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Resumo: O presente artigo tem como objetivo mostrar que a formação chinesa desde 
1949 tem sofrido mudanças durante a sua transição socialista, que caracterizaram 
avanços radicais, mas também recuos. Esse período de transição foi marcado por lutas 
internas no PCCh, no qual a tendência “esquerdista” advogou a prioridade das relações 
de produção sobre as forças produtivas, e de modo oposto, o grupo centrista, ou 
“pragmático”, enfatizou as forças produtivas diante as relações de produção. O que se 
percebe é que o grupo centrista que tornou-se hegemônico a partir de 1978 se mostrou 
como herdeiro das teses de Mao Tsétung, e para isso retomou os pressupostos 
revolucionários estabelecido nos anos 1940 contidos no programa A Nova Democracia, 
no qual defendia uma frente policlassista na primeira fase da transição socialista.    
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This article aims to show that the Chinese formation since 1949 has undergone changes 
during its socialist transition, which characterized radical advances, but also setbacks. 
This transition period was marked by internal struggles in the CCP, in which the 
“leftist” trend advocated the priority of production relations over the productive forces, 
and conversely, the centrist, or “pragmatic” group, emphasized the productive forces in 
the face of production relations. What can be seen is that the centrist group that became 
hegemonic since 1978 showed itself as heir to the theses of Mao Tsetung, and for this 
reason it resumed the revolutionary assumptions established in the 1940s contained in 
the program A New Democracy, in which it defended a polyclassist front in the first 
phase of the socialist transition. 
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Introdução 
 

Neste ano de 2019 a formação social chinesa completa 70 anos de revolução. Certamente, 
ao lado da Revolução de 1917, foi o marco mais importante de uma revolução liderada por 
um partido comunista, e a primeira revolução de caráter neocolonial de teor anti-
imperialista, e tornou-se o modelo por excelência das revoluções anticoloniais que iriam 
marcar, a partir dos anos 1950, no chamado Terceiro Mundo. Contudo, distintamente da 
URSS em seus setenta anos, em que esta formação social vinha sofrendo fortes crises de 
caráter político, econômico e ideológico, na qual resultaram em sua dissolução em 1991, e 
no fim de seu processo revolucionário, a China vem galgando sucessos econômicos 
sucessivos desde 1980. A China, com efeito, tornou-se neste século, um dos principais 
países hegemônicos e atores no palco das relações internacionais.  
       No entanto, esse processo de modernização econômica não pode ser dissociado de 
1949 quando o PCCh tomou o poder, e iniciou o processo revolucionário por meio da 
liderança de Mao Tsétung. A partir desse marco, a China iniciou um processo de 
descontinuidade em relação ao estado de subordinação em que vinha sofrendo desde o 
século XIX com o domínio da Inglaterra e do Japão.  
    Esse artigo visa mostrar que a despeito das modificações operadas a partir da 3ª 
Plenária do 11° Congresso do PCCh em dezembro de 1978, o qual marcou as mudanças 
em direção à modernização econômica da China sob a liderança de Deng Xiaoping, 
resultando no chamado “socialismo de mercado”, esse processo tem como ponto de 
partida o programa da Nova Democracia tecida pelo PCCh na liderança de Mao em 1940, 
e que se estabeleceu em 1949.  
      Este artigo se divide em duas partes: na primeira tratarei das contribuições de Mao 
Tsétung a respeito do programa de transição que iniciou a primeira fase de modernização 
da China. Na segunda parte tratarei da construção do socialismo de mercado a partir da 
intervenção de Deng em 1978, e da continuidade desse projeto pelos seus sucessores, Jiang 
Zemin e Xi Jiping.  
 

I) O programa de transição da Nova Democracia e o pensamento de 
Mao Tsétung. 

 
Mao Tsétung é certamente o personagem político-histórico divisor de águas na história 
chinesa. Quando nos reportamos à China, tratamos a história desse país antes e depois de 
Mao. Impraticável ao falarmos da China atual sem nos remetermos à sua figura. Ademais, 
Mao inicia o que podemos definir como “marxismo oriental”1, e dando contribuições bem 
amplas no campo do conhecimento. Sua obra abarca diferentes temas e podemos dividi-la 
nos seguintes segmentos: 1) textos sobre filosofia; 2) textos militares; 3) textos sobre 

 
1 Como referências do marxismo oriental temos as obras de Ho Chi Minh, Von Giap, Deng Xiaoping, Kim Il-
sung.  
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transição; 4) textos sobre as classes sociais na formação social chinesa; 5) textos sobre o 
papel do partido comunista na Revolução chinesa.  
     Seus textos filosóficos, especialmente “Sobre a contradição” e “Sobre a prática”, detém 
uma grande importância devido a aplicabilidade desses textos no conjunto de sua obra, a 
exemplo dos textos militares, de transição e do papel do partido político. Em “Sobre a 
contradição”, a sua contribuição no marxismo ultrapassou as fronteiras geográficas ao ser 
estudado por diversos militantes de diferentes partidos comunistas (antes mesmo do 
cisma sino-soviético que vai gerar diversas rachas nos partidos comunistas ditos 
“oficiais”), além de ter sido base de um dos mais importantes textos produzidos por 
Althusser nos anos 1960, “Contradição e sobredeterminação”.  
    Nesse artigo, Mao estabelece que não há uma contradição essencial na qual as demais 
emergem a partir dela. Ao contrário, a contradição principal coexiste com múltiplas 
contradições que não se originam dela, e dependendo da conjuntura, a contradição 
principal pode ser deslocada e se tornar secundária. Cada contradição contém dentro de si 
um aspecto principal e secundário, mas não há uma rigidez entre elas, e tampouco uma 
relação estanque, não havendo assim uma relação estática entre esses elementos. O que é 
principal numa contradição pode se tornar secundário, ou seja, há um desenvolvimento 
desigual no conjunto das contradições, e internamente dentro de cada uma delas. Como 
ele afirma “o aspecto principal e o aspecto secundário da contradição convertem-se um no 
outro, mudando consequentemente o caráter dos fenômenos”2. 
      A importância desse texto, como aponta Althusser3, é de romper com as amarras do 
reducionismo econômico, e de estabelecer a existência de causalidades múltiplas numa 
conjuntura de uma formação social complexa. É nesse aspecto em que Althusser pensa a 
complexidade das múltiplas causas (internas e externas) que resultaram na Revolução 
Russa de 1917, na qual a partir de uma condensação das múltiplas contradições 
antagônicas formaram o momento “explosivo” revolucionário russo. E é com essa chave 
de compreensão que podemos entender a complexidade da revolução chinesa. 
   A Revolução chinesa tem como primado ser uma revolução de libertação nacional anti-
imperialista e anti-feudal antes de ser socialista. Como podemos ver nos textos de Mao 
antes de 1949, e os que sucederam a essa data, Mao deixa explícito que a Revolução 
chinesa era simultaneamente socialista e capitalista, pois contava como base de apoio a 
burguesia nacional, não obstante fosse liderada pelos proletários e camponeses sob a 
direção do PCCh. Ademais, seria prioritário a libertação e o desenvolvimento das forças 
produtivas, e por isso a necessidade de inovar a tecnologia industrial que se encontrava 
ainda incipiente na formação social chinesa. Encontramos essa posição de Mao em 
diferentes textos como “A revolução chinesa e o Partido Comunista na China” de 1939, 
“Sobre a nova democracia” de 1940, “Sobre o governo de coalizão” de 1945, “Sobre a 
ditadura democrática popular” de 1949, e em diversos textos que vão seguir essa data. 
Essa base de um programa de coalizão sob a direção da classe trabalhadora e do PCCh, só 
vai sofrer alteração com a publicação do texto “Da justa solução das contradições no seio 

 
2 Mao Tsétung. Obras escolhidas, volume 1. São Paulo: Alfa - Omega, 2011a, pp. 562. 
3 Louis Althusser, Por Marx, Campinas, Editora Unicamp, 2015. 
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do povo” de 1957, onde Mao dará o primado das relações de produção sobre as forças 
produtivas, e iniciará a enfatizar a luta de classes na transição.  
   Como afirma Mao em 1939 no texto “A revolução chinesa e o Partido Comunista na 
China”, 
 

      A atual revolução democrático-burguesa da China não é mais 
do tipo velho e geral, tipo já antiquado, mas sim uma revolução 
democrático-burguesa de tipo novo, específico. Tal revolução está 
em desenvolvimento na China e nos demais países coloniais e 
semi-coloniais e é o que chamamos revolução de democracia nova. 
A revolução de democracia nova é parte da revolução socialista-
proletária mundial, está resolutamente oposta ao imperialismo, isto 
é, ao capitalismo internacional. Politicamente, significa ditadura 
conjunta das classes revolucionárias sobre os imperialistas, 
traidores e reacionários, e opõe-se à transformação da sociedade 
chinesa numa sociedade de ditadura burguesa. Economicamente, 
tem como objetivo a nacionalização do grande capital e das 
grandes empresas dos imperialistas, dos traidores e dos 
reacionários, assim como a distribuição pelos camponeses das 
terras da classe dos senhores de terras, preservando ao mesmo 
tempo, as empresas capitalistas privadas em geral e não liquidando 
a economia dos camponeses ricos. Desse modo, o novo tipo de 
revolução democrática, embora abrindo caminho para o 
capitalismo, cria condições prévias do socialismo. A fase atual da 
revolução chinesa é uma fase de transição cujo objetivo é acabar 
com a sociedade colonial, semi-colonial e semi-feudal e preparar as 
condições para o estabelecimento da sociedade socialista, quer 
dizer, é o processo duma revolução de democracia nova4.   
 

O que percebemos nessa passagem é de que o programa da Revolução Chinesa estava 
longe de ser um programa político-econômico radical. Ao contrário, se estabelecia em 
bases realistas e nada “utópicas”, onde a etapa inicial objetivava a construção de uma 
modernidade econômica ainda sob-base capitalista para a destruição5 das relações semi-
feudais que ainda estavam em vigor nesse período. A Revolução chinesa tem caráter 
etapista, e isso ia de encontro aos setores mais radicais do partido que defendiam o caráter 
socialista imediato da revolução, e não como uma etapa posterior. Mao demarca essa 
crítica às ilusões esquerdistas presentes no PCCh nesse trecho do texto “A nova 
democracia” de 1940: “a revolução chinesa não pode deixar de desdobrar-se nesses dois 
passos, que são, primeiro, a democracia nova e, depois, o socialismo. Além disso, o 

 
4 Mao Tsétung, Obras escolhidas, vol. 2. São Paulo: Alfa – Omega: 2011b, p. 530. 
5 De acordo com Mao em sua dialética destrutiva “não há construção sem destruição” ao se referir as condições 
semi-feudais na China (Mao, idem, p. 603).  
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primeiro passo exigirá muito tempo, de modo nenhum poderá realizar-se do dia para a 
noite. Não somos utópicos, não podemos apartar-nos das condições concretas que 
enfrentamos” 6.  
 O dogmatismo, desde antes da Revolução de 1949, era um dos alvos criticados por Mao, e 
continuou depois da tomada do poder. No entendimento de Mao, o marxismo –leninismo 
é uma ciência e um guia universal para ação, mas de modo algum ser aplicado 
mecanicamente. Isso significa afirmar que a realidade chinesa não é igual a da soviética, 
nem da Europa ocidental, e por isso tem de haver mediações na sua aplicabilidade numa 
formação social do Terceiro Mundo. Para Mao, antecipando-se a Althusser nesse ponto, o 
marxismo é uma “problemática aberta” (conceito cunhado por Althusser em 1965), já que 
o seu sistema conceitual não responde todas as questões emergentes, e por isso a 
necessidade do empenho intelectual em reformular, ou de acrescentar, novos conceitos e 
categorias para os novos problemas7. Por sinal, a Campanha das 100 Flores de 1957 foi 
uma tentativa de estimular o debate intelectual, e a diversidade de opiniões em confronto 
direto com a visão dogmática do marxismo, embora tenha encontrado oposição por parte 
de setores da burocracia do PCCh.   
     Sobre a modernização, seria necessário o crescimento das forças produtivas, um dos 
conceitos centrais do marxismo, onde faz par contraditório com as relações de produção. 
Isso significa também um avanço da ciência e tecnologia para a modernização da 
produção chinesa que se encontrava estanque e rudimentar no período pré-revolucionário. 
Em 1939, Mao advertia que o imperialismo por meio de suas empresas industriais na 
China, explorava a mão de obra barata chinesa e exercia uma pressão econômica direta 
sobre a indústria nacional e obstruía frontalmente o desenvolvimento das forças 
produtivas chinesas8.  
     No momento que se segue à tomada do poder em 1949, as forças produtivas ainda 
ocupavam um papel central na estratégia de modernização nessa fase inicial de transição 
denominada de Nova Democracia. Em “Notas ao livro Auge socialista nos campos da China” 
de 1955, ao tratar das pequenas cooperativas do campo, Mao demarca em algumas 
passagens a necessidade do desenvolvimento das forças produtivas que se encontravam 
atravancadas no campo: “as cooperativas de tamanho tão reduzido dificultam ainda o 
desenvolvimento das forças produtivas. (...). É necessário estudar a transformação de 
cooperativas rudimentares em cooperativas avançadas quando as suas condições estejam 
maduras, de modo a que a sua produção e forças produtivas se possam desenvolver 
plenamente. (...) Uma vez as forças produtivas plenamente libertas, a produção expandir-
se-á ainda mais”9.   
  Contudo, a partir de 1957, como fica demonstrado no texto “Da justa solução das 
contradições no seio do povo”, Mao dá um giro no que se refere ao primado das 
contradições entre as forças produtivas e as relações de produção, já que esta última vai 

 
6 Mao Tsétung, idem, p. 584.  
7 Mao Tsétung Obras escolhidas, volume 3. São Paulo: Alfa - Omega, 1979, p. 44.  
8 Mao Tsétung, Obras escolhidas, volume 2. São Paulo, Alfa - Omega, 2011b, p. 504.  
9Mao Tsétung, Obras escolhidas, volume 5. São Paulo, Alfa - Omega, 2012, pp. 325-327. 
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ocupar o papel principal dessa contradição e será o alvo estratégico principal nos anos 
seguintes.  
      Isso fica demarcado nas seguintes passagens: 
 

     “Quando se diz que as relações de produção socialista 
correspondem melhor do que as relações de produção de outrora 
ao desenvolvimento das forças produtivas, quer-se com isso dizer 
que as primeiras permitem o desenvolvimento das forças 
produtivas a um ritmo sem precedentes na velha sociedade, graças 
ao que a produção pode aumentar continuamente e as 
necessidades do povo, em crescimento constante, podem ser 
gradualmente satisfeitas. (...) A nossa tarefa principal já não é 
libertar as forças produtivas, mas sim defendê-las e desenvolvê-las, 
no contexto das novas relações de produção10. 
 

Essa posição de Mao ia de encontro ao modelo defendido por Liu Shao-Qi da 
intensificação da industrialização inspirada no modelo soviético, já que estabelecia como 
prioridade o campo (e na força campesina) na formação de comunas e descentralizando a 
rigidez do I Plano Quinquenal. Essas mudanças desencadeadas serão refletidas na 
campanha do Grande Salto para Frente em 1958, e na Revolução Cultural em 1966. Será 
travada nesse contexto nos anos 1960 e 1970 uma intensa luta interna no PCCh. A linha de 
demarcação que estabelecia entre a esquerda e a direita do partido foi, de um lado, entre 
aqueles que apoiavam o primado das forças produtivas (a direita), e dos que defendiam o 
primado das relações de produção (a esquerda). Essa diferença de posições internas no 
partido já vinha sendo explicitada por Mao em seus textos ao criticar tanto às posições 
esquerdistas como as de direita. A esquerda por dar “saltos a frente do tempo”, querendo 
acelerar o processo da transição, enquanto a direita por estar presa ao revisionismo, e pela 
ausência de dialética na compreensão do dinamismo intrínseco à transição. No entanto, 
Mao não estabelecia claramente essa distinção em torno das relações de produção ou das 
forças produtivas11.  

 
10 Mao Tsétung, idem, p. 469-470; 474. Num livro publicado em 1969, Mao Tsé-Tung e a construção do socialismo 
organizado por Hu Chi-Hsi, Mao explicita em várias passagens o primado das relações de produção sobre as 
forças produtivas numa crítica ao livro de Stalin Problemas econômicos do socialismo na URSS e ao Manual de 
economia da União Soviética. Num trecho Mao afirma “Se as forças produtivas progridem demasiado depressa, 
criam uma situação em que as relações de produção já não convêm às forças produtivas, por um lado, nem à 
superestrutura às relações de produção por outro lado. Torna-se necessário transformar as relações de 
produção e a superestrutura a fim de restabelecer o equilíbrio. A superestrutura adapta-se às relações de 
produção e as relações de produção adaptam-se às forças produtivas. Pode-se dizer que o equilíbrio assim 
atingido é apenas relativo, já que o desenvolvimento das forças produtivas nunca parará. Por conseguinte, 
haverá sempre desequilíbrio. O equilíbrio e o desequilíbrio são dois aspectos de uma contradição (Mao Tsétung 
e a construção do socialismo. Hu Chi-Hsi (org.).Lisboa: Don Quixote, 1975, p.121).” 
 
11 Sobre o período da história chinesa do final dos anos 1950 a 1970, foram consultados os seguintes livros 
Maria-Antonietta Macciocchi, De la Chine. Editions Du Seuil, 1971; Enrica Collotti Pischel, História da Revolução 
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   Sobre o Grande Salto para Frente, as comunas que abrigavam aproximadamente duas mil 
famílias (com a desapropriação das terras dos camponeses ricos e médios), além de 
desempenharem o trabalho agrícola para abastecimento, também incorporaram indústrias 
para a produção, e a formação de escolas para os camponeses. Isso mobilizou 6 milhões de 
estudantes e intelectuais que migraram para o campo. O objetivo era implodir a distância 
entre o trabalho manual e intelectual. Apesar do relativo avanço econômico de 1958, 
houve um imenso refluxo em 1959 devido a desastres ambientais, e da retirada da URSS 
de seus técnicos da produção industrial chinesa em 1960, haja vista que a cisão sino-
soviético começava a se avizinhar. Não havia mão de obra intelectual capaz de substituir o 
know how dos técnicos soviéticos, e o voluntarismo apregoado na campanha foi 
insuficiente diante a realidade configurada naquele contexto. 
     Os anos que seguiram O Grande Salto foram uma tentativa de retomar as bases de 
desenvolvimento industrial dos anos anteriores precedentes a 1958. Entretanto, o partido 
já se encontrava em meio a uma disputa acirrada no campo ideológico. De um lado, a ala 
“direita” representada por Liu Shao-Qi e Deng Xiaoping, do outro, a ala “esquerda” 
expressada pelo Grupo de Xangai tendo a frente a companheira de Mao, Jiang Qing em 
aliança com Lin Biao que à época estava à frente do Exército de Popular de Libertação 
(EPL), como Ministro da Defesa. No meio entre esses dois grupos, Zhou Enlai 
(intercedendo pela ala “direita”) e Mao (mediando pela ala “esquerda”). Esse confronto 
colocava em cheque qual seria a prioridade da revolução: a prioridade das forças 
produtivas, e consequentemente enfatizar as reformas econômicas, ou as relações de 
produção, e assim estabelecer um confronto intenso no campo político e ideológico na 
superestrutura, e desse modo avançar e transformar as relações sociais, afirmando uma 
ruptura com as ideologias pregressas ao período da revolução. A Revolução Cultural 
enfatizará os aspectos políticos e ideológicos em detrimento aos econômicos, e isso isolará 
Liu Shao-Qi e Deng Xiaoping, e os seus demais seguidores do PCCh. 
  A Revolução Cultural12 teve em seus anos iniciais (1966-1968) a emergência de uma 
democracia de base que se manifestou nas Universidades e nas fábricas (especialmente em 
Xangai). Mas o aspecto marcante nesse contexto foi a estrutura do PCCh - como condutor 

 
Chinesa. Sintra: Publicações Europa-América, 1976; François Marmor. Le maoisme. Vendôme: PUF, 1976; Chi 
Hisin The case of gang of four, Hong Kong: Cosmos Books, 1978. Eugenio Del Rio, La teoria de la transición al 
comunismo em Mao Tsetung. Madri: Editorial Revolucion, 1981; Daniel Aarão Reis, A construção do socialismo na 
China. São Paulo: Brasiliense, 1982; Wladimir Pomar O enigma chinês. São Paulo, Alfa-Omega, 1987 e A 
Revolução Chinesa. São Paulo: Unesp, 2003; Márcio Bilharinho Naves, Mao, o processo da revolução. São Paulo: 
Brasiliense, 2005; Henry Kissinger Sobre a China, Rio de Janeiro: Objetiva, 2011; Alain Badiou, A hipótese 
comunista. São Paulo: Boitempo, 2012; Hu Qiaomu, Trinta anos do Partido Comunista da China. São Paulo: Nova 
Cultura, 2015; Claudie Broyelle. A metade do céu: o movimento de libertação das mulheres na China. São Paulo: 
Nova Cultura, 2016; Perry Anderson, Duas revoluções: Rússia e China. São Paulo, Boitempo, 2018.   
12 Sobre o período inicial da Revolução Cultural Chinesa veja Daniel Aarão Reis op. cit., pp. 50-70; Márcio 
Bilharinho Naves, op. cit., pp. 74-109; Alain Badiou op. cit. 61-96; Luciano Cavini Martorano, Conselhos e 
democracia: em busca da participação e da socialização. São Paulo: Expressão Popular, 2011, pp.109-124; e 
Alessandro Russo “La Revolución Cultural, puso fin al comunismo? Ocho reflexiones sobre la filosofia y la 
política del momento atual” in Hounie, Analía (comp.) Sobre la idea del comunismo. Buenos Aires: Paidós, 2010, 
pp. 179-196. 
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do processo revolucionário - ser minada diante a emergência das Guardas Vermelhas 
lideradas pelo grupo de Xangai, e pelo EPL na liderança de Lin Biao. E isso extrapolou 
quando as perseguições aos velhos quadros do PCCh se intensificaram, com as acusações 
de terem posições burguesas, retrógadas e burocráticas. E aguçou ainda mais quando 
começou haver concorrência entre o EPL e as Guardas Vermelhas, e também internamente 
nas Guardas Vermelhas entre as suas diferentes facções. Essa crise resultou numa 
intervenção de Mao para manter o controle, já que a China estava à beira de uma guerra 
civil, além de resgatar o papel do PCCh. Essa crise dentro das Guardas Vermelhas foi 
resolvida por Mao numa reunião em 1969 com os seus cinco líderes, e se dirigindo a eles 
Mao afirmou: “Vocês estão participando da Revolução Cultural há dois anos, conhecem a 
estratégia debater-criticar-transformar. Debater é lutar com as palavras, mas vocês estão 
lutando com armas13”.  
   O período entre 1969 e 1976 pode ser definido como a “domesticação”14 da Revolução 
Cultural. Houve um influxo da participação das Guardas Vermelhas, e um esvaziamento 
do EPL com o afastamento e a marginalização de Lin Biao em fatos não muito claros que 
resultaram na morte do ex-dirigente do EPL. Se Lin Biao era o principal aliado do Grupo 
de Xangai no auge da Revolução Cultural, ele se tornou o principal alvo de execração no 
início dos anos 1970, com uma campanha difamatória promovida pelo Grupo de Xangai, 
denominada A crítica contra Lin Biao e Confúsio. E foi também nesse contexto que a China se 
reaproximou dos EUA para obter o seu reconhecimento na ONU, além da reabilitação de 
Deng Xiaoping (substituindo Zhou Enlai que estava enfermo devido ao câncer, e que 
também era alvo de críticas do Grupo de Xangai). Era também o início da política 
trimundista estabelecida pela China. A teoria trimundista afirmava o papel da China no 
Terceiro Mundo, e demarcava diferenças e críticas ao hegemonismo das grandes potências 
(EUA e URSS, sobretudo desta última), e de seus países aliados situados no “segundo 
mundo”15. A China cada vez mais se abdicava de suas intervenções externas nos diferentes 
movimentos revolucionários (em grande parte situados no Terceiro Mundo), voltando 
mais para suas políticas e conflitos internos. Com as mortes de Zhou Enlai e de Mao 
Tsétung em 1976, a ascensão de Hua Gofeng no final de 1976 anulou as pretensões do 
Grupo de Xangai em ascender na direção e na condução do PCCh, ao prender as suas 

 
13 Mao Tsétung “Reunião com os ‘grandes 5 líderes’ da Guarda Vermelha de Pequim” in Leste Vermelho: 
revista de estudos asiáticos, n°1, p. 4, 2015; 
14 Termo cunhado por Daniel Aarão Reis A construção do socialismo na China. São Paulo: Brasiliense, 1982 p.71. 
15 Sobre a Teoria dos Três Mundos veja Kissinger, op. cit. capítulo 11. Ver também Deng Xiaoping “Speech by 
Chairman of the delegation of the people’s Republic of China, Deng Xiaoping, at the special session of the U.N. 
General Assembly” disponível em  
https://www.marxists.org/reference/archive/deng-xiaoping/1974/04/10.htm; Mao Tsétung “On the 
question of the differentiation of the Three World” disponível em 
 https://www.revolutionarydemocracy.org/rdv10n1/mao.htm; Renmin Ribao “Chairman Mao’s Theory of 
the differentiation of The Three Worlds is a  major contribution to marxism-leninism” disponível em 
https://www.marxists.org/history/erol/ncm-5/theory-3-worlds/index.htm. Para uma crítica à Teoria dos 
Três Mundos veja Nelson Levy A crise do Imperialismo e a Revolução: análise crítica da Teoria dos Três Mundos. São 
Paulo: Brasil Debates, 1980, e João Amazonas O revisionismo chinês de Mao Tsétung. São Paulo: Anita Garibaldi, 
1981.  

https://www.marxists.org/reference/archive/deng-xiaoping/1974/04/10.htm
https://www.revolutionarydemocracy.org/rdv10n1/mao.htm
https://www.marxists.org/history/erol/ncm-5/theory-3-worlds/index.htm
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principais lideranças. E é nesse momento que Deng começa a sua ascensão depois de mais 
uma vez ser afastado de suas funções no governo chinês durante o ano de 1976, logo após 
o falecimento de Zhou Enlai. E a sua reabilitação será mais um giro de mudanças na 
formação social chinesa como veremos na próxima seção16.  
 

II) Deng Xiaoping e a formação do socialismo de mercado 
 
Em 1978, com o retorno definitivo de Deng à política chinesa, e o seu fortalecimento no 
interior do PCCh consubstanciado com o retorno dos quadros veteranos que tinham 
sofrido expurgo do partido durante a Revolução Cultural, acabou por reduzir a força de 
Hua Gofeng e isso resultou no afastamento e em prisões de 1/3 do PCCh (durante o XI 
Congresso) acusados de estarem vinculados ao Grupo de Xangai (agora denominados de 
“Bando dos 4”), ou de terem sido omissos durante a campanha de perseguição aos 
dirigentes veteranos do partido. Com esse terreno firmado, Deng iniciou a Campanha das 
4 Modernizações, e que teve em Zhou Enlai como autor dessa iniciativa na primeira 
metade dos anos 1970, mas o contexto da Revolução Cultural não favorecia a edificação 
desse programa, e tampouco Zhou Enlai se encontrava numa posição confortável de 
liderança no PCCh devido as suas divergências com o Grupo de Xangai.  
   Com esse Programa das 4 Modernizações, Deng pôs fim definitivo ao voluntarismo da 
Revolução Cultural apregoado pelo Grupo de Xangai, e retomou parcialmente aos 
princípios estabelecidos em 1949, e firmados antes em 1940 pelo programa da Nova 
Democracia: a prioridade dos desenvolvimentos das forças produtivas fomentando, assim, 
o crescimento industrial e tecnológico no plano internacional. O Programa das 4 
Modernizações dizia respeito a industria, a agricultura, ao exército e a ciência e tecnologia, 
sendo estas últimas o primado estratégico para as demais modernizações17 . Essa ênfase 
nas forças produtivas - por meio da ciência e tecnologia - impulsionaria o restante. 
Também nesse contexto teve o fim dos Comitês Revolucionários das fábricas e comunas, e 
seria estimulado o crescimento da produção por meio de salários diferenciados, da 
concorrência, e na edificação de regulamentos de normas de trabalho, do retorno dos 
gerentes de produção, e estímulo à produção intelectual: os acadêmicos e alunos 
retornariam as Universidades se retirando dos trabalhos que vinham desenvolvendo no 
campo. Seria, então, fomentado o trabalho de especialização intelectual, e haveria um 

 
16 Um dos relatos mais interessantes sobre a Revolução Cultural é o de Chi Hsin The case of gang of four, Hong 
Kong: Cosmos Books, 1978. Trata-se de um nome coletivo de jornalistas situados no campo da esquerda, 
opostos à retomada do primado das forças produtivas sobre as relações de produção por Deng Xiaoping, mas 
também severamente críticos aos rumos que a Revolução Cultural tomou pela condução do Grupo de Xangai e 
de Lin Biao. Chi Hsin faz um balanço positivo dos princípios contidos no projeto da Revolução Cultural, mas 
aponta os desvios cometidos pelo Grupo de Xangai e de Lin Biao quando estava à frente do EPL. Para Chi 
Hsin houve um empobrecimento do debate marxista, pois foi marcado por um intenso dogmatismo, e de 
cerceamento aos debates e às reflexões, anulando por completo a campanha das “mil flores” na qual almejava 
intensificar o debate político e teórico - de caráter plural - na sociedade chinesa. Chi Hsin ressalta o papel de 
Mao Tsétung e de Zhou Enlai na contenção das ambições políticas do grupo de Xangai no controle do PCCh.   
17 Deng Xiaoping Selected works (1975-1982). Foreign Languages Press: Beijing, 1984, pp. 102-103; 175.  
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esvaziamento do debate político dentro das salas de aula. Paralelamente ao programa de 
modernização, Deng e o Comitê Central do PCCh estabeleceram os 4 princípios 
fundamentais para a sustentação das 4 modernizações: 1) manter a direção ao socialismo; 
2) defender a ditadura do proletariado; 3) defender a liderança do PCCh; 4) defender o 
marxismo-leninismo e o Pensamento Mao Tsétung18. Nesse conjunto de princípios, 
fortaleceu-se ainda mais o papel do PCCh, que já vinha ocupando o seu espaço central 
desde 1969 com o fim das Guardas Vermelhas, e com a anulação do EPL na condução da 
Revolução Cultural. E nesse contexto o grupo de Deng assumia a direção do PCCh de 
forma quase plena já que a oposição interna se achava derrotada com as mudanças 
operadas entre 1976 e 1978.     
  Esse programa de modernização também acarretaria uma abertura econômica da China a 
diversas formações sociais, incluindo os países capitalistas desenvolvidos. A China 
romperia com o seu isolamento instalado desde os anos 1960, e para Deng esse 
intercâmbio traria maior conhecimento tecnológico que seria vital para o desenvolvimento 
das forças produtivas. Como o próprio Deng afirma em 1985: “Para desenvolver as forças 
produtivas, nós temos de reformar a estrutura econômica e nos abrir para o mundo 
externo. É para ajudar o crescimento que nós devemos absorver capital dos países 
capitalistas e introduzir a sua tecnologia.19 
  Para Deng, o comunismo só seria alcançado se as forças produtivas estivessem altamente 
desenvolvidas. O socialismo não seria sinônimo de pobreza, mas sim de uma riqueza 
abundante E nesse primeiro estágio do scialismo, seria necessário esse alto 
desenvolvimento das forças produtivas. Para Deng, entre 1958-1978 a China recuou o seu 
desenvolvimento e, consequentemente, aumentou a escala de pobreza no país, e isso 
soaria como uma enorme contradição, tendo em vista que a meta do socialismo seria o fim 
da pobreza. Daí a necessidade do desenvolvimento das forças produtivas e gradualmente 
expandir a economia20. Certamente, como observa Deng, a luta de classes permaneceria na 
transição socialista, mas isso não deve ser visto como um impeditivo para o crescimento 
das forças produtivas nessa primeira fase do socialismo. A luta de classes deixa de ser a 
questão central como fora durante a Revolução Cultural, e assume um papel sencundário 
diante o primado do desenvolvimento das forças produtivas21.  
   Nesse contexto de mudanças e reviravoltas, também foi marcado pela estigmatização 
dos condutores da Revolução Cultural. Em diversos discursos entre 1978 e 1987, Deng 
demarcou as diferenças da sua condução desse período de transição em relação ao grupo 
de Xangai. O cerne da crítica não se devia à posição revolucionária reinvidicada pelo 
Grupo de Xangai, ou de Lin Biao, mas sim pela leitura dogmática do marxismo e do 
Pensamento Mao Tsétung, além do exercício de uma ditadura burocrática aos membros 
opositores dos rumos que vinha tomando a Revolução Cultural. Numa passagem, Deng 
afirma: 

 
18 Idem, p. 122.  
19 Deng Xiaoping Fundamental issues in present-day China. Foreign Languages Press: Beijing:1987    p.122. 
20 Deng Xiaoping, op. cit., p. 106-107.  
21 Idem, p.126.  
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 Nós esmagamos essa ditadura, que nada tinha em comum com a 
ditadura do proletariado, mas era diametralmente oposta. Agora, 
nós corrigimos esses erros do passado e adotamos muitas medidas 
para expandir constantemente a democracia no partido e entre o 
povo. Sem democracia não pode haver socialismo, nem 
modernização do socialismo. Com efeito, a democratização, como a 
modernização, deve avançar passo a passo. Quanto mais o 
socialismo se desenvolve, mais a democracia deve se desenvolver 

22.  
 

       Esse confronto com o Grupo de Xangai também envolvia a disputa do legado e 
político de Mao Tsétung. Quem afinal deteria a “verdadeira” compreensão de seu 
pensamento? Para Deng e seu grupo, o Grupo de Xangai e os demais grupos que 
impulsionaram a Revolução Cultural, detinham uma posição cega e rígida quanto aos 
clássicos do marxismo e ao pensamento de Mao Tsétung. E essa tendência corria o risco de 
permanecer durante o governo de Hua Gofeng. Deng, então, lançou a campanha crítica 
aos “dois qualquer”23. Isso significa que o pensamento de Mao não poderia ser engessado, 
nem aplicado mecanicamente, mas sim refletido e adaptado às circunstâncias particulares 
e concretas. Conforme afirma Deng: “nós devemos adquirir um entendimento correto do 
Pensamento Mao Tsétung como um sistema integral ao invés de apenas citar palavras ou 
frases específicas” 24. 
   O Pensamento de Mao Tsétung não deve ser confundido com a teoria maoísta, ou com a 
ideologia maoísta adotada em várias organizações revolucionárias do Terceiro Mundo nos 
anos 1960/70, e mesmo nos anos 1980 (vide o Sendero Luminoso): significa que a partir de 
1977 torna-se a diretriz do PCCh, e que toma como máxima a frase de Mao “buscar a 
verdade nos fatos25”, citação esta extraída do texto “Reformemos o nosso estudo” de 1941. 
Isso implica em afirmar que os passos em direção à modernização estariam corretos caso 
obtivesse sucesso (como de fato ocorreu), e a legitimidade dessa ação dar-se-ia por meio 
da compreensão efetiva do pensamento de Mao. Porém, isso também não significaria ficar 
preso naquilo que já foi dito por Mao em tempos prévios. De acordo com Deng, o papel 
histórico de Mao tem de ser afirmado, e de que o seu pensamento deve ser aderido e 
desenvolvido e, além disso, o seu pensamento não está fechado ou acabado, mas sim ainda 
em processo de desenvolvimento26. O Pensamento Mao Tsétung não é exclusivo daquilo 
que Mao tenha escrito, mas sim como o PCCh o interpreta de acordo com a conjuntura. 

 
22 Deng Xiaoping Selected works (1975-1982). Foreign Languages Press: Beijing, 1984, p. 176. 
23“Apoiaremos resolutamente quaisquer decisões políticas tomadas por Mao e seguiremos 
inquestionavelmente quaisquer instruções dadas pelo presidente Mao” citado por Henry Kissinger Sobre a 
China, Rio de Janeiro: Objetiva, 2011, pp. 321-322. Ver também em Deng Xiaoping Selected works (1975-1982). 
Foreign Languages Press: Beijing, 1984, pp. 51-52. 
24 Deng Xiaoping Selected works (1975-1982). Foreign Languages Press: Beijing, 1984, p.56.  
25 Mao Tsétung, Obras escolhidas, volume 3. São Paulo: Alfa - Omega, 1979, p. 21.  
26 Deng Xiaoping Selected works (1975-1982). Foreign Languages Press: Beijing, 1984, p.282.  
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Ademais, para Deng, o desenvolvimento do Pensamento Mao Tsétung deu-se de forma 
coletiva por meio da velha geração de revolucionários que tomaram parte em sua 
formação e no seu desenvolvimento27. E esse desenvolvimento viria se seguisse a máxima 
desenvolvida por Deng de “emancipar a mente e buscar a verdade nos fatos”28, já que o 
processo histórico carrega dentro de si uma complexidade e questões novas que só podem 
ser respondidas com novas respostas a partir de novas reflexões.   
    Essa tomada de posição a favor do legado de Mao por Deng o diferencia por completo 
do processo de desestalinização da URSS promulgado por Krushev, onde houve uma 
“demonização” de Stalin e do seu legado. A partir de 1978, Deng em meio ao processo de 
desmaoização do PCCh, defendeu o legado de Mao, ainda que houvesse erros por parte 
do dirigente máximo entre os anos de 1957-1976. Mas esses erros não seriam 
individualizados na figura de Mao, mas sim também pelo PCCh, incluindo o próprio 
Deng29. Desse modo, Deng mantém o legado político e teórico de Mao, mas sem a 
continuidade de seu culto à personalidade que emergiu na Revolução Cultural pelas 
organizações externas ao PCCh. Essa passagem de mudança indicou uma nova 
sinalização, mas sem romper em definitivo as conquistas pregressas conquistadas pela 
Revolução Chinesa, compreendendo inclusive os acertos durante a Revolução Cultural 
como a sua política externa30.  
   O período que sucedeu a 1978 mostrou o crescimento chinês diante das medidas 
adotadas por Deng. Contudo, isso não trouxe uma pacificação plena no interior do PCCh. 
Na segunda metade dos anos 1980 houve um crescimento inflacionário, e isso levou ao 
PCCh a adotar novas medidas econômicas, a exemplo das Zonas Econômicas Especiais 
direcionarem a sua produção para o mercado de bens de consumo dirigidas ao mercado 
externo, além de uma intensificação na produção de grãos no setor agrícola. Internamente 
no partido, a corrente de esquerda – liderada por Chen Yun e Deng Liqun - questionava 
cada vez mais as reformas econômicas no tocante à abertura econômica e de inserção no 
mercado internacional, classificando-a de ser um “retorno ao capitalismo”, e defendia um 
programa de intensificação das indústrias estatais baseadas nos planos quinquenais. Por 
outro turno, a corrente de direita – dirigida por Zhao Ziyang e Zhu Rongji – apregoava 
uma maior ativação não somente da abertura econômica, mas também de caráter político. 
Ademais, o vento do Leste Europeu carregava uma série de mudanças na URSS com a 
Peretroika e a Glasnot constituídas por Gorbachev, além do movimento de oposição ao 

 
27 Idem, p.327. 
28 Idem, p.151-165.  
29 Idem, p. 327 
30 Idem, p. 291. Em recente artigo de Isabel Nogueira (“Acumulação, Distribuição e Estratégia sob Mao: 
Legados do maoismo para o desenvolvimento da China” in Revista Carta Internacional, v. 14, n. 2, p. 27-51. 
Belo Horizonte: ABRI, 2019), a autora expõe que o período que comporta 1949-1978 estava longe de ser 
estagnado economicamente ao construir as bases industriais que ajudarão a alavancar o período que segue as 
mudanças operadas a partir da 3ª Plenária de 1978. Ocorreu assim um rápido processo de industrialização e 
transformação estrutural sem urbanização, como também a estratégia militar para a guerra (contra a Índia e o 
Vietnã), que levou a industrialização para regiões remotas do país, mas sem especialização ou autonomia 
produtiva; a melhora nos indicadores de bem-estar com concomitante estagnação na produtividade agrícola e 
consolidação do gap urbano-rural. 
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POUP (Partido Operário Unificado Polonês) na Polônia pelo Solidariedade liderado por 
Lech Walesa. Além disso, a crise do marxismo ocidental já vinha dando sinais no final dos 
anos 1970 com o declínio eleitoral do PCF no plano político, e no campo teórico com a 
ascensão dos Novos Filósofos (ex-militantes maoístas que migraram para o campo 
conservador, a exemplo de André Glucksman e Bernard Henri Levi) na França, sem falar 
no ocaso do marxismo althusseriano. Somam-se a esses fatores a ascensão do 
neoliberalismo de Thatcher na Inglaterra e Reagan nos EUA, e a morte de Berlinguer no 
início dos anos 1980 que deixou o PCI sem uma liderança de peso nesse contexto de 
refluxo da esquerda31.  
   O aceno negativo na China foi em 1989 - no mesmo período em que as formações 
socialistas do Leste europeu sofreram abalos com a queda do Muro de Berlim - onde a 
Praça de Tiananmen foi palco de uma série de protestos contra PCCh. Mas distintamente 
do que ocorreu no Leste europeu, o PCCh conseguiu conter e reprimir a onda de 
manifestações. Mas isso deu condições para os opositores ao grupo centrista de Deng, 
tanto à esquerda como à direita, se mobilizassem internamente para imporem mudanças 
na direção do PCCh. As manobras de Deng e de seu grupo para neutralizar a ascensão de 
Chen no 14° Congresso foi a de buscar alianças no EPL (aumentando a sua representação 
no Comitê Central), e de traçar acordos com o grupo de Zhao32 e Zhu, no que resultou na 
nomeação de Jiang Zemin em 1992, dando assim continuidade as reformas operadas desde 
1978.  
     Nesse 14° Congresso do PCCh, Jiang Zemin reafirmou as diretrizes construídas na 3ª 
Plenária, e de permanecerem fiéis ao legado de Mao do programa da Nova Democracia, 
como também manter o primado das forças produtivas, e a defesa da construção do 
socialismo de mercado. E isso se manterá de forma ininterrupta até a ascensão de Xi 
Jinping (antecedido por Hu Jintao) em 2013.  
  Ratificando que o socialismo se encontra em sua primeira fase, e com uma durabilidade 
de 100 anos, sem saltar etapas durante esse período, e de que a principal contradição da 
sociedade chinesa é a das crescentes necessidades materiais e culturais do povo e o atraso 
na produção social, Jiang Zemin afirmava que “a tarefa fundamental do socialismo 
consiste em emancipar as forças produtivas, desenvolvê-las, eliminar a exploração e a 
polarização e alcançar, finalmente, a prosperidade comum. (...) A ciência e a tecnologia são 
a primeira força produtiva, e a construção econômica deve sustentar-se no progresso 
científico e na elevação da qualidade dos trabalhadores”33.  

 
31 Sobre os conflitos internos do PCCh nos anos 1980-1990 veja Michael E. Marti (A China de Deng Xiaoping. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 2007), Henry Kissinger (op. cit.), Ludo Martens (O colapso da União Soviética e outros 
escritos, 2016) e Perry Anderson (Duas revoluções: Rússia e China. São Paulo, Boitempo, 2018).  
32 Zhao Zhiyang foi exonerado do cargo de secretário geral do PCCh, e detido em prisão domiciliar no final do 
primeiro semestre de 1989 devido a sua defesa às reivindicações dos manifestantes da Praça de Tiannmen, mas 
a sua influência ainda permaneceu no seio do partido na corrente de direita.   
33 Jiang Zemin, Reforma e construção da China. Rio de Janeiro: Record, 2002, p. 36. Confirmando essa posição da 
longa durabilidade da primeira fase do socialismo, Xi Jinping num pronunciamento em 2012 destaca que 
“estar na fase inicial do socialismo é a realidade e a condição nacional mais importante da China 
contemporânea”. Mas acrescenta diante algumas posições de desvios de direita nesse processo de transição: 
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    A despeito do primado das forças produtivas, a luta de classes não cessou durante a fase 
de transição, como mesmo reconhece Jiang Zemin. Segundo ele “a luta de classes 
subsistirá ainda por longo tempo dentro de determinados limites e possivelmente vai se 
aguçar sob certas condições, devido a fatores internos e influências externas”. Essa 
observação de Jiang Zemin veio dos fatos ocorridos em 1989 na China e no conjunto das 
formações sociais do Leste europeu, mediante o avanço do projeto neoliberal. Daí nesse 
seu pronunciamento, ele destacar o conflito interno com a “esquerda” em relação ao 
período de 1957 a 1978, na qual as forças produtivas ficaram numa posição subordinada as 
relações de produção, mas também com o avanço da direita como ele destaca: “o desvio 
direitista segue na sua expressão essencial a negação dos quatro princípios fundamentais e 
a prática da liberalização burguesa, inclusive a incitação da desordem política”34.  
   É nesse pronunciamento de 1992 em que Jiang Zemin lança o conceito de socialismo de 
mercado que, de fato, diferencia o socialismo de características chinesas das demais 
experiências anteriores do socialismo do Leste Europeu. Assim como a economia 
planificada pode ser tanto capitalista quanto socialista, Jiang Zemin - partindo dos 
pressupostos de Deng Xiaoping – define a China como uma economia de mercado 
planificada baseada na propriedade pública. Isso significa a inexistência da máxima liberal 
do laissez faire, laissez passer. Como ele afirma “é preciso ter em conta os pontos débeis e 
negativos próprios do mercado e reforçar e aperfeiçoar a regulamentação e o 
macrocontrole econômico por parte do Estado (Jiang: 2002: 44) ”35.  
     Também é necessário destacar que Deng Xiaoping nesse contexto se torna uma das 
referências centrais do marxismo chinês, sendo incorporado à matriz teórica e ideológica 
do PCCh, ao lado de Marx, Engels, Lenin e Mao. No pronunciamento durante o centenário 
de Mao Tsétung, Jiang Zemin erige Deng Xiaoping como o legítimo sucessor de Mao, e 
que deu continuidade a seu legado de 1949. Segundo Jiang Zemin, 
 

Deng Xiaoping, integrando os princípios fundamentais do 
marxismo com realidade chinesa e as características da época da 
China, herdando e desenvolvendo o pensamento de Mao Tsétung, 
com a grande coragem política de abrir um novo caminho da 
construção do socialismo e com a grande coragem teórica de 
atingir a nova fronteira do marxismo, reunindo a sabedoria de todo 
o Partido e de todo o povo, formulou com criatividade a teoria 
sobre a construção do socialismo do tipo chinês. Esta respondeu 

 
“devemos combinar a realização do ideal comum do socialismo com características chinesas com a 
consolidação da convicção no grande ideal de longo prazo do comunismo, adotar um boicote contra as 
diversas visões errôneas de abandonar o socialismo e retificar conscientemente os conceitos, políticas e 
medidas errôneas que não correspondam à fase atual do socialismo. Apenas assim, poderemos não nos 
subestimar nem nos tornar arrogantes, alcançando verdadeiramente novas vitórias do socialismo com 
características chinesas (Xi Jinping, A governança da China. Editora de Línguas Estrangeiras: Beijing, 2014, p. 
120)”.  
34 Jiang Zemin, idem, pp. 39-40.  
35 Jiang Zemin, p.44.  
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cientificamente o que é o socialismo, a maior questão da teoria 
fundamental, revelou profundamente que a essência do socialismo 
reside em libertar e desenvolver as forças produtivas, eliminar a 
exploração e polarização e alcançar finalmente a prosperidade 
comum, formulando pela primeira veze de maneira sistemática e 
preliminar uma série de questões básicas sobre a construção do 
socialismo num país com uma economia e uma cultura 
relativamente atrasadas como a China, assim como sua 
consolidação e seu desenvolvimento36.  
 

  O que se destaca no discurso de Jiang Zemin é a centralidade das forças produtivas como 
a “teoria fundamental do marxismo”, indo de encontro aos critérios estabelecidos por Mao 
durante o Grande Salto para Frente e a Revolução Cultural, e retomando as premissas da 
Nova Democracia recuperadas por Deng Xiaoping a partir de 1978. Deng, portanto, torna-
se o continuador direto dos pressupostos estabelecidos no programa inicial da Revolução 
Chinesa de 1949, no qual durante essa fase inicial da transição o socialismo seria 
construído sem romper com as amarras do capitalismo, já que a estratégia principal tinha 
como objetivo o fomento tecnológico e de crescimento econômico numa competição direta 
com as formações sociais capitalistas. É um movimento inovador diante as experiências 
prévias das formações sociais socialistas, visto que visa superar o capitalismo num 
contexto de mundialização do capital e das trocas de mercadorias, dispensando a 
estratégia do confronto político direto que marcou os anos 1960. Como observa Losurdo37, 
a burguesia desde 1949 teve uma expropriação política, mas não econômica. E, sobretudo 
desde 1978, isso se fez presente tendo em vista o fortalecimento e a centralização do PCCh 
no cenário político chinês, conjugada com os diversos tipos de propriedade presentes na 
China (pública, privada, mista e cooperativa).  
   Domenico Losurdo38 tem razão ao afirmar que a China vive uma “NEP de longa 
duração”. Com o fim da URSS e dos demais países socialistas, seria impossível a China se 
sustentar de forma isolacionista diante o mercado mundial capitalista com risco de 
condenar-se ao atraso econômico e tecnológico. O resultado disso são os impressionantes 
números do seu crescimento econômico (em dólares): a renda per capita (por paridade de 
poder de compra) de 250,00 em 1978 passou para 9040,00; como exportador de IED o 
numero era de 0,8 bilhão em 1990 passou para 140 bilhões em 2014; como receptor de IED 
de 1,4 bilhão em 1984 para 119,6 bilhões em 2014; uma reserva cambial de 1,6 bilhão em 
1978 para 1,96 trilhão em 2014; uma exportação/importação de 9,75 bilhões e 10,89 bilhões 
em 1978 para 2,34 trilhões e 1,96 trilhão em 201439. 

 
36 Jiang Zemin, op. cit., p. 105. 
37 Domenico Losurdo, Fuga da história. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 105. 
38 Domenico Losurdo, op. cit., pp. 66-67.  
39 Dados extraídos do artigo de Elias Jabbour e Alexis Dantas “The political economy of reforms and the 
present Chinese transition” in Brazilian Journal of Political Economy, vol. 37, nº 4 (149), p. 790, October-
December/2017.   
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   A China soube se adaptar ao clima desfavorável dos anos 1990 às formações sociais 
socialistas em meio à emergência do neoliberalismo, e essa estratégia de evitar o colapso já 
se fazia presente em 1978, e hoje a China ocupa um papel central na economia mundial e 
no plano das relações internacionais. A visão do PCCh sobre o marxismo e de sua 
adaptabilidade às condições chinesas sustentou o PCCh durante as suas diversas crises 
internas, e sobretudo externas. Uma compreensão de que o próprio Mao entendia que o 
marxismo não se fixava como um dogma, mas sim enquanto uma teoria inacabada que 
responde as novas questões emergentes com novas respostas. E isso fica bem delimitado 
por Xi Jinping em seu discurso comemorativo do papel de Mao Tsétung na Revolução 
Chinesa “as teorias fundamentais do marxismo são verdades universais de valor 
ideológico permanente. Os autores clássicos do marxismo não exauriram as verdades, mas 
continuamente abriram caminhos para buscar e desenvolver as verdades”40.  
 

Conclusão 
 

A China tem sido de fato um “enigma”, como já apontava Wladimir Pomar41 em seu livro 
pioneiro sobre a China pós 1978. Para muitos analistas42 e militantes, a China a partir de 
1978 já teria restaurado o capitalismo, abandonando de vez a transição socialista. Bastante 
superficial essa afirmativa, pois o capitalismo teria voltado repentinamente a partir da 
promulgação do programa de modernização que começou a se edificar a partir da 3ª 
Plenária do PCCh. Disso poderíamos deduzir, então, que a China pré 1978, durante a fase 
da Revolução Cultural, não conseguiu modificar suficientemente as relações de produção 
no campo da ideologia e da política. O paradoxo do conflito interno do PCCh em relação 
ao que seria determinante, se seriam as forças produtivas ou as relações de produção, nos 
remete a um problema que o próprio Marx não solucionou, haja vista que ambos os 
conceitos são centrais na obra de Marx e de Engels. Deixando de lado o Prefácio de 1859 tão 
abundantemente citado pelos dirigentes chineses pós 1978, Marx e Engels davam uma 
centralidade ao conceito de forças produtivas na Ideologia alemã e no Manifesto comunista. 
  Como ambos afirmam no Manifesto  
 

De há decênios para cá, a história da indústria e do comércio é 
apenas a história da revolta das modernas forças produtivas contra 
as modernas relações de produção, contra as relações de 
propriedade que são as condições de vida da burguesia e de seu 
domínio, (...) As forças produtivas de que dispõe deixam de servir 
para a promoção das relações de propriedade burguesas; pelo 
contrário, tornaram-se demasiado poderosas para estas relações, e 
são por elas tolhidas; e assim que superam este obstáculo lançam 
na desordem toda a sociedade burguesa, põem em perigo a 

 
40 Xi Jinping, op. cit., p. 32. 
41 Wladimir Pomar O enigma chinês, São Paulo, Alfa-Omega, 1987.  
42 Vide Charles Bettelheim A China depois de Mao. Lisboa: Edições 70, 1981. 
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existência da propriedade burguesa. As relações burguesas 
tornaram-se demasiado estreitas para conterem a riqueza por elas 
criadas43.  
 

  Deng Xioping afirmava em seus discursos que as mudanças na superestrutura não 
correspondiam com a mesma velocidade em relação ao desenvolvimento das forças 
produtivas44, i.e., o tempo das estruturas ideológicas e políticas são diferenciados da 
economia, e das transformações tecnológicas. Althusser em Ler o Capital destacava essa 
diferenciação temporal entre as estruturas, pois a ideologia, o direito e a política não são 
reflexos das mudanças econômicas e tem causalidades próprias45. A ideologia, decerto, é 
uma estrutura e uma prática que contém elementos pregressos de modos de produção 
precedentes, e por isso elementos do feudalismo ainda sobreviviam diante o avanço do 
capitalismo na Europa do século XVIII. Ao ser enfatizado o combate ideológico e político 
em detrimento das forças produtivas durante o período da Revolução Cultural, a China 
deu um salto que não correspondia à própria conjuntura em que vivia nos anos 1960, a 
despeito de todas as mudanças que ocorriam externamente à formação social chinesa - 
especialmente no chamado Terceiro Mundo, e nos movimentos estudantis dos países 
ocidentais – mas que acabaram tendo um refluxo nos anos 1970 e 1980, e dando margem 
para o crescimento de uma onda conservadora no campo político. O fato é que a tentativa 
de revolucionar as práticas ideológicas e políticas não correspondia à totalidade da 
realidade chinesa, visto que a complexa e diferenciada formação social chinesa não 
poderia ser reduzida às experiências que estavam sendo realizadas em Xangai.   
   O socialismo com características chinesas tem no socialismo de mercado a sua categoria 
central, a qual implica uma nova leitura sobre a fase de transição. De acordo com Jabbour 
e Dantas46, o socialismo de mercado indicaria a formação de um novo “modo de 
produção”. Creio que a resposta teórica não seja essa, já que o modo de produção é um 
conceito abstrato formal que não se confunde com o real, mas o explica abstratamente. 
Mais preciso é o conceito de formação social47 que aborda - em seu baixo nível de 
abstração - numa realidade dada os seus diversos modos de produção, e o conjunto de 
estruturas e práticas relacionado a esses modos de produção. Desse modo, podemos 
entender a complexidade da formação social chinesa em que aspectos do capitalismo 
convivem com as práticas políticas, ideológicas e econômicas oriundas do socialismo.  
     A Revolução Chinesa como qualquer processo de transição não está terminada. E a 
continuidade dos seus princípios estabelecidos no programa da Nova Democracia 
conviveu e convive com as descontinuidades que são inerentes a um processo complexo 
como o chinês, com avanços e recuos, e somente no futuro poderemos saber o quanto a 

 
43 Karl Marx e Frederich Engels, Obras escolhidas, vol.1. Lisboa: Avante, 1982, p.112.  
44 Deng Xiaoping, Selected works (1975-1982). Foreign Languages Press: Beijing, 1984, p. 152. 
45 Louis Althusser, Ler o Capital, vol.2. Rio de Janeiro: Zahar, p. 39. 
46 Elias Jabbour; Alexis Dantas, op. cit. p. 793.  
47 Elias Jabbour em seu livro China hoje: projeto nacional, desenvolvimento e socialismo de mercado. São Paulo: Anita 
Garibaldi, pp. 87-100, emprega o conceito de formação social para explicar as características do socialismo 
chinês em oposição à categoria “sistema-mundo”.  
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China será o modelo inspirador para as organizações e movimentos socialistas do século 
XXI.   
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