
AMIGO É COISA PRA SE GUARDAR NO LADO ESQUERDO DO 
PEITO  

                Celso Soares  

     Apesar de não ser chegado ao romantismo, esse verso da música 
de Milton Nascimento me pareceu adequado agradecimento à direção 
do PCB por me incluir entre seus amigos. Amizade não quer dizer, 
porém, que um amigo concorde com outro em tudo.  

     Duas questões suscitadas pelas teses do PCB para seu XIV 
Congresso Nacional têm a minha discordância: dizem que o 
socialismo é uma alternativa e usam o termo marxismo-leninismo, 
conforme era praxe no tempo do socialismo de modelo soviético.   

     Primeira: admitem um período de transição para se passar do 
capitalismo à sociedade sem classes e, talvez como forma de negar a 
inevitabilidade do socialismo, conceituam-no como alternativa. 
Permito-me então indagar: como pretender, como dizem as teses, que 
o partido seja “portador da radicalidade da transformação socialista” e 
que o objetivo central do bloco histórico do proletariado “é a 
construção da sociedade socialista, período transitório para a 
emancipação do proletariado na sociedade comunista”, o que exige 
uma ação transformadora que culmine na ruptura com a ordem 
capitalista, se o socialismo é  considerado simples alternativa a essa 
ordem?   

     O alternativo não é revolucionário, somente contestador de alguns 
aspectos de uma determinada ordem; ser alternativo não significa 
negar essa ordem mediante um projeto e uma atuação 
revolucionários.  Por exemplo: os hippies sonhavam como uma 
sociedade alternativa; na década de 80 surgiu, no mundo jurídico, um 
movimento intitulado Direito Alternativo, negando a ordem jurídica 
estatal, visando a que juízes dessem sentenças sem se apegar à letra 
da lei; a existência da imprensa alternativa se opõe aos grandes meios 
de comunicação. Alternativas, entretanto, nunca sequer ameaçaram 
nem ameaçam o poder do capital, que por isso mesmo as tolera.   

     O socialismo é condição sine qua non, indispensável, para 
passarmos do capitalismo à sociedade sem classes. As teses o 
definem como objetivo estratégico, e objetivo estratégico é mais que 
alternativa. Reconhecem que a definição de uma estratégia socialista 
não pode significar uma atitude mecânica acerca da via revolucionária, 
a qual “deve ser definida pelas condições imediatas de luta, de 
correlação de forças, levando-se em conta a história e a cultura 



política da classe trabalhadora” – e aí incluo o nível de sua 
consciência de classe – “as ações do inimigo e seus instrumentos de 
luta e de poder”. Contudo o fato de a conquista do socialismo 
depender de condicionantes, pena de, se não atendidas, a via 
revolucionária ser derrotada, não significa que se trate apenas de uma 
alternativa e sim que o socialismo não pode acontecer sem a 
intervenção objetiva e subjetiva do proletariado organizado, num 
processo demorado e difícil; não virá se o proletariado, como os 
cristãos à espera do Messias, se mantiver passivo e não construir os 
meios de romper com o capitalismo. Nesse sentido, proclamar a 
inevitabilidade do socialismo serve à perpetuação da hegemonia e do 
domínio do capitalismo; as teses acertam ao negar que seja inevitável, 
mas situar a questão como inevitabilidade ou alternativa ao 
capitalismo é um falso dilema. O certo seria inevitabilidade ou objetivo 
estratégico a ser alcançado mediante aquele processo conceituado 
por Marx como revolução permanente. Ora: as teses propõem esse 
objetivo e esse processo, sendo contraditórias, pois, ao dizer que o 
socialismo é uma alternativa.  

     O caminho da conquista do socialismo, como sabemos, é 
pontilhado de sérios obstáculos. Um deles é que – e Marx já advertia 
em 1865 – o capitalismo, mesmo com todas as misérias que acarreta 
ao proletariado, “engendra simultaneamente as condições materiais e 
as formas sociais necessárias para uma reconstituição econômica da 
sociedade” (grifado pelo autor). A História mostra que o capitalismo 
convive com crises e choques financeiros e os tem superado sempre 
às custas dos trabalhadores, conforme estamos vendo acontecer 
nestes tempo de ressurreição do liberalismo.  

     Outro obstáculo é a dificuldade de o proletariado adquirir 
consciência de classe, a consciência para si. A esse respeito é 
inegável a contribuição de Georg Lukács , para o qual o que “torna 
mais difícil o desenvolvimento da consciência proletária de classe”1 é 
aquilo que o Manifesto Comunista apontava: as classes que no 
passado se tornaram dominantes trataram de consolidar a situação 
adquirida, submetendo toda a sociedade às condições do seu modo 
de apropriação, enquanto os proletários não podem conquistar as 
forças produtivas sociais a não ser abolindo seu modo de apropriação 
em vigor e, pois, todo o modo de apropriação existente até os nossos 
dias; isto é, não têm de salvaguardar nada e sim destruir tudo que até 
agora vem assegurando a propriedade privada existente.  

     Em conseqüência, conclui, a vitória revolucionária do proletariado 
“não é, portanto, como para as classes anteriores, a realização 
imediata do ser socialmente dado da classe”; daí definir consciência 



de classe como “um problema de adjudicação relativo aos interesses 
de classe”2, de modo que “para o proletariado, e só para ele, a justa 
compreensão da essência da sociedade” (grifado pelo autor) “constitui 
fator de força de primeira ordem”3. Por isso, “enquanto a consciência 
de classe não está presente, o caminho da revolução, infinitamente 
penoso, marcado por recuos, caminho que a revolução proletária 
segue, seu eterno recuo ao ponto de partida, a sua constante 
autocrítica encontra sua explicação na realidade dessa consciência”4. 
A aquisição da consciência de classe pelo proletariado – é 
ainda Lukács  quem fala – não  é somente uma luta contra a 
burguesia, “mas ao mesmo tempo uma luta do proletariado contra si 
próprio, contra os efeitos devastadores e degradantes do sistema 
capitalista sobre a sua consciência de classe”; portanto o proletariado 
“só se realiza suprimindo-se, levando até ao fim a sua luta de classe e 
instaurando assim a sociedade sem classes”5 (grifado pelo autor)..  

     Segunda questão: as teses criticam a adoção e a defesa da 
codificação do pensamento marxista desenvolvida e consolidada pelo 
socialismo de modelo soviético mediante manuais simplificadores, 
promovendo “uma leitura empobrecida e, muitas vezes, deturpada do 
marxismo-leninismo” (grifei – C.S.) e a tese da estratégia e tática da 
revolução socialista no Brasil, logo no início, assim define o segundo 
aspecto fundamental para a conquista do poder político: “a 
organização e fortalecimento do instrumento político revolucionário 
capaz de dirigir a disputa pela hegemonia da sociedade, baseado nos 
princípios do marxismo-leninismo” (grifei – C.S.).   

     Ao usar o termo marxismo-leninismo, contradizem sua justa crítica 
à codificação do pensamento marxista, com enorme prejuízo para a 
elaboração de uma teoria política do marxismo. Esse termo foi criado 
por sucessores de Lênin não só para exprimir sua contribuição para a 
ampliação do marxismo, mas também para dar como liquidada a 
questão de até que ponto era firme o vínculo do marxismo de Marx 
com o de Lênin “quanto a alguns aspectos fundamentais da política do 
marxismo – por exemplo, o papel atribuído ao  partido”6 (grifei – C.S.).  

     Quanto a esse papel, Marx não revelava maior preocupação com a 
forma que deveria ter o partido do proletariado, apenas sustentava 
que não deveria ser uma seita, integrada por conspiradores 
profissionais, isolada da classe; importava-lhe é que fosse a 
expressão política e o instrumento da classe. Esse princípio era 
compartilhado por Lênin, mas este, mais que Marx e Engels, 
enfatizava a necessidade de uma formação política organizada com 
liderança e estrutura de comando. A forma de partido concebida por 
Lênin, baseada em princípios como disciplina militar e centralismo, 



acabou prevalecendo e, estruturado de acordo com tais princípios, o 
partido se tornou, como a vanguarda da classe, sua única expressão 
legítima e levou a que a direção substituísse o conjunto do partido, 
culminando na ditadura desta sobre o partido e a classe, virando-se de 
cabeça para baixo a formulação de Marx de ditadura de classe do 
proletariado após a derrubada da ditadura de classeda burguesia. 
Marx nunca formulou, para a organização do instrumento 
revolucionário capaz de dirigir a política do proletariado, outros 
princípios além dos mencionados, muito menos sua estrutura, 
enquanto Lênin formulou os princípios e a estrutura do partido numa 
perspectiva política insurrecional, dadas as condições da Rússia do 
seu tempo, que vivia uma situação pré-revolucionária, conforme 
comprovaram os acontecimentos de 1905.     

     As teses não estão pondo na agenda uma política insurrecional e 
sim uma política de inspiração gramsciana: conquista da hegemonia 
na sociedade capitalista por meio da formação e atuação de um bloco 
histórico, segundo a formulação de Marx conhecida 
como revolução permanente, um processo longo, penoso, difícil: lutar 
o proletariado por conquistas, ou seja, reformas, nos limites do 
capitalismo, ampliando a democracia até as últimas conseqüências, a 
ruptura, até que haja conquistado o poder estatal, o que exclui a 
adoção, quanto ao partido, de princípios adequados a uma política 
insurrecional. Portanto é inexato que a tese sobre estratégia e tática 
diga ser fundamental “a organização e o fortalecimento do instrumento 
político e revolucionário” – o partido – ”capaz de dirigir a disputa pela 
hegemonia da sociedade, baseado nos princípios do marxismo-
leninismo”, já que em tema de organização partidária não se pode 
falar em princípios marxistas e leninistas como se fossem uma só 
coisa. É claro que, chegado o momento da ruptura, se as condições 
determinarem o caminho da insurreição, será a vez de formular-se 
uma política insurrecional e aí se deverá contar com uma organização 
partidária capaz de conduzir o proletariado de acordo com essa 
política.   

     O termo marxismo-leninismo pretende ter conotação científica, mas 
se fixou sob o poder de Stálin (quando até se lhe acrescentou a 
palavra stalinismo) como instrumento de luta interna e justificativa da 
imposição da dogmatização a que foi submetido o marxismo, tendo-se 
perpetuado depois da sua morte. A expressãomarxismo-
leninismo consagrou uma contrafação do marxismo, rebaixado ao 
nível de catecismo de uma nova crença conforme sua interpretação 
autorizada, isto é, oficial, manifestação de um poder que se assumia 
como portador da verdade absoluta. E mais: o stalinismo exacerbou 
um processo decorrente do papel atribuído ao partido  segundo a 



concepção leninista, em que aos poucos a direção passou a exercer a 
ditadura sobre o conjunto do partido e o partido a exercer a ditadura 
sobre a classe, dela se distanciando e gerando sua 
passividade. Marxismo-leninismo consagrou a interpretação oficial 
como a teoria política do marxismo, estratificando-o, transformando-o 
em doutrina, coisa própria da Igreja Católica (questão de fé – Roma 
locuta, causa finita) das Forças Armadas (hierarquia, disciplina, 
obediência) e do positivismo jurídico (que dá o nome de dogmática à 
ideologia jurídica) e dessa forma os que ousavam contestá-la era 
estigmatizados de traidores e renegados do partido do proletariado, 
comparáveis aos hereges e aos desertores (mesmo os críticos do 
dogmatismo jurídico não são vistos com bons olhos). O fim do modelo 
soviético de socialismo acabou com aquela camisa de força, o que 
considero muito bom porque agora se pode elaborar uma real teoria 
política do que se convencionou chamar marxismo através do estudo 
dos clássicos (Marx, Engels, Lênin, Rosa Luxemburgo, Trotsky, etc.) e 
valendo-se da contribuição do pensamento dialético materialista 
contemporâneo. Nada justifica que se continue a usar a 
expressão marxismo-leninismo, pois felizmente passou o tempo em 
que as idéias da dialética materialista, teoria e prática, eram tratadas 
como um corpo doutrinário.   

     Na realidade, nunca houve um corpo de idéias denominado teoria 
política do marxismo perfeita e acabada (Marx, Engels e Lênin em 
algumas ocasiões reformularam idéias que antes haviam 
desenvolvido). Embora os clássicos do marxismo dessem grande 
importância à teoria, o que produziram foram obras esparsas, escritas 
sob a pressão de fatos políticos, da contingência de contestar 
distorções do marxismo ou de avaliar derrotas como as das 
insurreições proletárias de 1848 e da Comuna de Paris. Além disso, A 
ideologia alemã, primeira contribuição relevante, talvez, para uma 
teoria marxista, só foi publicada na década de 30 do século XX e ficou 
praticamente desconhecida. Não obstante, sempre se pode extrair das 
obras dos clássicos do marxismo, apesar de fragmentadas e desde 
que delas não sefaça leitura seletiva, a teoria política do marxismo 
como algo vivo. Temos de nos esforçar para lhe dar novo sentido a fim 
de que seja possível ir relegando ao esquecimento a 
expressão marxismo-leninismo. Seja como for, cabe aos partidos 
comunistas se dedicar, se já não o estão fazendo, à elaboração de 
uma teoria política do marxismo segundo a metodologia da dialética 
materialista aplicada às condições criadas pelas metamorfoses do 
capitalismo e da força de trabalho nos tempos atuais.   

     Por fim, e a propósito, por ter contato com trabalhos de juristas que, 
embora não comunistas, se inspiram no marxismo, penso que se faz 



necessário o PCB estimular em seus militantes o trato do direito sob o 
ponto de vista marxista. Não é uma questão acadêmica, importante 
somente para juristas e advogados; diz respeito ao papel da forma 
jurídica na sociedade capitalista, na qual tudo se transforma em 
mercadoria e que é, por isso, um verdadeiro mercado idealizado. A 
realização das relações mercantis nessa sociedade pressupõe 
vontades livres e iguais, vendedor e comprador, no mercado, 
alienando suas mercadorias por uma equivalente, o dinheiro, e assim 
se presume que age o homem ao vender a mercadoria força de 
trabalho ao capitalista, que a compra mediante a paga do salário. 
Conclusão: para que o mecanismo de trocas no mercado funcione, é 
indispensável a forma jurídica. Dessa maneira a chamada ciência 
jurídica é uma representação ideológica da realidade social, baseia-se 
numa abstração.   

     Essa e outras representações ideológicas são fatores da dificuldade 
de o proletariado adquirir consciência de classe. Afinal, ficções como 
sujeito de direito, autonomia da vontade e contrato legitimam o 
capitalismo, cujo fundamento é a exploração do trabalho humano, ao 
ensejar seu reconhecimento não como resultante de uma dominação, 
mas de relações que se supõem livremente estabelecidas. A relação 
capital-trabalho, por exemplo, é uma relação de poder, de sujeição do 
trabalho ao capital, mas a ideologia jurídica a transfigura em contrato 
de trabalho, supostamente um acordo entre vontades livres. O direito 
participa dessas representações ilusórias e ao fazê-lo dá uma 
contribuição crucial para o funcionamento e a perpetuação da 
sociedade capitalista. Eis a razão de eu julgar importante os 
comunistas se dedicarem mais e melhor a esse tema: a luta de 
classes também deve travar-se na superestrutura jurídica da 
sociedade.   
  

 


