolcheviques e o Controle Operário (1975, p. 81).  
35 Ver Para Além do Capital (2009, p. 720). Em especial, capítulos 

17 e 22.  
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alteração da forma pela qual o trabalho excedente dos 
produtores era expropriado, este autor argumenta que no 
nível mais genérico das relações de classe que 
corresponderiam à oposição antagônica entre o 
proletariado assalariado e a burguesia (oposição típica do 
sistema capitalista), a contradição antagônica de classe 
parecia não existir na experiência soviética, mas ela existia36. 
Apenas mudou a sua configuração. 

Desta forma, a manutenção da divisão social do 
trabalho, da existência da cisão antagônica dos indivíduos 
em distintas classes sociais (uma classe produtora e uma 
classe dominante exploradora extratora do mais-trabalho), 
é nosso primeiro argumento sobre a inexistência do 
socialismo na experiência soviética. Para nós, o início da 
autogestão dos trabalhadores (substituindo através da luta 
revolucionária o trabalho alienado pelo trabalho 
associado) é um elemento vital para o início e para o 
posterior desenvolvimento da própria experiência 
revolucionária de caráter socialista.  

 
 

 
36 Ver Para Além do Capital (2009, p. 740).  
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2. O fortalecimento do Estado 

Onde há partidos políticos, cada um encontra o fundamento 
de qualquer mal no fato de que não ele, mas o seu partido 
adversário, acha-se ao leme do Estado. Até os políticos radicais 
e revolucionários já não procuram o fundamento do mal na essência 
do Estado, mas numa determinada forma de Estado, no lugar 
da qual eles querem colocar uma outra forma de Estado (Karl 
Marx, Glosas Críticas, 1844, grifos nossos). 
 
Essa escravidão da sociedade civil é o fundamento natural em 
que se apoia o Estado moderno, assim como a sociedade civil 
da escravidão era o fundamento no qual se apoiava o Estado 
antigo. A existência do Estado e a existência da escravidão são 
inseparáveis. (Karl Marx, Glosas Críticas, 1844, grifos nossos). 

 

Quando se pensa no legado da experiência soviética, 
um dos elementos que primeiro vem à mente é o chamado 
“Estado Proletário”, que consiste em uma formação 
estatal nova que teve seu início após a destruição da forma 
burguesa do Estado pelo Partido Bolchevique. O dito 
“Estado dos trabalhadores” não raramente é usado como 
prova do caráter socialista desta experiência 
revolucionária, por sua contraposição ao Estado 
tipicamente capitalista.  
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No entanto, alguns elementos da concepção de Marx 
e Engels a respeito da natureza do Estado indicam a 
contradição em termos de um “Estado dos 
trabalhadores”, implicando uma análise crítica a respeito 
da perspectiva que entende o dito “Estado proletário” 
como um elemento do processo socialista, como um 
passo para a emancipação humana. Na perspectiva teórica 
de Mészáros, o fortalecimento desta formação estatal é, na 
verdade, um ponto de referência do afastamento crucial 
entre a experiência soviética e o princípio emancipatório 
do socialismo científico.  

Em alguns textos de Marx e Engels vemos que há uma 
relação estreita entre a existência do Estado enquanto tal 
e uma determinada maneira de realizar a produção e 
reprodução social fundamentada na divisão entre classe 
dominante e classe produtora, entre os expropriadores do 
trabalho excedente e os indivíduos produtores. Ou seja, a 
expropriação do trabalho excedente dos produtores é um 
elemento fundamental para a própria existência do 
Estado, em todas as formas possíveis de sociedades de 
classe. Sendo controverso pensar num possível “Estado 
dos trabalhadores”. 

Já em 1844, no texto Glosas Críticas37, Marx 
argumentava que o Estado repousa entre os interesses 
gerais e os interesses particulares, enfatizando que a 

 
37 O título inteiro deste pequeno texto de Marx é Glosas críticas 

marginais ao artigo “O rei da Prússia e a reforma social”. De um prussiano. 
Iremos nos referir a ele apenas como Glosas Críticas.  
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escravidão da sociedade civil38 é o fundamento do Estado, 
seja esta determinada forma de “escravidão” a 
expropriação do trabalho excedente através do 
escravismo da Antiguidade, seja a “escravidão” moderna 
da expropriação do trabalho excedente através do 
trabalho assalariado. A expropriação do trabalho dos 
produtores é o fundamento sobre o qual o Estado 
repousa. Portanto, independentemente da forma em que 
isto se realize, independentemente do Estado em questão 
(Estado antigo ou Estado moderno), o Estado e a 
existência de alguma forma determinada de escravidão são 
inseparáveis. 

No texto de Marx e Engels conhecido como A Ideologia 
Alemã, que foi escrito entre 1845 e 1846, os autores 
argumentam que esta contradição entre o interesse 
particular e o interesse geral ou comunitário tem início 
com a divisão do trabalho, ou seja, a cisão antagônica dos 
indivíduos em classes sociais. E, para os autores, 
justamente por conta da existência dessa contradição 

 
38 O termo sociedade civil para Marx significa o metabolismo social 

dos indivíduos com a natureza, como processo de realização de suas 
condições materiais de existência. Outros pensadores, antes de Marx, 
compreenderam de maneira distinta, como, por exemplo, Kant. Nos 
dias de hoje, em geral, a sociedade civil se refere ao âmbito da política 
feita por fora da instituição do Estado, realizada pelos cidadãos através 
de diversas formas de agrupamentos. Para um contato com esta 
discussão a respeito das diferentes formas de conceber o termo sociedade 
civil, ver um texto de Ivo Tonet chamado Do conceito de Sociedade Civil. 
Disponível em: <www.http://ivotonet.xp3.biz/>. 
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entre o interesse particular e o interesse comunitário, este 
último precisa assumir a sua forma como Estado, como 
uma comunidade ilusória, como um elemento fundamental 
para manter a reprodução desta sociedade erguida sobre 
uma profunda contradição social39. 

Na segunda metade do século XIX em diante, o 
avanço das pesquisas científicas a respeito da estrutura 
social das comunidades primitivas, antes do período 
escravista antigo, enriqueceu as reflexões de Marx e 
Engels a respeito da natureza do Estado. Surgiram mais 
elementos históricos a respeito do período pré-escravista 
antigo, trazendo à tona a análise de que com a dissolução 
do “comunismo primitivo” das sociedades pré-escravistas 
e a emergência das sociedades divididas em classes sociais 
(produtores e exploradores do trabalho), tem-se a 
concomitante necessidade da instituição do Estado dentro 
desta nova estrutura social.  

É a partir da obra principal de um destes pesquisadores 
das sociedades primitivas, Lewis Morgan, publicada em 
1877, intitulada Sociedade antiga, ou pesquisas nas linhas do 
progresso humano da selvageria, através do barbarismo, até a 
civilização, que Engels escreve a obra A origem da família, da 
propriedade privada e do Estado. Engels escreveu esta obra 
apoiando-se nos estudos de Marx do texto de Morgan. 
Nestes estudos, Marx teria tentado conectar os resultados 

 
39 Ver A Ideologia Alemã (2009, p. 47-48).  
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das pesquisas de Morgan com os resultados da 
investigação materialista da história, antes de falecer40.  

Como uma conclusão desta obra, em coerência com o 
que já havia sido defendido por ele e Marx anos antes, 
Engels argumenta que o Estado é uma criação humana, 
ele possui uma historicidade. Esta criação humana 
corresponde ao atendimento de determinadas 
necessidades sociais que brotam do modo no qual se 
desdobra o desenvolvimento econômico-social em 
determinado momento da história da humanidade. O 
desenvolvimento de uma sociedade que possuía um 
antagonismo interno entre explorador e explorado como 
um fundamento de toda a produção e reprodução social 
foi uma característica fundamental que exigiu a 
concomitante emergência do Estado como forma de 
organização da sociedade. Como a comunidade primitiva 
não conhecia antagonismos internos entre os indivíduos, 
não havia necessidade da instituição estatal para a 
reprodução social. No entanto, ao surgir sociedades em 
que as condições econômicas da vida tinham como 
fundamento a cisão entre homens livres e escravos, entre 
exploradores ricos e explorados pobres, ou seja, ao passo 
que a igualdade primitiva foi destruída pela divisão do 
trabalho e pela cisão da sociedade em classes (que é o seu 
resultado), a instituição Estado tornou-se fundamental 

 
40 Ver A origem da família, da propriedade privada e do Estado (2019, p. 

19).  
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para garantir a reprodução social em profundo antagonismo 
interno41.   

Assim, um elemento importante da concepção de 
Marx e Engels sobre o Estado é que ele nem sempre 
existiu. O Estado não é uma necessidade social universal 
que brotou (e brotará) de todas as formações sociais da 
história da humanidade. Como dissemos, na verdade, 
nesta obra, Engels argumenta que o Estado se tornou uma 
necessidade social crucial dentro do desenvolvimento 
econômico particular que é determinado pela divisão da 
sociedade em classes42, pela extração do trabalho 
excedente dos produtores por uma classe dominante.   

A partir da perspectiva de Marx e Engels, não se 
poderia conceber um “Estado dos trabalhadores”, visto 
que em todos os períodos históricos que foram analisados, 
sem exceção, o Estado é o Estado da classe dominante. 
Faz parte da natureza do Estado ser essencialmente um 
mecanismo para reprimir a classe produtora explorada43. 
Portanto, a necessidade do fim do Estado é fundamental 
para a emancipação humana, devido à sua própria 
natureza determinada pelo antagonismo de classe que 
cinde a sociedade. 

 
41 Ver A origem da família, da propriedade privada e do Estado (2019, p. 

156).  
42 Ver A origem da família, da propriedade privada e do Estado (2019, p. 

213-214).  
43 Ver A origem da família, da propriedade privada e do Estado (2019, p. 

162).  
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Já em 1843, no texto chamado Sobre a Questão Judaica, 
Marx argumentava que um elemento importante do 
processo de emancipação humana é o papel decadente da 
política. Afirmando que o processo de emancipação 
humana só estará plenamente realizado quando o 
indivíduo tiver reconhecido e organizado suas “forças 
próprias” como forças sociais e, por consequência disso, o 
indivíduo não mais separar esta força social de si próprio 
na forma da força política44. Não haveria mais necessidade 
desta relação política entre os indivíduos, pois o 
antagonismo entre os interesses particulares e os 
interesses gerais (comunitários) é superado neste processo 
emancipatório. Neste caso, consolidado o processo, não 
haveria mais interesses antagônicos de classe entre os 
indivíduos que constituem a comunidade humana. 

No texto Glosas Críticas, temos contato com elementos 
importantes sobre esta relação entre a política e a 
emancipação humana quando Marx aponta a existência da 
diferença essencial entre uma revolução social com alma 
política (revolução política, ou simplesmente revolução) e 
uma revolução política com alma social (revolução social 
ou revolução socialista).  

Enquanto que a revolução que tem uma alma social 
(revolução social ou socialista) se situa do ponto de vista 
da totalidade e significa uma luta contra a vida 
desumanizada pela sociedade de classes do sistema do 
capital, que cinde o indivíduo da verdadeira comunidade 

 
44 Ver Sobre a Questão Judaica (2010, p. 54).  
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humana, a revolução que tem uma alma política tende 
apenas a superar o isolamento de determinada parte da 
sociedade em relação ao Estado e ao poder. Não tem 
como objetivo o fim do Estado e de uma sociedade 
cindida antagonicamente em classes sociais, pois tem 
como ponto de vista justamente o do Estado. Desta 
maneira, uma revolução que tenha uma alma política, 
justamente pela natureza limitada e antagônica de sua alma 
política, tem como resultado organizar um novo círculo 
dirigente na sociedade, que só existe às custas dos 
produtores explorados45.  

Ainda que uma revolução tenha uma alma social, ela 
precisa, em alguma medida, de um aspecto político, visto 
que o autor argumenta que uma revolução em geral é a 
derrocada do poder existente e a dissolução das velhas 
relações e, nisto, ela é um ato político que, inclusive, o 
socialismo precisa realizar para dar início ao processo de 
emancipação social e regeneração da sociedade, pois ele 
necessita destruir e dissolver o velho mundo. Mas em sua 
concepção, parte do que ele precisa destruir e dissolver é 
o próprio Estado e a política enquanto tal. Pois se o 
socialismo precisa, durante algum determinado período, 
do ato político como parte constituinte do processo de 
luta pela emancipação, Marx alerta que tão logo se inicie a 
sua atividade organizativa, tão logo o seu próprio objetivo 
socialista apareça na prática, ou seja, tão logo surja a sua 

 
45 Ver Glosas Críticas (2010, p. 76-77).  
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“alma social”, então o socialismo precisa se desembaraçar 
do seu revestimento político46.  

Nos textos da Guerra Civil na França [1870-71], de 
Marx, vemos explicitamente, como argumentação da 
natureza do Estado a partir de dados históricos 
importantes, que, no processo de libertação social, a classe 
operária não pode simplesmente tomar posse do Estado 
e tentar fazê-lo funcionar voltado para os seus objetivos 
emancipatórios. Pois quanto mais a indústria moderna e o 
sistema do capital se desenvolviam, alargando e 
intensificando o antagonismo de classe entre capital e 
trabalho, o poder de Estado tinha, cada vez mais, o caráter 
de ser o poder nacional do capital sobre o trabalho e, 
consequentemente, sobre os indivíduos produtores. Ou 
seja, uma “força pública organizada para a escravização 
social”, uma “máquina de despotismo de classe”47. 

Na introdução de 1891 que Engels faz do texto de 
Marx Guerra Civil na França, ao relacionar o acontecimento 
da Comuna de Paris com elementos que foram 
desenvolvidos sobre a reflexão a respeito do Estado, 
Engels argumenta que uma vez que a classe operária 
chegasse ao poder, ela não poderia continuar a administrar 
a velha máquina do Estado, tinha que eliminar esta 
máquina de opressão contra os produtores48. Engels 
reafirma, nos anos finais da sua vida [ele morre em 1895], 

 
46 Ver Glosas Críticas (2010, p.78).  
47 Ver Guerra Civil na França (2008, p. 399-400).  
48 Ver Introdução de Engels (2008, p. 352).  



46 
 

que não se pode conceber o Estado como outra coisa, 
além de uma máquina para a opressão da classe produtora 
pela classe dominante. Por isso, no processo de 
emancipação social, é preciso que as condições sociais 
novas e livres formem uma nova geração de indivíduos 
capazes de “se desfazer de todo o lixo do Estado”49. 

Ao invés de seguir neste caminho revolucionário de 
destruição do Estado, na experiência soviética o aparelho 
estatal se intensificou cada vez mais, desde a tomada do 
poder pelo Partido Bolchevique e da destruição do Estado 
burguês. Por isso, consideramos esta questão como o 
segundo elemento a respeito do porquê não houve 
socialismo na experiência soviética. Na perspectiva do 
socialismo científico incialmente elaborado por Marx e 
Engels, o processo revolucionário de emancipação 
humana deve criar as condições econômicas necessárias 
para que a função social do Estado seja progressivamente 
eliminada, por ser contraditória com a reprodução social 
livre que se origina desta transformação radical do modo 
de produção. 

A contínua existência do Estado – e pior: o seu 
fortalecimento concebido como prova do “caráter 
socialista” daquela forma de desenvolvimento social 
antagônico – está fortemente relacionada à contínua 
existência da cisão dos indivíduos em classes sociais e a 
consequente expropriação do trabalho excedente dos 
produtores. Esta relação problemática entre o Estado 

 
49 Ver Introdução de Engels (2008, p. 354).  
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soviético, ou chamado “Estado proletário”, e os 
produtores não começou nos tempos dramáticos de 
Stalin, mas desde 1917-1918 já haviam elementos da 
tendência que se desdobraria no futuro.  

Em 26 de abril de 1918, num texto intitulado As tarefas 
imediatas do poder soviético, Lenin defende, a partir das 
circunstâncias históricas que a experiência soviética estava 
inserida, que não existe absolutamente nenhuma 
contradição de princípio entre o democratismo soviético, 
que ele considerava socialista, e a aplicação do poder 
ditatorial de indivíduos. Uma das diferenças, para Lenin, 
entre a ditadura proletária e a da burguesia é que além de 
voltar-se contra a minoria exploradora, a ditadura 
proletária é exercida não só pelas massas trabalhadoras e 
exploradas, mas também através dos indivíduos das 
organizações estruturadas para despertar e erguer as massas 
para uma atividade criadora histórica. Obviamente, na sua 
análise, as organizações soviéticas pertenciam a esta 
estrutura de organizações. Como a fonte e base material 
do socialismo é a grande indústria mecanizada – e esta, 
para o líder soviético, exigiria uma unidade de vontade que 
é absoluta e rigorosíssima na relação de direção do 
trabalho comum de dezenas de milhares de pessoas – 
então, havia uma inquestionável relação entre o poder 
ditatorial unipessoal e as tarefas daquele momento da 
construção da sociedade soviética. Alegava, neste sentido, 
que a mais rigorosa unidade de vontade é assegurada 
através da subordinação da vontade de milhares à vontade 
de um só. Portanto, para ter êxito nos processos de 
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trabalho (se este for organizado na estrutura da grande 
indústria mecanizada, que é um pressuposto para a 
economia socialista), é necessário que haja a subordinação 
sem reservas a uma única vontade. Em sua argumentação, 
a revolução que acabava de quebrar a subordinação das 
massas pela força, estava exigindo, precisamente no 
interesse do socialismo, a obediência sem reservas das massas à 
vontade única do dirigente soviético, durante o processo de 
trabalho. Esta nova disciplina não deveria se tratar de uma 
disciplina imposta, mas consciente e voluntariamente 
aceita pelas massas produtoras, uma forma de disciplina 
do trabalho que seria superior à anterior, através desta 
subordinação aos representantes do Poder Soviético 
durante o trabalho. Realizar isto era considerada a tarefa 
mais difícil, mas a mais grata, porque da resolução desta 
questão emergiria a sociedade socialista50.  

Ainda que defendesse a instauração das condições que 
permitissem o início da extinção do Estado, e o 
envolvimento de cada produtor na economia, o perigo 
que uma instauração da ditadura de indivíduos no 
processo de trabalho poderia provocar tinha como 
antídoto apenas a mera variedade de formas e métodos de 
“controle a partir de baixo”, que deveria paralisar a 
possibilidade de deturpação deste Poder Soviético e o 
desenvolvimento do burocratismo dentro do Partido e do 

 
50 Ver Lenin e a Revolução de Outubro: textos no calor da hora (1917-1923) 

(2017, p. 343-348). 



49 
 

Estado51. Como o futuro demonstrou, isto não foi 
suficiente.  

Pois o Estado soviético, no governo inquestionável do 
Partido Bolchevique, desde o início foi progressivamente 
se apropriando do controle das funções da reprodução do 
metabolismo social russo, exercendo cada vez mais uma 
regulação política de todas as funções de produção e 
distribuição, centralizando-se cada vez mais na forma do 
que Mészáros e outros caracterizam como “Estado-
Partido”52.  

Assim, a conquista do poder em outubro de 1917 pelo 
Partido Bolchevique criou uma nova situação social na 
Rússia, que estava em contradição com a perspectiva 
emancipadora de autogestão dos produtores associados, 
mesmo que os trabalhadores tenham se mobilizado em 
massa neste processo revolucionário. O controle da 
reprodução do metabolismo social soviético não estava 

 
51 Ver também páginas 350 e 353 do mesmo livro acima citado. No 

VIII Congresso do Partido Comunista Revolucionário, em março de 
1919, fala-se de um renascimento parcial do burocratismo. Dois anos 
depois, este problema cresceu ainda mais. As raízes econômicas do 
burocratismo na experiência soviética, para Lenin, no texto Sobre o 
imposto em espécie (O significado da Nova Política e as suas condições), não 
teriam a ver com a estrutura produtiva que estavam desenvolvendo, 
mas tinha a ver com o atraso russo e a guerra civil. Ver Lenin e a 
Revolução de Outubro: textos no calor da hora (1917-1923) (2017, p. 511-512). 
Em 1923, o problema do burocratismo “ainda” persistia. Não só nos 
organismos soviéticos, como também no Partido (Ver página 581). 

52 Ver Para Além do Capital (2009), por exemplo, p. 80-81, 124 e 
795.   
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sendo autodeterminado pelos produtores, ao contrário, 
era exercido pelo Estado-Partido, que, assim, assumiu o 
controle da reprodução da vida. No final dos anos 1920, 
Victor Serge relata que já estava estruturada uma 
determinada forma de reprodução da vida na qual o 
ganha-pão, o talão de alimentação, o alojamento e o 
combustível do consumo pessoal do indivíduo dependiam 
do Estado-partido53. 

Conforme a experiência soviética se desenvolvia, o 
ideal que defendia a ação autônoma dos próprios produtores 
em massa foi substituído pela concepção degradante, para 
a emancipação humana, a qual defendia a maior 
centralização possível da reprodução social nas mãos de 
alguns indivíduos que exerceriam o comando centralizado 
para toda a Rússia54.   

Nosso segundo elemento para argumentar a 
inexistência do socialismo na experiência soviética é a 
permanência (e fortalecimento) do Estado. O 
fortalecimento do Estado está no sentido contrário da 
perspectiva emancipadora que defende a necessidade da 
extinção do Estado enquanto tal, através de uma relação 
de produção e reprodução da sociedade que é 
incompatível com este poder político alienado dos 
produtores.  

Pois bem, se na experiência soviética se perpetuou a 
cisão antagônica de classes entre produtores e 

 
53 Ver Memórias de um revolucionário (1987, p. 276).  
54 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1022).  
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exploradores do trabalho e se fortaleceu o aparelho estatal 
com suas consequências sobre os trabalhadores, num 
processo produtivo que cada vez mais consolidava a 
grande indústria, como caracterizar o desenvolvimento 
social que se desenvolveu a partir de um processo 
revolucionário que expropriou a burguesia, destruiu o 
poder do Estado capitalista, acabou com as relações 
típicas do mercado de trabalho e, assim, de fato, destruiu 
o sistema capitalista de reprodução social? O que se 
desenvolveu em seu lugar? 

Esta indagação nos remete para o último elemento da 
nossa argumentação de que não houve socialismo na 
experiência soviética. Que, inclusive, se relaciona de 
maneira intrínseca com os outros dois elementos já 
abordados e que enriquece a reflexão sobre 
impossibilidade de separação entre eles. 
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3. A permanência do sistema do capital 

Mediante sua transformação em autômato, o próprio meio de 
trabalho se confronta, durante o processo de trabalho, com o 
trabalhador como capital, como trabalho morto que domina e 
suga a força de trabalho viva. A separação entre as potências 
espirituais do processo de produção e o trabalho manual, bem 
como a transformação das mesmas em poderes do capital 
sobre o trabalho, se completa, como já foi indicado antes, na 
grande indústria erguida sobre a base da maquinaria (Karl 
Marx, O Capital, 1867). 
 
Como pessoas independentes, os trabalhadores são indivíduos 
que entram em relação com o mesmo capital, mas não entre si. 
Sua cooperação começa só no processo de trabalho, mas no 
processo de trabalho eles já deixaram de pertencer a si 
mesmos. Com a entrada no mesmo eles são incorporados ao 
capital. Como cooperadores, como membros de um 
organismo que trabalha, eles não são mais do que um modo 
específico de existência do capital. A força produtiva que o 
trabalhador desenvolve como trabalhador social é, portanto, 
força produtiva do capital (Karl Marx, O Capital, 1867). 

 

Até aqui, no desenvolvimento dos dois itens 
anteriores, os elementos discutidos (a existência das 
classes sociais e do Estado) caracterizam todas as 
sociedades de classe, da antiguidade até a modernidade. 
Certamente, o processo de emancipação humana deverá 
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ser uma solução a estes elementos da reprodução social 
antagônica que estão presentes na história da humanidade 
há muitos séculos. No entanto, a revolução social que 
corresponde ao projeto emancipatório do socialismo 
científico é uma resposta direta à sociedade de classes da 
era moderna, baseada na maquinaria da grande indústria, 
no Estado moderno, que é o sistema do capital: a primeira 
forma de reprodução do metabolismo social de caráter 
global. 

Quando a teoria social do socialismo científico deu 
seus primeiros passos, no século XIX, o sistema do capital 
já se mostrava como o modo de produção predominante 
nas partes mais desenvolvidas do planeta, com sua 
tendência globalizante. Ainda que não tenha atingido, 
naquela época, sua consolidação em todos os quatro 
cantos do globo, era questão de tempo até fazê-lo. 
Especificamente na Rússia da segunda metade do século 
XIX em diante, o sistema do capital ainda estava por se 
consolidar, mas seus elementos constituintes avançavam 
rapidamente diante da crise da estrutura do sistema feudal 
czarista55. Quando estoura a Revolução de Outubro de 
1917, o capitalismo já tinha dado enormes passos como 

 
55 Ainda persistiam como elementos pré-capitalistas, por exemplo, 

o decadente Estado czarista e a comuna rural russa (obchtchina) que 
minguava diante do desenvolvimento da propriedade privada 
capitalista. Ver as análises interessantes de Marx e Engels sobre a crise 
do sistema feudal russo e o avanço do capitalismo, bem como sobre a 
prevista revolução russa e a (im)possibilidade do seu caráter socialista 
nos textos contidos em A Luta de Classes na Rússia, 2013.  
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forma de reprodução social da Rússia, ainda que pudesse 
ser encarado como subdesenvolvido, ou um 
desenvolvimento atrasado, se comparado com os países 
europeus, com muitos resquícios do feudalismo.  

O contexto global da época em torno de 1917, com a 
Primeira Guerra Mundial que começara em 1914, era 
marcado pela primeira crise global do capitalismo, de 
acordo com Mészáros. A experiência soviética surgiu 
como tentativa de uma resposta a esta crise, nas condições 
específicas do “elo mais fraco da corrente” dos países 
capitalistas globais, que era a subdesenvolvida Rússia. A 
esperança era de que a quebra deste “elo” da corrente que 
liga os países capitalistas afetasse a “corrente” inteira: os 
países de todo o mundo, provocando uma série de 
revoluções. Portanto, tal experiência revolucionária se 
contrapôs à forma da existência reproduzida pelo 
capitalismo, visando iniciar a transição do sistema do 
capital para uma forma histórica de reprodução social 
radicalmente nova. Mas, para este autor, este tipo 
soviético de desenvolvimento social sofreu, muito cedo, 
uma paralisia em relação à perspectiva emancipatória. 
Paralisou-se logo após a conquista do poder da Rússia 
pelo Partido Bolchevique liderado por Lenin, nos moldes 
em que foi empreendida56.  

É verdade que o processo revolucionário conseguiu 
destruir a forma típica de reprodução do sistema 
capitalista, sobretudo através da destruição do poder do 

 
56 Ver Para Além do Capital (2009, p. 727, 72 e 349).  
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Estado capitalista e da progressiva expropriação dos 
capitalistas privados. Este fato inegável é tomado – por 
aqueles que defendem que houve socialismo na 
experiência soviética – como outra prova contundente do 
caráter socialista desta empreitada revolucionária, apesar 
dos (quando admitidos) “erros” da experiência. Mas a 
questão é bem mais complexa, pois, para Mészáros (a 
partir da apropriação da concepção de capital de Marx), 
da experiência soviética emergiu um desenvolvimento 
social que se paralisou em direção à emancipação humana, 
porque não tinha condições de ir para além do sistema do 
capital, consequentemente continuou dentro dos 
parâmetros estruturais que caracterizam o sistema do 
capital57, apesar de ter destruído o capitalismo.  

Na concepção de Marx, o “capital” não é uma coisa, 
que se relaciona com o capitalista privado através de uma 
relação simples de propriedade. Capital é um processo de 
produção e reprodução em que todos os seus momentos 
é sempre capital. Ou seja, dentro deste processo específico 
de realizar a produção social, a produção em geral é 
capital58, portanto, o capital é uma determinada relação 
social para a realização da produção da riqueza59. Como 
qualquer processo de produção, deve ser contínuo e 
percorrer constantemente as mesmas fases de sua 

 
57 Esta é um dos elementos centrais da análise de Mészáros sobre 

a experiência soviética contido no Para Além do Capital. Este argumento 
está presente em todas as partes desta sua obra.  

58 Ver Formações Econômicas Pré-capitalistas (2011, p. 111).  
59 Ver O Capital (1984, p. 296).  
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realização, já que precisa garantir incessantemente o 
consumo dos indivíduos que compõem determinada 
sociedade. Assim, o processo de produção não pode 
cessar nunca, constituindo-se como um constante fluxo 
de renovação para garantir esta continuidade. Neste 
sentido, as condições da produção da riqueza determinam, 
ao mesmo tempo, as condições em que se dá a reprodução 
da sociedade60. O “capital”, para Marx, é um sistema 
social da era moderna, caracterizado como extrator de 
mais-trabalho através da exploração dos produtores 
dentro da estrutura da grande indústria, que, através de um 
processo histórico complexo, superou a forma de 
reprodução de todos os outros sistemas de produção 
anteriores que também exploravam a força de trabalho61. 

Ou seja, o “capital” é um sistema social de produção e 
reprodução. Esta categoria, no pensamento do Marx, 
significa uma determinada forma de organização da 
produção e da reprodução da sociedade. Como dissemos 
no primeiro ponto de nossa argumentação, e também logo 
acima, não se trata de uma coisa que ao ser expropriada 
dos capitalistas privados, garantiria o seu desaparecimento 
das relações sociais. 

 
60 Isto é, se as condições de produção são fundamentadas no 

antagonismo da exploração do homem pelo homem, este antagonismo 
determinará as condições da reprodução social. Ver O Capital (1984, p. 
153).  

61 Ver O Capital (1983, p. 244).  



58 
 

Ao se apropriar desta concepção marxiana de capital 
como uma relação social de produção (o sistema do capital 
entendido como um sistema específico de produção e 
reprodução da sociedade), Mészáros realizou uma 
valorosa contribuição para a análise crítica da experiência 
soviética. Pois, mesmo que sejam atacados alguns 
elementos característicos da produção capitalista, se os 
critérios mais fundamentais da natureza do sistema do 
capital enquanto uma estrutura de reprodução do 
metabolismo social permanecerem, o sistema do capital 
estará destinado a se perpetuar nas formas mais 
desconcertantes possíveis, para além do sistema capitalista 
de capital.  

A partir dos estudos de Marx contidos no Grundrisse62, 
Mészáros vê que este autor critica a ideia de que os 
revolucionários precisam do capital, mas não dos capitalistas. 
Esta ideia, que era sustentada por alguns socialistas 
criticados por Marx, é completamente equivocada, em sua 
concepção. Pois, dentro do próprio conceito de capital, 
está pressuposto que as condições objetivas de realização 
do trabalho assumem necessariamente uma personalidade 
que se contrapõe aos produtores63. Dessa forma, 
enquanto as condições objetivas de funcionamento deste 
sistema de produção e reprodução social continuarem em 
operação, não adianta simplesmente expropriar os 

 
62 Manuscritos econômicos de Marx, escritos em 1857-58, como 

processo de elaboração d’O Capital.  
63 Ver Para Além do Capital (2009, p. 719). 
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capitalistas, pois se o sistema do capital continua a existir, 
uma nova forma de comando alienado sobre os 
trabalhadores tem de se repor sempre.  

Marx não concebeu outra forma de personificação do 
capital além do capitalista privado, entendendo que o 
capital pode até ser separável de um indivíduo capitalista 
(que ao perder o capital, perde sua qualidade de ser 
capitalista), mas argumentando que o capital não pode ser 
separável da personificação do capital que o capitalista 
encarna64. A partir desta ideia, Mészáros defende que o 
capital não é separável do personagem econômico 
expresso no capital personificado, não se resumindo ao 
capitalista privado, que controla o trabalhador (ainda que 
Marx tivesse em mente “apenas” o indivíduo capitalista 
como expressão desta personificação). 

A capacidade de exercer o comando sobre o trabalho 
é uma condição crucial para a existência do capital. E a 
partir da apropriação que fez da concepção de capital de 
Marx, Mészáros compreende que este comando sobre o 
trabalho pode ser exercido de diferentes maneiras, de 
acordo com as mudanças históricas65. Ou seja, 
independente da forma como se realize, enquanto o 
capital tiver o poder regulador sobre a reprodução do 
metabolismo social, ele tem necessidade de encontrar uma 
forma de personificação do capital que se adeque às 
circunstâncias modificadas, pois está dentro do conceito 

 
64 Ver Para Além do Capital (2009, p. 720). 
65 Ver Para Além do Capital (2009, p. 710). 
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de capital o princípio de uma estrutura conflitante no 
processo de trabalho (um comando alienado sobre o 
trabalho). Portanto, Mészáros argumenta que a 
personificação do capital pode ou não ser o capitalista, isto vai 
depender das diferentes circunstâncias sócio-históricas da 
relação antagônica de produção sob a grande indústria, 
que pode desenvolver formas alteradas desta 
personificação66. A expropriação dos capitalistas 
exploradores não garante, por si só, o caráter socialista da 
empreitada revolucionária, ainda que seja uma tarefa 
fundamental do processo. 

O projeto emancipatório socialista, radicalmente 
contrário a esta estrutura conflitante, tem como princípio 
o controle da reprodução do metabolismo social pelas 
autodeterminações dos produtores livremente associados; 
ou seja, tem como princípio que os produtores 
determinem o processo produtivo, sem estarem sujeitos 
ao comando alienado das personificações do capital, que 
não trabalham e impõem, de cima, as condições que os 
produtores devem trabalhar. Se, numa tentativa 
revolucionária socialista, o princípio conflitante da grande 
indústria que caracteriza a relação-capital (a relação entre 
trabalhadores alienados e comando alienante sobre os 
produtores) não for de fato radicalmente superado, 
certamente o sistema do capital reafirmará o seu poder e, 
para isso, deverá encontrar formas novas de 
personificação do capital, para conseguir perpetuar a 

 
66 Ver Para Além do Capital (2009, p. 723). 
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relação em que o trabalho esteja sob o controle de uma 
vontade alheia a ele67.   

Neste sentido, no pensamento de Mészáros, o comando 
capitalista foi destruído pela Revolução de Outubro de 
1917, mas o comando do capital se repôs sob forma 
metamorfoseada. O novo pessoal de comando era 
incorporado pelas autoridades do Estado, governado 
absolutamente pelo Partido Bolchevique. Depois da 
destruição do poder do Estado capitalista pelo Partido 
Bolchevique, com o abalo, na Rússia, da reprodução do 
sistema capitalista do capital através do processo de 
expropriação da classe capitalista e através da alteração das 
condições que caracterizam o mercado, novas funções 
sociais foram impostas a esta forma soviética do Estado 
moderno. O chamado “Estado proletário” se tornou o 
responsável por regular, na totalidade e no detalhe, tanto 
o processo de produção da riqueza como a sua 
distribuição. Esta forma metamorfoseada do Estado 
moderno foi adquirindo progressivamente uma 
importância cada vez maior para a reprodução da 
sociedade soviética: determinando a alocação dos recursos 
sociais, as condições de trabalho e a intensidade que os 
produtores deveriam executá-lo; também determinava a 
taxa de extração do trabalho excedente dos produtores e 
a taxa de acumulação da riqueza, além de determinar a 

 
67 Ver Para Além do Capital (2009, p. 719).  
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parcela do produto social disponível para o consumo de 
cada indivíduo68.  

Como dissemos no primeiro ponto, diante das 
transformações revolucionárias dos elementos que 
caracterizam o capitalismo realizadas pela revolução de 
1917, a contradição antagônica das relações de classe 
parecia não mais existir, se nos fixarmos apenas nas 

 
68 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1027). Lenin teria expressado 

isso de uma forma não problemática em um artigo publicado já em 30 
de outubro de 1919, chamado A economia e a política na época da ditadura 
do proletariado. Simplesmente um tema crucial para uma revolução que 
tenta superar o sistema do capital. Depois de fazer uma ressalva de que 
entre o comunismo e o capitalismo existe um período de transição e, 
portanto, a Rússia está em um período de transição (e nenhuma 
transformação radical poderia estar finalizada) ele argumenta que a 
ditadura do proletariado russa se distingue da possível ditadura do 
proletariado do resto dos países da Europa de maneira inevitável por 
conta das peculiaridades históricas russas. Afirma que a experiência 
soviética se caracterizava como a “ditadura do proletariado” e sua 
economia representava os primeiros passos (estava apenas em um 
estágio inicial) do modo de produção de princípio comunista que seria 
estruturada por um enorme Estado. Dois argumentos, usados por Lenin, 
que justificariam a afirmativa de que o trabalho estava unido de acordo 
com o princípio comunista eram que a propriedade privada dos meios 
de produção estava abolida; e que o poder do chamado “Estado 
proletário” organizava em escala nacional a grande produção das terras 
estatais e nas empresas estatais, distribuía a mão de obra (o povo produtor) 
entre os diferentes ramos da economia e entre as empresas e distribuía 
entre os trabalhadores, para o consumo, os produtos que eram 
pertencentes ao Estado. Ver A economia e a política na época da ditadura do 
proletariado, em Lenin e a Revolução de Outubro: textos no calor da hora (1917-
1923) (2017, p. 404-405). 
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formas tipicamente capitalistas do proletariado e da 
burguesia. Mas ela existia, só que numa oposição distinta 
desta tipicamente capitalista. Existia enquanto uma 
oposição entre os produtores e uma nova forma de 
comando para a extração de trabalho excedente/mais-
trabalho. Pois, para assegurar a base material da 
reprodução da experiência e do próprio Estado 
“proletário”, este novo Estado moderno distribuiu 
centralizadamente a força de trabalho. Isso significava, na 
concepção de Mészáros, que os próprios produtores 
tinham que, mais uma vez (mas de forma diferenciada), 
ter suas personalidades reduzidas e distribuídas. Tanto no 
sentido de uma distribuição geográfica pelo imenso 
território, quanto no sentido de uma distribuição vertical 
(hierarquizada) do trabalho em todas as localidades. Uma 
distribuição dos indivíduos produtores que acontecia de 
acordo com a imposição material da estrutura de 
produção que estava em operação, bem como de acordo 
com a imposição política que era inerente ao princípio e 
aos órgãos de regulação que foram instituídos na 
sequência da revolução69. 

Como neste sistema de reprodução social que se 
consolidava com a experiência soviética o poder 
centralizado do novo Estado determinava sozinho a 
distribuição da força de trabalho (em contradição com a 
autodeterminação dos produtores), na concepção de 
Mészáros, com esta distribuição central da força de 

 
69 Ver Para Além do Capital (2009, p. 740).  
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trabalho estabelecia-se uma subordinação estrutural no 
relacionamento entre estes dois polos (os trabalhadores e 
o poder do Estado). O sistema de produção social 
constituído pela experiência soviética era baseado em uma 
associação forçada dos trabalhadores, pois o 
planejamento social era imposto a eles através de um 
poder político que, consequentemente, era separado e 
oposto em relação aos produtores. Estes, por sua vez, 
eram obrigados a cumprir as ordens ditadas de cima e 
implementar os objetivos que não eram elaborados a 
partir de suas deliberações conscientes e coletivas70. 
Mészáros caracteriza este sistema como sistema pós-
capitalista do capital.  

Este novo comando para a extração de mais-trabalho 
não podia exercer individualmente uma autonomia nas 
tomadas de decisões como o que acontecia com o tipo de 
personificação do capital capitalista, pois no sistema do 
capital soviético, as funções controladoras eram investidas 
no Partido e não nos indivíduos proprietários privados. 
No entanto, o fato de as funções controladoras estarem 
centralizadas no Partido não contradiz a natureza da 
relação-capital, pelo contrário, era desta maneira que os 
líderes partidários se transformavam em novos tipos de 
personificações do capital. Uma diferença em relação à 
personificação capitalista do capital era que este novo tipo 
se configurava como tal apenas em sua capacidade 
coletiva como membro do Partido e do Estado, mas, para 

 
70 Ver Para Além do Capital (2009, p. 739, 1020 e 1015).  
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Mészáros, eles eram equivalentes aos capitalistas privados 
em sua função social71. 

Portanto, para István Mészáros, as unidades 
produtivas do sistema (no caso, as empresas capitalistas 
expropriadas) não foram reapropriadas como poder do 
corpo social, como “forces propres” dos produtores 
associados, mas continuaram alienadas dos trabalhadores, 
submetendo o processo produtivo a um poder alheio (não 
mais sob o domínio dos capitalistas, mas agora do Estado-
Partido). Os indivíduos não se tornaram, com o processo 
revolucionário, autônomos, trabalhadores organizados 
livremente, que espontânea e conscientemente deliberam 
como executar sua relação de trabalho, mas continuaram 
reduzidos à condição de “força de trabalho” que deveria 
ser distribuída de acordo com os ditames políticos 
impostos de cima.  

De igual modo, o produto que era resultado deste 
processo produtivo não poderia ser pertencente ao 
trabalhador, que se reconheceria no resultado de sua 
atividade de livre produção, mas era necessariamente um 
produto alienado do trabalhador individual. O produto do 
trabalho deveria, portanto, ser meramente distribuído ao 
povo trabalhador pelo aparelho estatal, pois era, na 
verdade, pertencente ao Estado.  

Junto com os meios de produção (matéria-prima, 
meios e materiais auxiliares para realizar o trabalho), a 
força de trabalho é reduzida a uma forma de existência do 

 
71 Ver Para Além do Capital (2009, p. 781).  
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capital, que ele precisa assumir, transmutar-se, para 
realizar seu ciclo produtivo. Os primeiros, são a “parte 
constante do capital” e a força de trabalho é a “parte 
variável do capital”72. Os trabalhadores, nesta relação de 
produção comandada pela relação-capital, são 
incorporados ao capital, são um modo específico que o 
capital precisa se transformar para existir73. Vemos que, 
na análise d’O Capital de Marx, o valor do capital 
originário, depois de desfazer-se de sua forma expressa em 
dinheiro transformando-se em fatores do processo de 
trabalho, precisa assumir as formas de meios de produção 
e força de trabalho como “apenas diferentes formas” de 
sua existência74. Assim, nesta forma mutante de controle 
do capital desenvolvida na experiência soviética, os 
próprios trabalhadores continuaram como 
“personificações do trabalho para o capital”, tal como no 
capitalismo. 

Portanto, o conceito de personificação não se refere 
apenas ao pessoal de controle. O trabalhador, nesta forma de 
produção da riqueza caracterizada pelo sistema do capital, 
também existe enquanto uma personificação. Na forma de 
produção da riqueza sob o comando da relação-capital, 
para Marx, o capital personificado é o dono dos bens e o 
indivíduo trabalhador é reduzido à mera personificação do 

 
72 Ver O Capital (1983, p. 171).  
73 Ver O Capital (1983, p. 264). 
74 Ver O Capital (1983, p. 171). 
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trabalho para o capital75. Para Mészáros, esta alienada 
“personificação recíproca” do explorador e do explorado 
é uma característica inerente ao modo pelo qual o capital 
controla a reprodução do metabolismo social, 
independentemente da forma histórica que assuma 
(capitalismo ou pós-capitalismo, como foi a experiência 
soviética)76. Neste sentido, na experiência soviética, ao 
apenas mudar o pessoal que exerce o comando sobre os 
trabalhadores, a própria individualidade dos produtores 
continuou sendo reduzida também a uma forma de 
personificação do trabalho para o capital. Ou seja, havia 
outra forma de manifestação desta “personificação 
recíproca” inerente à relação antagônica entre capital e 
trabalho.  

Diante da mudança no pessoal de comando, e a 
metamorfose da personificação do capital, do outro lado da 
relação, o indivíduo trabalhador continuou uma 
“equivalente personificação do trabalho”. Isso quer dizer que 
a identidade do sujeito que produz a riqueza continuou 
confinada às funções produtivas que são impostas de 
cima. Uma característica que está presente tanto no 
trabalhador assalariado no sistema capitalista; quanto no 
dito “trabalhador socialista” no sistema pós-capitalista do 
capital, que era um cumpridor das normas do comando 
central do Partido que detinha o poder de Estado, que 

 
75 Ver citação de Mészáros no Para Além do Capital (2009, p. 205, 

nota 48).  
76 Ver Para Além do Capital (2009, p. 725). 
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tinha, portanto, a sua própria forma de constituir a divisão 
do trabalho77.  

Além de Maurice Brinton, também para Mészáros, a 
consolidação da experiência soviética e a constituição do 
Estado moderno enquanto um “Estado proletário” 
significou a destituição do poder dos soviets e dos 
Conselhos de Fábrica que foram criados pelos produtores. 
Qualquer ideia que fosse contrária à centralização estatal 
defendida pelo Partido Bolchevique era atacada e 
descartada pejorativamente como “tolice sindicalista” ou 
“um desvio em direção ao sindicalismo e ao 
anarquismo”78. Radicalmente contra a perspectiva 
emancipatória original do socialismo científico, a defesa 
da autodeterminação dos produtores era encarada como 
uma ameaça à proclamada “ditadura do proletariado”, que 
na verdade era a encarnação do até então inédito sistema 
pós-capitalista do capital.  

Segundo Mészáros, esta relação de subordinação 
estrutural dos produtores em relação ao poder do Estado 
soviético foi uma questão evitada por Lenin ao descrever 
a forma pós-revolucionária do poder do Estado russo 
como “poder estatal proletário”. Esta concepção de poder 
centralizado do Estado ocultou a contradição objetiva que 
existia entre a ditadura do proletariado e o próprio 
proletariado79, ao mesmo tempo em que este dito “poder 

 
77 Ver Para Além do Capital (2009, p. 721).  
78 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1022).  
79 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1020). 
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estatal proletário” ficou conhecido como a expressão da 
política de caráter socialista. Com a experiência soviética 
em andamento, o próprio Lenin defendeu, ao invés do 
desenvolvimento da ação autônoma dos produtores, que 
a situação pós-revolucionária requeria e pressupunha a 
maior centralização possível da produção em larga escala. O 
controle direto das indústrias deveria ser exercido pelo 
comando central de toda a Rússia e este poder 
centralizado deveria determinar as diretrizes gerais da 
produção das distintas regiões80.   

Com o avançar desta experiência soviética, isolada 
depois da derrota da revolução em outras partes do 
mundo, os desdobramentos da perspectiva problemática 
que postulou a viabilidade de uma revolução que 
acontecesse no “elo mais fraco” da cadeia global do 
capitalismo (na esperança de reter o poder até que os 
países avançados iniciassem seu processo revolucionário) 
começaram a se tornar cada vez mais distantes de uma 
perspectiva emancipatória. Para Mészáros, é uma ironia 
cruel o fato de que o próprio Lenin (que era um indivíduo 
dedicado à revolução socialista) contribuiu para paralisar 
as forças da classe trabalhadora em sua base. Mais tarde, 
ao visualizar parte dos perigos dos desenvolvimentos que 
no futuro próximo iriam desembocar no stalinismo, Lenin 
tentou pedir ajuda a estas mesmas forças da base da classe 
trabalhadora, sem sucesso para reverter a tendência em 

 
80 Ver citação de Lenin por Mészáros no Para Além do Capital (2009, 

p. 1022). 
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andamento. Do final de 1922 até o momento de sua morte 
[21 de janeiro de 1924], Lenin sugere a criação de uma 
maioria no Comitê Central do Partido composta por 
quadros da classe trabalhadora, na esperança de que isto 
pudesse neutralizar os burocratas do Partido81, propondo, 
assim, esquemas impossíveis de se realizar diante da 
relação antagônica estruturada, comportando-se, segundo 
Mészáros, como um utópico desesperado. De acordo com 
este autor, não era o burocrata do Partido que produzia o 
perverso sistema do capital de tipo soviético, na verdade, 
era a forma na qual o capital se perpetuou naquela 
experiência (como capital pós-capitalista) que fez emergir 
o burocrata como forma da sua própria personificação 
necessária, equivalente ao capitalista privado no sistema 
capitalista de capital82.  

 
81 No texto Carta ao Congresso, na parte das notas escritas em 26 de 

dezembro de 1922, Lenin propõe ampliar o Comitê Central do Partido 
em 50 ou até 100 membros, incorporando muitos operários, que, com 
isso, deveriam ajudar a melhorar o aparato estatal, que ele caracterizou 
como péssimo. Revisar, melhorar e refazer este aparato, deveria ser 
uma tarefa a ser realizada pelas dezenas de operários incorporados ao 
CC. Inclusive, segundo o critério de Lenin, estes operários 
incorporados deveriam ser indivíduos que não atuaram por muito 
tempo nas organizações soviéticas, pois nestes indivíduos estariam 
arraigadas tradições e preconceitos contra as quais eles deveriam 
justamente lutar. Deveriam ser indivíduos não pertencentes à camada 
de funcionários soviéticos dos últimos cinco anos, indivíduos mais 
próximos dos operários e camponeses simples. Ver Lenin e a Revolução 
de Outubro: textos no calor da hora (1917-1923) (2017, p. 595-596).  

82 Ver Para Além do Capital (2009, p. 720).  
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No último ano de sua vida, Lenin, totalmente isolado, 
já se tornara historicamente supérfluo para aquela 
experiência revolucionária (e o que é pior: por conta de 
desenvolvimentos que ele mesmo ajudou a dinamizar)83. 
Quando Lenin se preocupa com os perigos do 
desenvolvimento social soviético84, já era tarde, pois já 
tinha se consolidado a defesa da maior centralização 
possível em contraposição ao ideal da autogestão dos 
produtores85.  

Para Mészáros, esta nova relação antagônica entre o 
controle e a produção social criou uma relação entre 
capital e trabalho na sociedade pós-revolucionária 
soviética que era inexistente antes. Ou seja, esta nova 

 
83 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1022-1023).  
84 No mesmo texto, Carta ao Congresso, na parte escrita em 24 de 

dezembro de 1922, Lenin argumenta que o ponto fundamental na 
questão da estabilidade do Comitê Central (que ele temia que levasse à 
ruptura em um futuro próximo), em relação à questão de índole 
puramente pessoal, era a relação entre dois membros do CC: Stalin e 
Trotsky. Menciona que Stalin, depois de ter se tornado Secretário-
Geral, concentrou em suas mãos um poder enorme; enquanto Trotsky 
estaria tomado por uma autoconfiança e estava atraído pelo aspecto 
puramente administrativo dos assuntos que lidava. Em 4 de janeiro de 
1923, num suplemento a esta parte anterior, Lenin diz que Stalin é 
grosseiro demais e que este defeito é intolerável para alguém que ocupe 
o cargo de Secretário-Geral. A saída colocada aqui é apenas a proposta 
de que os demais tratem de passar Stalin a outro posto, colocando 
como Secretário-Geral alguém mais tolerante, leal, correto e atencioso 
com as pessoas, um indivíduo menos caprichoso. Ver Lenin e a Revolução 
de Outubro: textos no calor da hora (1917-1923) (2017, p. 593-595).  

85 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1022).  
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relação criou uma relação entre o capital e o trabalho 
inédita na história da humanidade, uma vez que, até então, 
a relação-capital, o sistema do capital, significava tão 
somente o sistema capitalista de produção. 

A nova forma de distribuição da força de trabalho e de 
extração e alocação do trabalho excedente era, nada 
menos, do que uma nova forma de relação de 
subordinação estrutural do trabalho ao capital, ou seja, 
uma nova forma de mediação subjugadora do trabalho ao 
capital. Uma diferença fundamental em relação ao 
capitalismo consiste em que ao invés de ser uma extração 
do trabalho excedente realizada através de uma relação 
econômica que é contratualmente estabelecida, na 
experiência soviética a extração do trabalho excedente era 
politicamente regulada através do Partido e do Estado. 

Ou seja, de acordo com a análise deste autor, quando 
esta estrutura de produção e reprodução social 
centralizada no Estado e no Partido Bolchevique estava 
consolidada, o sistema soviético se constituiu como uma 
forma do sistema do capital, com a novidade histórica de 
que a extração do trabalho excedente dos produtores era 
determinada de maneira política86, não mais de maneira 
contratual/econômica como a que caracteriza o sistema 
capitalista do capital.  Portanto, ocorrendo uma mudança 
na forma da extração do trabalho excedente, da forma 

 
86 Ver Para Além do Capital (2009, p. 1027).  
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econômica da mais-valia (típica no capitalismo), para uma 
forma imposta e controlada politicamente87.  

Diante disto, pensamos que esta mudança na forma 
moderna de extrair o trabalho excedente na estrutura da 
grande indústria é um elemento fundamental para que 
Mészáros caracterize o sistema social que emergiu da 
experiência soviética como sistema pós-capitalista do capital 
ou sistema soviético do capital. 

Alteradas as condições históricas específicas da 
sociedade capitalista, a inédita relação-capital que se 
desenvolvia (a “relação-capital pós-revolucionária”), 
possuía suas personificações próprias e também inéditas: 
a personificação do capital pós-capitalista e a 
personificação do trabalho pós-revolucionário – ou seja, 
os burocratas dirigentes do Partido e os trabalhadores 
“socialistas” cumpridores de ordens do comando central.  

Ou seja, a sociedade soviética era administrada por um 
tipo novo de personificação do capital (que eram os 
burocratas do partido), que tinha de impor ao novo tipo 
de personificação do trabalho (os chamados 
“trabalhadores socialistas”) as exigências de um sistema de 
metabolismo social que também era reificado e alienador, 
extraindo o trabalho excedente de maneira politicamente 
determinada88. Portanto, a contradição fundamental da 
sociedade soviética continuava sendo a mesma da 
sociedade capitalista: a relação antagônica entre capital e 

 
87 Ver Para Além do Capital (2009, p. 709).  
88 Ver Para Além do Capital (2009, p. 206).  
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trabalho, mas agora tratava-se do antagonismo entre o 
capital pós-capitalista e o trabalho pós-revolucionário89.  

Assim, era uma ilusão que esta novidade histórica se 
tratasse de um modo de reprodução que era radicalmente 
diferente do capitalismo. Para este autor, no sistema 
soviético, os indivíduos estão tão à mercê da “força das 
coisas” quanto no capitalismo que a experiência soviética 
tentou superar90. 

Mészáros argumenta que existem quatro condições 
necessárias para a existência e perpetuação de todas as 
formas concebíveis da relação-capital desenvolvidas (o 
que inclui as experiências pós-capitalistas, além do próprio 
capitalismo): 

 
1) O trabalho separado e alienado das condições 

objetivas de realização do processo de trabalho; 
2) Um poder separado que exerce o comando sobre 

o trabalho, impondo estas condições objetivas e 
alienadas do processo de trabalho sobre os 
produtores; 

3) A personificação do capital (que pode ser o 
capitalista privado no sistema capitalista ou o seu 
equivalente no sistema pós-capitalista enquanto o 
burocrata de tipo soviético); 

 
89 Ver Para Além do Capital (2009, p. 768). 
90 Ver Para Além do Capital (2009, p. 206). 
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4) A personificação do trabalho. Que reduz a 
identidade do indivíduo produtor às funções 
produtivas que ele está destinado a realizar (seja o 
trabalhador assalariado capitalista ou o 
“trabalhador socialista” cumpridor das normas 
do Estado-Partido soviético).91 

Para este pensador, a forma do domínio do sistema do 
capital pode variar significativamente enquanto estas 
condições essenciais não forem radicalmente superadas92. 

A permanência do capital, na argumentação do 
filósofo húngaro, se expressaria no fato de que o processo 
revolucionário russo teria destruído as condições de 
produção do capital sob a variedade capitalista, mas 
constituiu sua própria forma de perpetuar a relação-capital 
como controladora do processo de produção e 
reprodução social, mantendo em operação estas quatro 
condições acima mencionadas.  

Este é o terceiro elemento de nossa argumentação a 
respeito do porquê não houve socialismo na experiência 
soviética. O sistema do capital, modo de reprodução da 
sociedade que é o alvo da superação socialista, não foi 
modificado em seus aspectos mais essenciais. E as 
modificações realizadas a partir da Revolução de Outubro 
de 1917 acabaram por revelar uma capacidade do sistema 
do capital antes desconhecida: a metamorfose de suas 

 
91 Ver Para Além do Capital (2009, p. 720-721). 
92 Ver Para Além do Capital (2009, p. 721). 
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formas de controle enquanto suas condições essenciais 
permanecerem em funcionamento. E, assim, se 
reproduziu o sistema do capital sob uma forma 
metamorfoseada que entrou para a história como o 
sistema “socialista” possível de ser colocado em prática 
(que era, na verdade, o outro lado da moeda do sistema 
do capital). 
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Conclusão 

Hoje, com o sistema do capital num determinado 
patamar de seu desenvolvimento histórico, caracterizado 
pelo alto desenvolvimento das forças produtivas, imerso 
em sua crise estrutural93, e tendo em perspectiva que este 
sistema global de reprodução da vida só pode ser 
superado através da emergência de um modo de produção 
radicalmente alternativo que seja igualmente global; 
vemos que, a partir da experiência soviética, para a 
possível revolução do futuro ter chance de êxito é preciso 
ir muito além da expropriação dos capitalistas privados, 
destruição do Estado capitalista e da variedade capitalista 
de produção do capital.  

A revolução social de caráter genuinamente socialista 
deve revolucionar a relação intrínseca entre o trabalho 
alienado, o Estado moderno e o sistema do capital. No 

 
93 Para Mészáros, a crise da estrutura do sistema do capital teve 

início por volta de 1970, afetando profundamente todas as esferas da 
vida, por exemplo: a política, a família, a relação com a natureza, o 
modo anterior de luta dos trabalhadores, etc., e, claro, as relações 
econômicas. Intensificando imensamente os elementos destrutivos do 
sistema do capital, trazendo consigo o perigo fatal não só para este 
específico modo de reprodução social, mas para a sobrevivência da 
própria humanidade, caso outra estrutura produtiva e reprodutiva não 
seja criada. 
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sentido de transformar radicalmente o modo de 
produção, constituindo o trabalho associado como 
fundamento da reprodução social, incompatível com a 
existência do antagonismo de classes sociais; com o 
Estado enquanto tal e incompatível com o sistema do 
capital em todas as formas possíveis que ele pode 
expressar a sua forma de controle. 

Enquanto a sociedade não for fundamentada numa 
relação de produção baseada no trabalho associado, na 
autodeterminação dos produtores, a teoria desenvolvida 
por Marx e Engels a respeito de um projeto socialista 
continuará a ter a sua validade para a superação das 
contradições do sistema do capital (se for sempre 
atualizada em relação às mudanças históricas, mantendo e 
enriquecendo os elementos essenciais desta teoria). 
Portanto, sem engessar a perspectiva desses autores ao 
contexto sócio-histórico do século XIX, a teoria 
desenvolvida por eles é de importância fundamental para 
realizar uma análise crítica da experiência soviética. Ou 
seja, pensamos que não se pode conceber uma crítica 
radical da experiência soviética a partir da perspectiva do 
socialismo científico tanto se ficarmos presos ao 
momento histórico em que Marx e Engels viveram, 
quanto se negarmos o retorno aos princípios 
emancipatórios originalmente elaborados por eles.  

Ainda que não se concorde com a visão de Mészáros 
acerca da permanência do capital na experiência soviética, 
insistindo que a análise crítica marxista do sistema do 
capital está limitada a uma crítica do capitalismo, tem-se 



79 
 

que lidar com outros fatores fundamentais da crítica de 
Marx: como a distinção de classes e a natureza do Estado, 
que inclusive se fortaleceu na experiência soviética, 
conforme argumentamos nos dois primeiros capítulos. 
Permanecendo assim, ao nosso ver, cheia de contradições 
a perspectiva que defende o caráter socialista da 
experiência soviética buscando fundamentar-se na 
perspectiva do socialismo científico inicialmente 
elaborado por ele e Engels.  

Do ponto de vista da perspectiva de Mészáros, 
podemos dizer que, na experiência soviética, as classes 
permaneceram e o Estado se fortaleceu, porque o sistema 
do capital continuou como sistema de reprodução do 
metabolismo social. E, neste argumento, estariam 
“implícitos” os dois primeiros elementos da 
argumentação – mas esta é uma perspectiva meszariana de 
analisar criticamente a experiência soviética. Optamos por 
apontar esses três elementos, porque Marx e Engels não 
conceberam outra forma do sistema do capital para além 
do capitalismo – mas estava claro para eles, como 
argumentamos, que enquanto a sociedade se perpetuasse 
como uma sociedade de classes e enquanto houvesse 
alguma forma determinada de Estado, a sociedade se 
fundamentaria na escravização social.   

Entretanto, além de trazer uma profunda contribuição 
na compreensão do capital como sistema de produção e 
reprodução social – válido para a análise crítica da 
experiência soviética e também para o futuro –, a ideia da 
permanência do capital na experiência soviética, 
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desenvolvida por Mészáros, traz a possibilidade de 
caracterizar a sociedade soviética como antagônica, sem 
desconsiderar o processo revolucionário que existiu de 
fato. Processo revolucionário que destruiu o capitalismo, 
sistema ao qual depois teve-se que retornar no início dos 
anos 1990 diante das contradições do sistema pós-
capitalista. 

A análise de Mészáros a respeito deste acontecimento 
histórico enriquece a própria concepção da natureza do 
capital, uma vez que, depois desta crítica radical, o sistema 
do capital é entendido como um sistema composto pelo 
sistema capitalista e sua extração contratual/econômica 
do trabalho excedente e pelo sistema pós-capitalista de 
capital, com sua forma política de determinar a extração 
do trabalho excedente. O sistema do capital não se resume 
mais à sua variedade capitalista, ficou demonstrado 
historicamente que ele é capaz de desenvolver formas 
mutantes de exercer seu controle sobre a produção e a 
humanidade, se as condições históricas alteradas exigirem.  

O fato de não terem existido as determinações 
objetivas para o socialismo não quer dizer que os 
princípios fundamentais do socialismo não devessem ser 
defendidos em qualquer circunstância, na tentativa árdua 
de sempre manter viva a luta por um mundo sem 
exploração social de qualquer natureza, sem o Estado, um 
mundo radicalmente diferente do sistema do capital. 
Muito menos quer dizer que deveriam desenvolver “o 
socialismo possível” dentro daquelas circunstâncias 
contraditórias, levando à frente práticas de enfrentamento 
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da crise capitalista que ficaram consagradas como o 
“socialismo real”, como “modelo socialista”, mas que na 
verdade eram antagônicas aos princípios emancipadores 
do socialismo científico.  

A Revolução que deu origem à sociedade soviética 
acabou por se limitar, nas palavras de Marx escritas anos 
antes, a uma revolução social com alma política, 
constituindo um novo círculo dirigente na sociedade 
através da exploração dos produtores. Os revolucionários 
que quiserem manter viva a luta pela emancipação social 
devem realizar uma crítica radical da experiência soviética, 
pois a revolução do futuro não pode trocar um círculo 
dirigente por outro, trocar uns exploradores por outros. 
Na futura luta pela emancipação humana do sistema do 
capital, é preciso que o modo de produção constituído 
como base material para a transição socialista seja 
radicalmente oposto tanto à burguesia típica do sistema 
capitalista quanto aos burocratas políticos do sistema pós-
capitalista (ambos personificações do capital, classes 
dominantes no sistema do capital).   

É preciso fazer uma autocrítica do passado para poder 
atualizar a perspectiva da alternativa radical aos 
enfrentamentos do presente e do futuro. Ainda que isso 
não seja de todo suficiente, sem a autocrítica, é impossível. 

O fim da experiência soviética não trouxe um mundo 
capitalista mais humano e globalmente mais unificado 
através da harmonia entre os países, entre os Estados 
nacionais. Muito pelo contrário. Mas isto não pode servir 
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de argumento – junto com alguns avanços sociais e 
políticos que a Revolução Russa pôde realizar – para 
defender este acontecimento histórico como modelo da 
sociedade socialista numa tentativa futura. Pois, neste 
caminho, as contradições da experiência soviética 
continuarão sendo um obstáculo gigantesco para quem 
defende um mundo sem desigualdades sociais, que 
defende a autonomia da humanidade para determinar o 
seu destino de acordo com as necessidades humanas 
através do controle sobre os meios de produção e o 
processo de trabalho.  

Se o projeto socialista originário for complementado 
pelos aprendizados da experiência passada que se originou 
da Revolução Russa (que implicou em deformações, 
enquanto “modelo socialista”, à perspectiva de uma 
alternativa radical ao sistema do capital), ele continuará 
fundamental para a luta pela liberdade humana de todas 
as formas de exploração até que o sistema do capital tenha 
sido globalmente superado, através da livre 
autodeterminação da produção e da distribuição da 
riqueza pelos produtores associados. Uma tarefa que diz 
respeito à própria sobrevivência da humanidade. 

De fato, a experiência soviética trouxe muitos 
problemas para a compreensão e a realização do 
socialismo. Mas, por outro lado, é também verdade que – 
se conseguirmos aprender com o erro deste caminho 
trilhado – depois da experiência soviética, podemos 
conhecer com mais elementos a natureza do capital e sua 
capacidade de metamorfosear a sua forma de controle. Se 
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conseguirmos aprender com a autocrítica, isso pode ser 
muito útil nas possíveis lutas futuras contra o sistema do 
capital e sua relação intrínseca com o Estado moderno e 
o antagonismo entre classe dominante e classe produtora.
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