
1 
 

O caráter fetichista do partido stalinista 
e seu segredo 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

É possível expor o partido stalinista do mesmo modo que Karl Marx, em O 
capital, expôs o fetichismo da mercadoria? Slavoj Zizek acha que sim e a sua 
apresentação dessa forma de partido político encontra-se no seu livro Eles não sabem 
o que fazem – O objeto sublime da ideologia (Zahar, 1992). Como ainda parece 
importante entender melhor esse “desvio” – na verdade, um afundamento – totalitário 
de uma organização política que se apresentou na cena histórica não só como 
democrática, mas como socialista democrática, pertencente, portanto, à tradição 
política originada nas propostas de Marx e Engels para superar o modo de produção 
capitalista. Que esse movimento não foi muito longe, ao contrário, prova cabalmente 
o retorno da Rússia ao capitalismo.  

À primeira vista – poder-se-ia dizer, fazendo uma paráfrase do texto de Marx – 
o partido stalinista parece um partido trivial, evidente. Analisando-o, vê-se que é um 
partido muito complicado, cheio de sutilezas metafísicas e manhas teológicas. De onde 
provém, então, o caráter enigmático desse produto da política “socialista”, tão logo ele 
assume a forma de Partido?  

Para apresentar aqui a tese de Zizek, que se vale como sempre do ensino de 
Jacques Lacan, é preciso partir da relação social entre o partido stalinista e a classe 
operária, entendida esta última como uma universalidade que fora posta em 
proeminência pela revolução bolchevique. Fazendo uso do matema “<>” que indica 
uma relação social direta e qualitativa2, pode-se simbolizar a relação entre esse partido 
e a classe operária da seguinte forma: “partido stalinista <> classe operária”. Como se 
sabe, tanto o “partido stalinista” quanto a “classe operária” são entendidos nessa 
linguagem psicanalítica como significantes que têm determinados significados. Quais 
são e como se relacionam é preciso perguntar? 

Simbolicamente: 

 

Note-se, de imediato, que nos dois polos da relação se encontram conjuntos de 
pessoas, ou melhor, atores políticos, que se encontram assimetricamente 

 
1 Professor titular e sênior do Departamento de Economia da FEA/USP. Correio eletrônico: 
eleuter@usp.br. Blog na internet: https://eleuterioprado.blog 
2 Como se sabe, Marx empregou o matema “=” para indicar a relação social indireta e quantitativa: x de 
mercadoria A = y de mercadoria B. 

SPS <> SCO 

SPS -> {S1, S2, ..., SM} 

SCO -> {S1, S2, ..., SM, SM+1, .... SN} 
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relacionados. Em princípio indiferenciados, eles se diferenciam pelas posições que 
assumem na relação, as quais são indicadas por dois significantes distintos. Um deles, 
SPS, figura como significante-mestre nessa relação social, a qual se caracteriza assim 
por manifestar uma posição de exceção. Ele representa o partido stalinista como um 
“grande sujeito” para o outro significante, SCO, o significante que figura no polo do 
sujeitado. SCO representa, pois, a classe operária como um todo. É evidente que o 
partido stalinista vem a ser uma parte da classe operária – o que é indicado pelo 
matema Ͼ –, mas ele se distingue, entretanto, porque assume justamente a posição de 
exceção.  

O partido stalinista é, pois, o grande sujeito; a classe operária constituída pelos 
operários comuns, tomada como o sujeito histórico em sentido abstrato, forma o que 
era designado como “massa”.  O partido, como tal, está constituído por uma fração da 
classe operária, mas ele figura nessa relação como a forma política por excelência da 
classe operária. Fica, assim, investido da universalidade da classe operária. 
Empregando o matema da identidade, “≡”, obtém-se: 

 

Tem-se, portanto, um enigma já que a parte é, ao mesmo tempo, o todo. O 
partido stalinista é uma parte da classe operária, mas, simultaneamente, consiste por 
excelência na classe operária. E esse enigma – uma contradição – pode ser assim 
representado: 

 

Fazendo uma ilação com uma passagem de Lutas de classe na França de Marx, 
Zizek apresenta a seguinte metáfora: “o partido stalinista seria (...) algo como o 
monarquismo em geral sob a própria forma do monarquismo: a ilusão fetichista é 
justamente esta, de que é possível ser monarquista em geral sob a forma do 
monarquismo”. Eis que, assim, a parte se coloca imediatamente como o todo.   

Replicando o argumento desse autor ter-se-ia algo assim: o socialismo como 
expressão do movimento operário é identificado de forma redutiva com o próprio 
partido stalinista. O que, por meio de uma imitação de suas palavras, fica: “o partido 
stalinista seria o socialismo em geral sob a própria forma do socialismo” em particular. 

 Desse modo, tem-se uma personificação – um fetichismo, diz Zizek. Tem-se 
uma personificação porque a forma “classe operária” é identificada com um suporte 
dessa forma, ou seja, com partido stalinista enquanto tal. Tem-se um fetiche por que 
essa redução ao partido é tomada não apenas como uma personificação, mas como 
um “sujeito” – ou seja, como um sujeito preposto.3  De modo similar, como se sabe, a 
mercadoria é fetiche porque, enquanto forma de uma relação social, é identificada 
com o valor de uso que lhe dá suporte – enigma que foi desvendado, como se sabe, 
por Marx na seção final do primeiro capítulo de O capital. Esse fetichismo também 
pode ser apreendido na apresentação de Zizek pelo fato de que a forma da relação 

 
3 Há uma questão aqui: sujeito substituto da “classe operária” ou, em última análise, sujeito do capital? 
De ambos, eis o paradoxo: o Partido stalinista é funcionário do capital e governa em nome da classe 
operária. 

SPS ≡ SCO 

SPS Ͼ SCO e SPS ≡ SCO 
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social entre o partido e a sua massa aparece coisificada, como se fosse propriedade 
natural e eterna do partido stalinista.  

Agora, é preciso considerar que uma lógica semelhante ocorre no interior do 
próprio partido stalinista. Há, pois, uma relação política também assimétrica entre o 
secretário geral e a massa dos militantes que formam essa agremiação política. 
Sabendo que SSG é o significante de secretário-geral e SPS é o significante do partido 
stalinista, de modo similar, tem-se a seguinte contradição:  

 

O secretário geral está contido no partido, contudo ele encarna em si mesmo o 
próprio partido que, assim supostamente se torna, por meio dele, partido por si 
mesmo. Ou seja, explicando de outro modo, o secretário-geral é membro do partido e, 
ao mesmo tempo, como figura de exceção, assume a si mesmo como a forma sujeito 
do próprio partido. Torna-se, então, também na condição de sujeito preposto, um 
fetiche já que a sua pessoa como tal recebe essa forma, confundindo-se com ela.4 E, 
assim, a classe operária torna-se puro objeto, ou seja, OCO; o secretário-geral que 
estava dentro da classe operária passa finalmente para “fora” como o seu “senhor” e 
esta última se torna subordinada, ou seja, /Ͼ. 

Em resumo, tem-se a seguinte situação contraditória em que a contradição 
“foi” aparentemente abolida (está aí, mas não aparece mais já que foi posta uma 
disjunção do entendimento): 

 

Josef Stalin, como secretário-geral, assume assim, nesse partido unitarista, a 
mesma posição fetichista que o dinheiro como forma do capital assume no mundo das 
mercadorias. Quem o olha deve ver nele, portanto, a própria classe operária – em si 
uma pluralidade de sujeitos políticos negada como tal –, agora unificada na forma de 
um sujeito político autocrático. Está, pois, em ação um juízo de exceção que se enuncia 
assim: “eu, Josef Stalin, sou o grande sujeito histórico da classe operária, fora como tal 
da classe operária comum, que não sabe nada sobre os seus verdadeiros interesses”.  

O autocrata é uma pessoa comum em princípio, mas ele está posto como um 
“grande sujeito” na cena política da Rússia revolucionária – já não mais revolucionária, 
como também se sabe. “O próprio engajamento da teoria [marxista] em torno do 
proletariado, assim como a sua ‘opção’ por ele já não são rigorosamente ‘internos’. O 
marxismo stalinista” – completa Zizek – “já não fala da posição do proletariado, mas 
‘se orienta para’ o proletariado de uma posição ‘externa’, neutra, ‘objetiva’”. 

Em sequência, Zizek apresenta uma figura visando apresentar graficamente a 
estrutura de posições internas ao partido stalinista, com base na qual ocorre a sua 

 
4 Logo, numa democracia, a posição de exceção tem de poder ser ocupada por qualquer partido dentro 
os que precisam existir na sociedade em que ela existe. E de forma provisória. Igualmente, dentro de 
cada partido, em princípio, qualquer um pode assumir a posição de exceção, temporariamente. Jürgen 
Habermas expressou esse conceito por meio da comunidade ideal de fala em que todos tem o igual 
direito de falar e de ser ouvido em princípio. Nesse caso, não há fetichismo porque a posição de exceção 
é negada e contrariada já que deixa de estar identificada com uma pessoa em particular.    

SSG Ͼ SPS e SSG ≡ SPS 

SSG /Ͼ SCO e SSG ≡ SCO e SCO ≡ OCO       =>   SSG/OCO 
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dinâmica política. Os seus membros se dividem entre aqueles que mantém a linha geral 
ou central, aqueles se desviam à esquerda e àqueles que se desviam à direita. A linha 
central é mantida e ditada, obviamente, pelo secretário-geral.  

 

Ora, tomando o sujeito de exceção como um elemento fálico, é assim que ele 
apresenta o significado desse gráfico: “no fetichismo, o elemento fálico, a interseção 
das duas espécies [dos desviantes da esquerda e da direita] se coloca imediatamente 
como ‘todo’, como ‘linha geral’, e as duas espécies das quais ele é a intersecção se 
tornam dois desvios (o de ‘direita’ e o de ‘esquerda’) da ‘linha geral’ ”. Desse modo, diz 
ele, o caráter autoritário do partido stalinista é afirmado peremptoriamente, sem 
qualquer reserva: todo o poder lhe pertence por que lhe foi assim assegurado 
supostamente pela revolução, de tal modo que as pessoas comuns, por não terem 
poder algum, também não tem responsabilidade ou culpa por nada. 

Porém, entre o partido e a massa, como em qualquer meio social, podem 
ocorrem divergências. Quando isso ocorre, o que acontece? Como essa situação é 
encarada e absorvida no discurso stalinista. Cabe aqui citar ainda o texto do próprio 
Zizek por extenso: 

“Num ‘curto circuito’ entre o universal (a massa, a classe) e o particular 
totalizador (o Partido), a relação entre o Partido e a massa não é dialetizada. Quando 
há um conflito entre o Partido e o resto da classe operária – como na década de 1980, 
na Polônia –, isso não significa que o Partido tenha se ‘alienado’ da classe operária, 
mas, ao contrário, que os elementos da própria classe operária se tornaram ‘estranhos’ 
à sua própria universalidade (ou seja, os verdadeiros interesses da classe operária), 
encarnada pelo Partido. É por causa desse caráter fetichista do Partido que não há, 
para o stalinista, contradição entre a exigência de que o Partido tenha que estar 
abertos às massas, fundido com as massas e o fato de o Partido se colocar numa 
posição de exceção, de ser um partido autoritário, que concentra em si todo o poder.” 

Essa crítica da forma política totalitária não vale apenas para o que aconteceu 
historicamente na Rússia já não mais revolucionária – mas ainda revolucionária no 
discurso stalinista que comete assim um autoengano; é bem possível mesmo que a 
manutenção dessa posição oscile entre a hipocrisia (eles sabem o que fazem, mas 
fingem que não sabem) e o cinismo (eles sabem o que fazem, mas fazem assim mesmo 
– e dai?). De qualquer modo, conhecê-la pode ser importante para compreender as 
formas contemporâneas de autoritarismo.  O próprio texto do Zizek é aqui 
insubstituível: 
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 “Não surpreende” – diz ele – “que encontremos esse mesmo ‘curto-circuito’, 
indicador da posição do fetiche, no discurso ‘totalitário’ em geral. E num ponto preciso: 
ali onde lhe é necessário afirmar, ao mesmo tempo, a ‘neutralidade’ ideológica, o 
caráter ‘profissional’ [de qualquer manifestação], e o seu assujeitamento à ‘doutrina’ 
reinante, ao ‘povo’ etc. (...) Eis a forma pura da lógica que está em questão: [tudo deve 
ser] não apenas algo excelente, mas também expressão do povo, uma vez que 
[qualquer coisa], na verdade, só pode ser excelente sendo a expressão do povo. (...) 
Obtemos, assim, um topoi da ideologia stalinista: a simples cientificidade não basta, 
precisamos também de uma orientação ideológica correta, de uma visão do mundo 
dialético-materialista, uma vez que é somente por meio de uma orientação ideológica 
correta que podemos chegar aos verdadeiros resultados científicos”.  

Expôs-se até agora como se configurou no curso da história do século XX o 
modelo geral de um partido autoritário/totalitário de esquerda. Logo, é preciso pensar 
um pouco sobre o grande problema que é superá-lo no século XXI? Veja-se: 

O discurso democrático autêntico é sempre uma vertente num campo 
discursivo, não se vê como portador dogmático da ciência ou da história, não reclama 
uma posição de exceção permanente. Admite, pois, a existência de várias vertentes e 
mesmo de uma pluralidade de partidos políticos, não planeja tomar o poder por meio 
de um golpe, mesmo se espera e incita uma revolução. Enquanto discurso de um 
partido socialista que quer superar o capitalismo, entretanto, não abandona a crítica 
imanente radical tão bem empregada por Marx em O capital.  

Por outro lado, caso haja na cena política de uma nação contemporânea 
qualquer algum partido político que, explícita ou implicitamente, não pode chegar ao 
poder e por meio dele governar, então, já não há democracia, mesmo se parece haver 
ainda “democracia”, mesmo se esta é anunciada aos quatro ventos. Questões: é 
possível que exista democracia autêntica no capitalismo? Como deve ser a prática 
política de um partido socialista democrático que quer fazer existir, por meio de um 
processo político, um novo modo de produção?  

 

  

 

  


