philosophy @LISBON
International eJournal
Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa

ISSN 2182-4371

n. 8 | 2018

www.philosophyatlisbon.org

CURRENT ISSUE N.8 | 2018
Table of Contents

Carlos João Correia
Editorial.........................................................................................................................................v
Paulo Antunes
Intervenção de Abertura ao Colóquio Marx: as misérias da filosofia........................................1
José Barata-Moura
Que entende Marx por ‘economia ideológica’? Um apontamento.......................................................7
Ana Henriques Pato
Dialéctica e mecânica quântica ........................................................................................................43
Jamie Melrose
A Breakdown of Breakdown: A Potted Account of Marxist Breakdown Theory.............................59
John Martin Thompson
Unity and Separation in the Realisation of Labour .........................................................................81
Júlio Francisco Ribeiro da Costa
A Obra de Arte Enquanto Mercadoria ..........................................................................................95
Luca Dondoni
Interrogating Marxism. Gramsci and Althusser dealing with the notion of Apparatus .....................115
Marcela da Silva Uchôa
Feminismo e Marxismo: Uma Intersecção no Processo Dialético da História Enquanto Práxis Política
.......................................................................................................................................................143
Murillo van der Laan
“O tempo é tudo, o ser humano não é nada”: das origens do tempo de trabalho socialmente necessário na
Miséria da Filosofia à leitura ontológica de Lukács .....................................................................167
Paulo Moutinho Barroso
Marx e a religião: ideologia e concepção ilusória do mundo ...............................................................189
Priscila Gomes Correa
Marx entre historiadores: as perspectivas dialógicas de Eric Hobsbawm e de François
Furet .............................................................................................................................................211

iii

Rui Manuel de Matos Filipe
Todos os homens são iguais. Mas alguns... – O Estado dos Direitos Humanos no jovem Marx ......231
Sandra Luciana Dalmagro/Lucinéia Scremin Martins
Contribuições de Marx e Engels à Educação e à Pedagogia .............................................................255
Valter Filipe dos Santos Boita
Entre a Fábrica e o Arquivo. A Presença de Marx em Foucault ....................................................279

iv

Editorial

This issue of philosophy@LISBON journal transcribes the minutes of the
Conference: “Colóquio Marx: as misérias da filosofia”, that took place at the
Faculty of Letters of the University of Lisbon (Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa) on 28 and 29 November 2017. It is thus a thematic
number, dedicated in this case to the thought of Karl Marx.
The next issue of the journal will not be thematic and, as such, it is requested
to the readers to submit articles by September 30th, 2018. The submission
rules are on the journal's website (http://www.philosophyatlisbon.org).
We can now announce that the issue 10 of this magazine, to be published in
the first half of 2019, will again be thematic and dedicated to the theme What
is Music?
We would like to call readers attention to some changes to the procedures of
the journal. The sections "About us" and "Submissions" underwent some
significant changes, following the guidelines are given to us by the services of
the Library of the Faculty of Letters (University of Lisbon).
We shall also introduce a new section, which will contain the journal's code of
ethics.
July 19th, 2018
Carlos João Correia
Editor
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Intervenção de Abertura ao
Colóquio Marx: as misérias da filosofia
Paulo Antunes
pauloantunes@campus.ul.pt
Pela Comissão Organizadora do Colóquio

Dire maintenant que, parce que les choses les
moins coûteuses sont d’un plus grand usage,
elles doivent être de la plus grande utilité, c’est
dire que l’usage si répandu de l’eau-de-vie, à
cause du peu de frais de sa production, est la
preuve la plus concluante de son utilité; c’est
dire au prolétaire que la pomme de terre lui
est plus salutaire que la viande; c’est accepter
l’état de choses existant; c’est faire enfin, avec
M. Proudhon, l’apologie d’une société sans la
comprendre. (Marx, 1847)
Bom dia!
Gostávamos de começar por cumprimentar todos os presentes, desde os oradores – que vieram de várias partes do Globo –, à
assistência e aos restantes colegas que se juntaram à organização.
Depois, mas não menos importante, gostávamos de agradecer a
todos aqueles que acorreram à nossa chamada; foram dezenas as submissões recebidas.
E ainda agradecer aos membros da Comissão Científica, aos
philosophy@lisbon,1-6. Lisboa: CFUL.
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oradores convidados (Professores José Barata-Moura e António Feijó, por também aceitarem o convite) e às instituições que permitiram
a realização deste evento: a Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa (onde nos encontramos), o Centro de Filosofia da Universidade
de Lisboa, por intermédio do seu Grupo Práxis (na pessoa do seu
coordenador Viriato Soromenho-Marques) e à Revista philosophy@
lisbon (na pessoa do seu editor-responsável Carlos João Correia que
gentilmente acedeu ao desafio de publicar as atas do nosso Colóquio).
Coube-me, portanto, proferir umas palavras que sirvam, por um
lado, de apresentação, e, por outro, de contextualização do Colóquio.
Começava então por explicar sucintamente o que nos impulsionou a reunir e a realizar um evento deste tipo (que por coincidência,
apenas mais tarde demos por isso, foi marcado para o dia de nascimento de Friedrich Engels – 29 de Novembro, amanhã –, entre outras coisas, o conhecido parceiro intelectual de Marx, que acaba assim também
por ser homenageado):
pois bem, sentimos que no âmbito mais académico, pelo menos
aqui em Portugal, pouco se tem falado e discutido em torno do pensamento e legado de Karl Marx (admitimos que pode ser ignorância nossa), o que não quer dizer que não se tenham realizado outros eventos –
desde já aproveitamos para felicitar algumas iniciativas que ocorreram
ainda este ano e outras que já se encontram marcadas para 2018 –;
na verdade, sentimo-nos igualmente “entalados” entre efemérides (que não se ficam por meros acontecimentos) do maior relevo para
a reflexão e debate a partir do nosso autor, nomeadamente, os 150 anos
do lançamento da sua magnum opus – Das Kapital – e o centenário da
Revolução de Outubro, ambos celebrados ao longo do presente ano;
bem como o bicentenário de nascimento de Marx e o respetivo assinalar de outras obras já no próximo ano, como por exemplo, os 170 anos
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do Manifest ou os 160 dos Grundrisse (no caso deste, apenas publicado
já no século XX).
Ora, este duplo sentimento juntou-se ao entendimento de que
pouco espaço mediático haveria para que se tomasse a devida atenção a
obras como Misère de la philosophie – uma vez que mais do que outra
coisa qualquer, esta teria ficado realmente “entalada” entre as efemérides já assinaladas e porventura mais importantes. O que fez com que
fossemos levados a aproveitar os seus 170 anos de lançamento, o facto
de ter sido uma das primeiras obras do autor (para o caso escrita em
francês), e de ser uma das mais relevantes para a compreensão da conceção materialista da história, para realizar este Colóquio.
Daí esta singela evocação, daí o seu nome – Colóquio Marx:
as misérias da filosofia. Não porque quiséssemos reduzir o conteúdo
das suas intervenções a esta obra, mas por estarmos convictos de que é
fundamental relevar o espírito crítico (e eventualmente, até demasiado
acutilante) que Marx deixou naquelas páginas.
A maneira como o autor faz a crítica a Pierre-Joseph Proudhon
(autor socialista que Marx considerava representante da pequena burguesia e que fora o autor da obra que lhe serviu de mote – Philosophie
de la misère) terá feito escola, mas não deixa por isso de ter sido ali que
Marx aproveitou para esclarecer questões relacionadas com a teoria e a
prática do movimento revolucionário dos trabalhadores sob o ponto de
vista materialista e dialético. Engels realçou-o no prefácio de uma nova
edição (1884) após a morte do amigo, ali – diz – “tornaram-se claros
os princípios básicos do seu – de Marx – novo modo de ver histórico e
económico”.
É, com efeito, ali que Marx insiste na “historicidade” e “transitoriedade” de todas as formas de relação humana; em como se erra
quando se olha para a história, como o faziam (e ainda fazem…) os
ditos “economistas políticos”, isto é, partir de categorias enquistadas e/
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ou coetâneas para se ajuizar todas as sociedades passadas e até presentes; enfim, em como se estreita a reflexão acerca do desenvolvimento
das sociedades se se parte dos adquiridos atuais (sob as relações capitalistas de produção) como “eternos” e não como “históricos”.
Com isto podemos dizer: a prova de que a análise de Marx não
está desatualizada, ou de que não é inadequada, encontra-se precisamente quando nos cruzamos com autores que insistem nos mesmos
problemas ali criticados.
Por exemplo, e podíamos ir a outro autor, mas já que ao longo
deste ano se assinalou o lançamento do Livro I d’O Capital, lembra-se a obra afamada, e tão aclamada por diversas bandas, do economista francês Thomas Piketty – O Capital no século XXI (Le Capital au
XXIe siècle) –, lançada em 2013. Aqui, o autor pretendendo relatar o
desenvolvimento da economia global atual e propor uma solução para
os seus problemas, não deixou entretanto de pressupor tendências sociais historicamente específicas partindo de princípios supostamente
transhistóricos (o que obriga a uma importante discussão em torno do
significado da forma histórica de capital).
Para que se entenda melhor o que aqui é dito, estamos convictos de que uma compreensão adequada do que é tratado na Miséria
permite perceber melhor, por exemplo, o alcance do capítulo 48 d’O
Capital (Livro III) – sobre “a fórmula trinitária” –, o que, por seu turno,
ajudava a não cair em semelhantes “desvios categoriais”. Neste capítulo, Marx afirma que «[…] o capital não é nenhuma coisa, mas uma determinada relação social de produção pertencente a uma determinada
formação histórica da sociedade, que se expõe numa coisa e dá a essa
coisa um carácter social específico.» (Aber das Kapital ist kein Ding,
sondern ein bestimmtes, gesellschaftliches, einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation angehöriges Produktionsverhältnis, das
sich an einem Ding darstellt und diesem Ding einen spezifischen ge-
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sellschaftlichen Charakter gibt.).
Sendo certo que tudo isto nos terá servido de mote, a realização
deste colóquio deve o seu impulso inaugural à vontade de entender e
confirmar a pluridisciplinaridade sobre a qual se desdobram as várias
vertentes do pensamento marxista, não como mero exercício de elasticidade formal, mas como garante de uma justa compreensão da real
amplitude do pensamento materialista histórico-dialético.
Não surge por acaso o plural – “as misérias” –, ficou a “filosofia”, porque o autor a mantivera por causa de Proudhon; contudo, aqui,
nestes dois dias, teremos mais do que apenas filosofia e seguramente
mais do que miséria.
Aqui vão encontrar uma grande diversidade de temas entre os
nossos oradores, todos eles sujeitos a crítica (não acintosa ou superficial), no sentido de que a crítica significa sempre, de alguma forma,
procurar olhar de uma outra maneira, de preferência para ver melhor.
Por fim, gostávamos de vos citar uma passagem de Marx (que
poderia servir de epígrafe ao nosso evento, se epígrafes houvesse que
pudessem antecipar um Colóquio) presente na sua obra A Miséria da
Filosofia (alerta-se de que o contexto é o da crítica à conceção de valor
de Proudhon):
Dizer agora que, porque as coisas menos caras são de maior uso, elas devem ser da maior
utilidade, é dizer que o uso tão espalhado da
aguardente, por causa do reduzido custo da sua
produção, é a prova mais concludente da sua
utilidade; é dizer ao proletário que a batata lhe
é mais salutar que a carne; é aceitar – sublinhamos – o estado de coisas existente; é fazer,
enfim, com o Sr. Proudhon, a apologia de uma
sociedade sem a compreender.
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Cremos que seja precisamente o contrário disso que estamos
aqui a fazer, ou seja, de que não estamos aqui para fazer qualquer
“apologia”, ou alguma “mera teoria”, ou apenas para “falar uns para
os outros”; por conseguinte, e na esteira de Marx, estamos aqui para
compreender melhor a sociedade em que vivemos, quer sejamos “marxistas”, “não marxistas”, “pós-marxistas”, por aí adiante, independentemente de toda a polémica que envolva quaisquer “catalogações”.
Obrigado pela vossa atenção.
Lisboa, 28 de Novembro,
Paulo Antunes
pela Comissão Organizadora

Que entende Marx por ‘economia ideológica’? Um apontamento*
José Barata-Moura
Universidade de Lisboa
jose.moura@campus.ul.pt

§ 1. Intróito.
Pelas gretas do pormenor, esgueiram-se, às vezes, perspectivas
com um alcance maior. Não, por virtude no detalhe introduzida, mas
porque ínsitas no talhado pulsam dimensões que permitem surpreender
a arquitectura significativa do conjunto do qual o talho o recortou.
A minha comunicação desta tarde limita-se a um apontamento.
À primeira vista desarmada, marginal. Pela minudência de que releva.
Trata-se de aclarar o sentido de uma expressão que nem sequer
é frequente nos escritos de Marx: «Economia ideológica».
Sem dúvida que a ideologia – tomada como conjunto das
produções ideativas da consciência social – é detentora, num enfoque
materialista dialecticamente entendido, de fundamento na materialidade

* Comunicação apresentada ao Colóquio «Marx: as misérias da filosofia», realizado na
Faculdade de Letras da Lisboa, em 29 de Novembro de 2017.

philosophy@lisbon, 8, 7-41. Lisboa: CFUL.
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do processo efectivamente real de vida dos seres humanos1, e que «a
economia» (die Ökonomie), ou seja: «o processo de produção» (das
Produktionsprozeß) do viver de uma sociedade determinada, constitui,
por seu turno, «a base material do mundo dela» (die materielle
Grundlage ihrer Welt)2, o mesmo é dizer: do complexo sistema de
relações que ela vai historicamente pondo de pé e dentro do qual se
movimenta.
Sem dúvida que um saber da economia – para o qual nem o
«microscópio» nem os «reagentes químicos» têm útil préstimo como
ferramenta de trabalho – não pode prescindir do emprego de «ideias
abstractas»3, cuja generalidade requer um apuramento cuidado a partir
de determinações materiais4, cuja correcção supõe um exame crítico
1. «A consciência [das Bewußtsein] nunca pode ser outra coisa senão o ser consciente [das bewußte
Sein], e o ser [das Sein] dos seres humanos é o processo [efectivamente] real de vida deles.» – «Das
Bewußtsein kann nie Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß.», Karl MARX – Friedrich ENGELS, Die deutsche Ideologie. Kritik der neuesten
deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten (1845-1846), I, A; Marx-Engels Werke, ed. IML (doravante:
MEW), Berlin, Dietz Verlag, 1969, vol. 3, p. 26.
2. Cf. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867, I, 1, 1; Marx-Engels Gesamtausgabe, ed. Günter Heyden e Anatoli Jegorow (doravante: MEGA2), Berlin, Dietz
Verlag, 1983, vol. II/5, p. 49.
3. «Além disso, na análise das formas económicas, nem o microscópio pode servir, nem reagentes
químicos. A força de abstracção [die Abstraktionskraft] tem que os substituir a ambos.» – «Bei der
Analyse der ökonomischen Formen kann außerdem weder das Mikroskop dienen, noch chemische Reagentien. Die Abstraktionskraft muß beide ersetzen.», MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867, Vorwort: MEGA2, vol. II/5, p. 12.
4. «A produção em geral [im Allgemeinen] é uma abstracção, mas uma abstracção de entendimento [eine verständige Abstraktion], na medida em que ela, de um modo [efectivamente] real
[wirklich], salienta, fixa, o comum [das Gemeinsame], e nos poupa, por conseguinte, a repetição
[die Wiederholung]. Entretanto, este geral [dies Allgemeine] – ou o comum separado [do múltiplo,
heraussondern] por comparação – é ele próprio algo de muitas maneiras membrado [ein vielfach
Gegliedertes] e que se desmultiplica em diversas determinações.» – «Die Produktion im Allgemeinen ist eine Abstraktion, aber eine verständige Abstraction, sofern sie wirklich das Gemeinsame
hervorhebt, fixirt, und uns daher die Wiederholung erspart. Indeß dieß Allgemeine, oder das durch
Vergleichung herausgesonderte Gemeinsame, ist selbst ein vielfach Gegliedertes, in verschiedne
Bestimmungen auseinanderfahrendes.», MARX, Ökonomische Manuskripte 1857/58, Einleitung zu
den “Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie”, I, 1; MEGA2, vol. II/1.1, p. 23.
Neste recurso à «abstracção de entendimento» (verständige Abstraktion) por parte de
Marx são audíveis os ecos da dialéctica hegeliana do saber, ainda que, agora, em embasamento
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das condições que lhes definem (não raro, distorcidamente) a imediatez
do viso5, cuja verdade não dispensa o conceber daquela concreção
ontológico materialista.
Para Hegel, «o pensar enquanto entendimento» (das Denken als Verstand) foca-se em exclusivo na «determinidade» (Bestimmtheit) e «diferencialidade» (Unterschiedenheit) dos entes na sua
fixação imediata. Dialecticamente criticável, é o enclausuramento nesta atitude, mas não «a precisão» (die Präzision) que ela permite denotar nos conteúdos determinados, e que impede que se
deambule «pelo vago e pelo indedeterminado» (bei Vagen und Unbestimmtem).
Neste sentido dialéctico, estamos perante uma etapa necessária de um processo que, no
entanto, para além dela tem que conduzir, em direcção ao «concreto» [Konkrete], enquanto totalidade deveniente das determinações: «o pensar» (das Denken), «primeiro» (zunächst), é decerto
«pensar de entendimento, só que ele não se queda por aí, e o conceito não é mera determinação
de entendimento» – «verständiges Denken, allein dasselbe bleibt dabei nicht stehen, und der
Begriff ist nicht bloße Vertandesbestimmung».
Cf. Georg Wilhelm Friedrich HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im
Grundrisse (1830), § 80; Theorie Werkausgabe, red. Eva Moldenhauer e Karl Markus Michel (doravante: TW), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1970, vol. 8, pp. 169-172.
5. «Se, na ideologia toda, os seres humanos e as suas relações aparecem, como numa câmara
escura [Camera obscura], postos de cabeça para baixo [auf den Kopf], este fenómeno provém do
seu processo de vida histórico, do mesmo modo que a rotação [die Umdrehung] dos objectos na
retina [provém] do seu [processo de vida] imediatamente físico.» – «Wenn in der ganzen Ideologie die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen ebensosehr aus ihrem historischen Lenbensprozeß hervor, wie
die Umdrehung der Gegenstände auf der Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen.», MARX-ENGELS, Die deutsche Ideologie (1845-1846), I, A; MEW, vol. 3, p. 26.
É igualmente a partir deste enfoque materialista aprofundado que se compreende a
crítica dos posicionamentos que se atêm à mera fenomenalidade imediatamente aparecente:
«Que no fenómeno [in der Erscheinung] as coisas se expõem frequentemente às avessas
[de modo invertido, verkehrt] é mais ou menos [familiarmente] conhecido [bekannt] em todas
as ciências, excepto na Economia política.» – «Daß in der Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt
darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, außer in der politischen Oekonomie.»,
MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867, I, 5, 4, a; MEGA2, vol.
II/5, p. 435.
Como já Hegel dialecticamente lembrava, «a essência tem que aparecer» (das Wesen muß
erscheinen), porque não há «nada no fenómeno que não [esteja] na essência, e, inversamente, [não
há] nada na essência que não esteja no fenómeno» – «nichts in der Erscheinung, was nicht im
Wesen, und umgekehrt nichts im Wesen, was nicht in der Erscheinung ist», HEGEL, Logik für die
Mittelklasse (1810-1811), § 47; TW, vol. 4, p. 175.
A «essência» não é um enigma, ou uma entidade vaporosa, que se encontre «por detrás
ou para além do fenómeno» – «hinter oder jenseits der Erscheinung», HEGEL, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1830), § 131; TW, vol. 8, p. 261 –, mas o próprio desenvolvimento das
realidades no seu processo contraditório de manifestação.
Marx retém, em base ontológica materialista, este entendimento dialéctico. E é por isso
que
«Toda a ciência seria supérflua se a forma fenoménica [die Erscheinungsform] e a essência
das coisas coincidissem imediatamente» – «alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfielen», MARX, Das Kapital. Kritik der
politischen Ökonomie. Dritter Band. Hamburg 1894, III, II, VII, 48, III; MEGA2, vol. II/15, p. 792.
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(múltipla, e deveniente) em que o próprio real consiste6.
E sem dúvida que a Economia – enquanto discurso de ideias
teorizadas – possui, na sua funcionalidade socio-política própria, um
estatuto de representação de interesses e de relações sociais que à
sua maneira reflecte7, integrando, nesta precisa medida, um domínio
«superstrutural» de «formas ideológicas» em que desencontrados
sentidos e significações se depositam8, desde logo, num quadro vigente
6. Por contraste com a totalidade determinada que um qualquer processo forma, a «abstracção»
retém apenas alguma ou algumas das determinações que o integram, pelo que compete ao saber
recompôr epistemologicamente – e não: «instituir» ontologicamente – a unidade endógena do múltiplo na sua deveniência:
«O concreto é concreto, porque é a reunião [die Zusammenfassung] de muitas determinações; [é] portanto: unidade do diverso. No pensar, ele aparece, por conseguinte, como processo
da reunião, como resultado, não como ponto de partida, apesar de ele ser o ponto de partida
[efectivamente] real, e, por conseguinte, também o ponto de partida da intuição e da representação. […]. Hegel vai, por conseguinte, parar à ilusão de apreender o real [das Reale] como
resultado do pensar que se recolhe em si, que se aprofunda em si, e que a partir de si próprio se
move, enquanto o método de subir do abstracto ao concreto é, para o pensar, apenas a maneira
de ele se apropriar do concreto, de o reproduzir como um espiritualmente concreto. De modo
nenhum é, porém, o processo de génese do próprio concreto.» – «Das Concrete ist concret weil
es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken
erscheint es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und der
Vorstellung ist. […]. Hegel gerieth daher auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden, und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen,
während die Methode vom Abstrakten zum Concreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken
ist sich das Concrete anzueignen, es als ein geistig Concretes zu reproduciren. Keineswegs aber
der Entstehungsprocess des Concreten selbst.», MARX, Ökonomische Manuskripte 1857/58, Einleitung zu den “Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie”, I, 3; MEGA2, vol. II/1.1, p. 36.
7. Nestes termos, «a abstracção ou ideia» (die Abstraktion oder Idee) não é «nada senão a expressão
teórica daquelas relações materiais» (nichts als der theoretische Ausdruck jener materiellen Verhältnisse)
que estruturam e dominam o viver concreto de uma sociedade determinada. Cf. MARX, Ökonomische Manuskripte 1857/58, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Erster Teil, II, Entstehung und Wesen des Geldes; MEGA2, vol. II/1.1, pp. 96-97.
A vivência do mundo não se processa na virgindade imaculada de um acesso directo
originário, nem numa redoma de intimismos umbilicais. Toda ela se encontra mediada por um
retorcido entramado social de relacionalidades (efectivas, e representadas).
8. «Sobre as formas várias da propriedade, das condições sociais de existência, ergue-se toda uma
superstrutura [ein Ueberbau] de sentimentos [Empfindungen], ilusões, modos de pensar [Denkweisen], e visões da vida [Lebensanschauungen]: vários, e peculiarmente configurados. A classe inteira
cria-os, e configura-os, a partir das suas bases materiais [de vida] e das relações sociais que lhes
correspondem. O indivíduo singular, a quem eles afluem por tradição e educação, pode imaginar
que eles formam os fundamentos de determinação propriamente ditos [die eigentlichen Bestimmungsgründe], e o ponto de partida, do seu agir. […]. E, assim como, na vida privada, se diferencia
entre aquilo que um ser humano de si próprio opina e diz, e aquilo que ele, de um modo [efec-
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por Marx constatado, onde «o economista político» (der politische
Ökonom) se apresenta como «o ideólogo» (der Ideolog) do «capitalista»
(Kapitalist)9, ou, para recordar expressões que figuram na Miséria da
Filosofia: onde «os economistas» (les économistes) constituem «os
representantes científicos da produção burguesa» (les représentants
scientifiques de la production bourgeoise)10.
Certamente, os parâmetros e as linhas que acabo sumariamente
tivamente] real, é e faz, também, e ainda mais, nas lutas históricas, tem que se diferenciar as
frases e imaginações dos partidos, da sua organização [efectivamente] real e dos seus interesses
[efectivamente] reais, [tem que se diferenciar] a sua representação [Vorstellung] da sua realidade
[Realität].» – «Auf den verschiedenen Formen des Eigenthums, der sozialen Existenzbedingungen, erhebt sich ein ganzer Ueberbau verschiedener und eigenthümlich gestalteter Empfindungen, Illusionen, Denkweisen und Lebensanschauungen. Die ganze Klasse schafft und gestaltet
sie aus ihren materiellen Grundlagen heraus und aus den gesellschaftlichen Verhältnissen, die
ihnen entsprechen. Das einzelne Individuum, dem sie durch Tradition und Erziehung zufließen,
kann sich einbilden, daß sie die eigentlichen Bestimmungsgründe und den Ausgangspunkt seines Handelns bilden. […]. Und wie man im Privatleben unterscheidet zwischen dem, was ein
Mensch von sich meint und sagt, und dem, was er wirklich ist und thut, so muß man noch mehr
in geschichtlichen Kämpfen die Phrasen und Einbildungen der Parteien von ihrer wirklichen Organisation und ihren wirklichen Interessen, ihre Vorstellung von ihrer Realität unterscheiden.»,
MARX, Der achtsehnte Brumaire des Louis Bonaparte (1852), III; MEGA2, vol. I/11, respectivamente,
pp. 121-122 e 122.
Para um entendimento correcto do que pretendo significar, tenha-se em conta que é
preciso distinguir a economia – enquanto base material determinante das formas históricas de um
viver societário e das ideações que lhe correrspondem – e o discurso teórico, em doutrina económica
vertido, que, como tal, também releva da esfera dos ideatos em geral:
«Com a modificação [die Veränderung] da base económica, toda a enorme suprestrutura
[die ganze ungeheure Ueberbau] se revoluciona, mais lenta ou mais rapidamente. Na consideração de
tais revolucionamentos, tem continuamente que se diferenciar entre o revolucionamento material
nas condições económicas de produção (a constatar fielmente de um modo científico-natural) e
as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, ou filosóficas, em suma: [as] formas ideológicas,
em que os seres humanos se tornam conscientes desse conflito, e o dirimem [ausfechten].» – «Mit
der Veränderung der ökonomischen Grundlage umwält sich der ganze ungeheure Ueberbau langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden
zwischen der materiellen naturwissenschaftlich treu zu konstatirenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen
oder philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts
bewußt werden und ihn ausfechten.», MARX, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Ersts Heft (1859),
Vorwort; MEGA2, vol. II/2, p. 101.
9. Cf. MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867, I, 6, 1, a;
MEGA2, vol. II/5, p. 463.
10. Cf. MARX, Misère de la Philosophie. Réponse à la Philosophie de la Misère de M. Proudhon (1847), II,
§ 1, 7; Oeuvres. Économie, ed. Maximilien Rubel (doravante: O), Paris, Éditions Gallimard/Bibliothèque de la Pléiade, 1965, vol. I, p. 91.
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de referir, nos seus contornos genéricos, desenham uma moldura
possível de enquadramento para a abordagem, em termos marxistas,
do tema da radicação económica do ideológico, ou da implicação
ideológica do pensamento económico.
No entanto – e esse será o meu assunto nesta fala –, talvez
que estes elementos, presentes embora na contextura (e dela, a não
descartar), se mostrem insuficientes para entender precisamente aquilo
que Marx pretende transmitir quando recorre ao composto «Economia
ideológica».

§ 2. O texto e a circunstância.
Comecemos, então, por recordar a circunstância e o teor da
referida formulação.
Como é conhecido, por 1880, Marx e Engels dedicaram
uma especial atenção aos desenvolvimentos político-partidários
do socialismo em França. Designadamente, no que diz respeito às
movimentações organizativas encabeçadas por Jules Guesde e Paul
Lafargue11 em torno do «Parti Ouvrier Français», num ambiente de
acendida luta contra o hegemonismo grassante de orientações de
pendor anarquista.
Marx redige os considerandos, publicados em Le Précurseur, de
um programa mínimo onde, pelas inegáveis perspectivas de combate e
de mobilização que abre, «o sufrágio universal» (le suffrage universel)
se veja transformado «de instrumento de burla, que até aqui tem sido,
em instrumento de emancipação» (d’instrument de duperie qu’il a été
11. Veja-se, por exemplo: MARX, Brief an Friedrich Adolph Sorge, 5. November 1880; MEW, vol. 34,
pp. 474-478.
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jusqu’ici en instrument d’émancipation)12, e propõe enriquecimentos,
de diversa índole, ao projecto de Manifesto que Lafargue preparara13.
Engels selecciona, como escrito autónomo, algumas secções
do Anti-Dühring de 1878, que aparecerão, traduzidas por Lafargue,
primeiro, em diversos números de La Revue socialiste, e, depois, no
mesmo ano de 1880, como brochura, a que foi dado o título: Socialisme
utopique et socialisme scientifique14.
No âmbito destas intervenções, que estavam dirigidas a um
meio que pouca propensão revelava para assumir com seriedade o
estudo económico das realidades15, Marx vai apoiar uma reedição da
12. Cf. MARX, Considérants du Programme socialiste (Projet) (1880); MEGA2, vol. I/25, p. 208.
13. Vejam-se as anotações de Marx que acompanham: Paul LAFARGUE, Projet de Manifeste du Parti
Ouvrier Français (1880); MEGA2, vol. I/25, pp. 468-486.
14. Depois de historiar as circunstâncias alemãs que o levaram a ter de dar resposta aos ataques
desferidos por Eugen Dühring, Engels esclarece:
«A pedido do meu amigo Paul Lafargue, actual representante de Lille na Câmara de
Deputados francesa, arranjei três capítulos desse livro [do Anti-Dühring] como um panfleto, que
ele traduziu e publicou em 1880, com o título: Socialisme utopique et socialisme scientifique.» – «At the
request of my friend, Paul Lafargue, now representative of Lille in the French Chamber of Deputies, I arranged threee chapters of this book as a pamphlet, which he translated and published in
1880, under the title: Socialisme utopique et socialisme scientifique.», ENGELS, Introduction to the English
Edition (1892) of “Socialism: Utopian and Scientific”; Collected Works, ed. Eric Hobsbawm e outros, New
York, International Publishers, 1990, vol. 27, p. 281.
Veja-se o respectivo texto em: ENGELS, Socialisme utopique et socialisme scientifique (1880);
MEGA2, vol. I/27, pp. 545-580.
15. Poucos anos volvidos, Engels relata, deste modo, uma situação ainda persistente:
«A massa, em Paris, é “socialista”, no sentido de um socialismo mediano [ein Durchnittssozialismus], bastante neutro, destilado no curso dos anos a partir de Proudhon, de Louis Blanc,
de Pierre Leroux, etc. A única experiência de comunismo que eles tiveram foi com a utopia de
Cabet, que terminou numa colónia-modelo na América, quer dizer: com a fuga de França, e com
querelas e [uma] semi-bancarrota na América. […]. Mesmo a edição francesa do “Capital” é para
eles um livro enigmático [literalmente: com sete selos, como o Apocalipse (cf. 5, 1)]; não só para
eles [para os operários], [mas] também para a massa dos cultos. […]. O entendimento da teoria,
mesmo entre os dirigentes, é ainda bastante imperfeito, e, se tu conhecesses Paris, verias quão
facilmente lá se vive e faz agitação, mas como é difícil trabalhar lá seriamente [ernstlich].» – «Die
Masse in Paris ist “sozialistisch” im Sinne eines aus Proudhon, Louis Blanc, Pierre Leroux usw. im
Lauf der Jahre herausdestillierten ziemlich neutralen Durchschnittssozialismus. Die einzige Erfahrung, die sie mit dem Kommunismus gemacht haben, war die mit der Cabetschen Utopie, die
in einer Musterkolonie in Amerika, d. h. mit der Flucht aus Frankreich und mit Zank und halben
Bankerott in Amerika endete. […]. Selbst die französische Ausgabe des “Kapital” ist ihnen ein
Buch mit sieben Siegeln; nicht nur ihnen, auch der Masse der Gebildeten. […]. Das Verständnis
der Theorie selbst bei den Führern ist noch ziemlich unvollkommen, und wenn Du Paris kenntest,
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Miséria da Filosofia, apresentada como contendo «os germes da teoria
desenvolvida, depois de vinte anos de trabalho, em O Capital» – «les
germes de la théorie développée après vingt ans de travail dans Le
Capital»16.
E é no texto destinado a prefaciar a obra que deparamos com a
expressão, a cujo aclaramento nos iremos referir:
«Para franquear [frayer] o caminho ao socialismo crítico e
materialista – que não quer senão fazer compreender o desenvolvimento
real, histórico, da produção social – era preciso romper rudemente com
a economia ideológica [l’économie idéologique], de que Proudhon,
sem saber [à son insu], era a última encarnação.»17.

§ 3. Um silêncio compreensível.
O preâmbulo (sem a assinatura de Marx) que contém a
afirmação que acabámos de citar saíu em L’Égalité. Organe collectiviste
so würdest Du einsehn, wie leicht sich dort leben und agitiert, aber wie schwer sich dort ernstlich
arbeitet.», ENGELS, Brief an August Bebel, 28. Oktober 1885; MEW, vol. 36, p. 378.
16. Cf. MARX, La Misère de la Philosophie. Avant-propos (1880); MEGA2, vol. I/25, p. 198.
Como Engels não deixará de precisar, no prefácio da primeira edição alemã deste livro:
«Quase não é preciso fazer notar que o modo de expressão empregue neste escrito não
concorda totalmente com o do “Capital”. Assim, fala-se aí ainda do trabalho [Arbeit] como mercadoria, da compra e venda do trabalho, em vez de [se falar] da força de trabalho [Arbeitskraft].»
– «Es ist wohl kaum nötig, darauf aufmerksam zu machen, daß die in dieser Schrift gebrauchte
Ausdruksweise nicht ganz mit der des “Kapital” stimmt. So wird hier noch von der Arbeit als Ware,
von Kauf und Verkauf der Arbeit gesprochen, statt der Arbeitskraft.», ENGELS, Vorwort zur ersten
deutschen Ausgabe von Karl Marx’ Schrift “Das Elend der Philosophie” (1885); MEW, vol. 21, p. 187.
É sabido que esta distinção é decisiva para um entendimento cabal da «mais-valia»
(Mehrwert), enquanto «trabalho não-pago» (unbezahlte Arbeit) que o capitalista mete ao bolso de
graça, sob a forma de «lucro» (Profit). Veja-se, por exemplo: MARX, Das Kapital. Kritik der politischen
Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1867, I, III, 1; MEGA2, vol. II/5, pp. 143-144.
17. «Pour frayer le chemin au socialisme critique et matérialiste, qui ne veut que faire comprendre le développement réel, historique, de la production sociale, il fallait rompre rudement avec
l’économie idéologique, dont Proudhon, à son insu, était la dernière incarnation.», MARX, La
Misère de la Philosophie. Avant-propos (1880); MEGA2, vol. I/25, p. 198.
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révolutionnaire – uma revista editada em Paris por Jules Guesde, com
a colaboração de Paul Brousse e de Lafargue –, no nº 12, de 7 de Abril
de 188018, mas não é retido nos apêndices textuais que Engels ajudou
a preparar, quer para a segunda edição francesa integral19, quer para a
primeira tradução alemã publicada20.
Esta ausência permitirá compreender o prolongado silêncio dos
comentadores acerca da formulação.
No entanto, a matéria que lhe determina o teor subsiste: no
texto inicial de 1847, na problemática que ventila, e nos debates a
que deu ocasião, desenvolvidos, sobretudo, no âmbito de agremiações
operárias e de correntes socialistas21.
Como subsídio ilustrativo, limito-me a três indicações
telegráficas:
Logo em Setembro de 1847, numa circular da Direcção da Liga
dos Comunistas, a Miséria da Filosofia – que erroneamente se supunha
estar já traduzida para alemão – é recomendada como esclarecedor
antídoto contra «as ideias falsas» (die falschen Ideen) propagadas pelos

18. A reimpressão integral do texto da Misère de la Philosophie não se veio a completar. Sairam
apenas «três fatias» (trois tranches). Cf. Bert ANDRÉAS, «Marx et Engels et la gauche hégélienne»,
X, Annali dell’Istituto Giangiacomo Feltrinelli, Milano, 7 (1964-1965), pp. 466-467.
19. Cf. MARX, Misère de la philosophie. Réponse à la Philosophie de la Misère de M. Proudhon. Avec une
préface de Friedrich Engels, Paris, V. Giard & E. Brière Libraires-éditeurs, 1896.
20. Cf. MARX, Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons “Philosophie des Elends”. Deutsch von
E. Bernstein und K. Kautsky. Mit Vorwort und Noten von Friedrich Engels, Stuttgart, Druck und Verlag
von J. H. W. Dietz, 1885.
21. Nos meios adversos à reformação social – e aos posicionamentos de Proudhon, em particular
–, a Miséria da Filosofia parece não ter tido eco imediato, nem menção assinalada. Vejam-se, por
exemplo: Saint-René TAILLANDIER, «L’athéisme allemand et le socialisme français. M. Charles
Grün et M. Proudhon», Revue des Deux Mondes, 18 (1848), n. série, t. XXIV, pp. 280-322; Alfred
SUDRE, Histoire du Communisme, ou Réfutation historique des utopies socialistes, XVIII, II – Paris, Victor
Lecou Éditeur (doravante: HC), 1848, pp. 429-465 –; ou Adolphe THIERS, De la Propriété. Édition
augmentée des Discours sur le doit au travail et sur le crédit foncier, Bruxelles, Meline, Cans et Compagnie, 1848.
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simpatizantes de Proudhon e de Karl Grün no seio da organização22.
Em 1849, num artigo saído na Neue Deutsche Zeitung
de Frankfurt am Main, Ernst Dronke, apoiando-se no texto e nas
perspectivas de Marx, repudia a oposição de Proudhon a uma via
política revolucionária, e desmonta-lhe o pretenso socialismo que
arvorava como não indo além de uma mera «Ideia» ficcionada23.
E, em 1887, Benoît Malon, adversário de Marx na Associação
International dos Trabalhadores (e, pelos ditos, não arrependido24),
saúda agora «a esmagadora refutação» (l’écrasante réfutation) das
22. «Exortamos os partidários de Proudhon e de Grün a lerem o livro “Misère de la philosophie” de
Marx – que, como ouvimos, está também traduzido em alemão –, e verão que o Estado de igualdade [der Gleichheitsstaat], pelo qual anseiam com muitas palavras e rodeios, não é nenhum outro
senão o [Estado] hodierno. Assim, anda-se à volta num círculo falso de ideias [in einem falschen
Ideenkreis], e, no fim, torna-se a chegar aonde anteriormente se estava.» – «Wir fordern die Anhänger des Proudhon und Grün auf, das Buch: “Misère de la philosophie” von Marx zu lesen, das, wie
wir hören, auch ins Deutsche übersetzt ist, und sie werden ansehen, daß ihr Gleichheitsstaat, den
sie mit vielen Worten und Umschweifen verlangen, kein anderer als der heutige ist. So dreht man
sich in einem falschen Ideenkreis herum und kömmt am Ende wieder da an, wo man früher war.»,
Ansprache der Zentralbehörde des Bundes der Kommunisten an den Bund (1847); Der Bund der Kommunisten. Dokumente und Materialen, ed. Herwig Förder, Martin Hundt, Jefim Kandel, e Sofia Lewiowa,
Berlin, Dietz Verlag, 19832, vol. I, p. 536.
23. «Com o socialismo, com as chamadas “Ideias” do mestre [Maitre] Proudhon, passa-se o mesmo. Este socialismo não tem nada a ver com a revolução, sobretudo, não [tem] mesmo nada [a
ver] com a “política”: o socialismo do mestre Proudhon é uma “Ideia”, uma ficção.» – «Mit dem
Sozialismus, mit den sog, “Ideen” des Maitre Proudhon ist es ebenso bestellt. Dieser Sozialismus
hat nichts mit der Revolution, überhaupt gar nichts mit der “Politik” zu tun; der Sozialismus des
Maitre Proudhon ist eine “Idee”, eine Fiktion.», Ernst DRONKE, Zur Geschichte des Elends der Philosophie (1849), 2; Marx-Engels Jahrbuch, Berlin, 9 (1986), pp. 338-339.
A Neue Deutsche Zeitung era editada por Heinrich Otto Lüning, afecto às teses do «socialismo verdadeiro» sentimentalmente tingidas por um feuerbachianismo grüniano, e em trânsito
para posições «democráticas» caras ao nacional-liberalismo.
É o que permite compreender a ironia de um desabafo coevo, comunicado a Engels a
propósito desta peça:
«A malícia do pequeno Dronke contra Proudhon torna-se realmente cómica [sendo
publicada] nesta folha» – «Die Malice des kleinen Dronke gegen Proudhon macht sich wirklich
komisch in diesem Blatte», Eduard ROSENBLUM e Max Joseph BECKER, Brief an Engels, 27. Dezember 1849; MEGA2, vol. III/3, p. 434.
24. Os «pesados erros» (lourdes fautes) de Marx em 1872 teriam consistido numa «direcção demasiado autoritária da Internacional, que disso teria morrido» – «direction trop autoritaire de
l’Internationale qui en mourut», Benoît MALON, «Karl Marx et Proudhon», La Revue Socialiste,
Paris, t. V (1887), p. 16.
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Contradictions économiques de Proudhon25, que põem em causa «o
valor das afirmações económicas dele» (la valeur de ses affirmations
économiques) e que, não sem alguma ambiguidade no contexto, o
associam a uma certa «fraseologia francesa» (phraséologie française)26.
Pretender aclarar – a partir de fragmentos tão frágeis e
dispersos – o sentido da expressão «economia ideológica» não me
parece um exercício que consiga eximir-se aos trejeitos característicos
de uma interpretação «atmosférica», por algum eruditismo desgarrado
assistida.

§ 4. Uma explicação lateralizante?
O meu desconhecimento da literatura secundária sobre este
preciso tema – nas redondezas, provavelmente, existente, e vicejante
– leva a ter de confessar que o único ensaio de explicação sucinta
com que me deparei consta de uma nota que os editores da nova
MEGA (no que ao volume em apreço toca: um colectivo internacional
dirigido por Herbert Schwab, e integrando Eva Katzer, Peer Kösling,
Kurt Kozianka, Lew Goldman, Galina Golowina e Waldtraut Opitz)
introduzem, quanto a esta entrada, no respectivo aparato crítico:
«Economia ideológica [économie idéologique]. Significa isto a
teoria económica que tinha surgido em Inglaterra, na base da doutrina
burguesa clássica de David Ricardo e que, em França, na esteira [in
der Nachfolge] de Claude Henri de Saint-Simon e de Charles Fourier,
tinha encontrado o seu cunho mais radical [radikalste Ausprägung] nas
concepções [Auffassungen] de Louis Blanc e, sobretudo [vor allem], de
25. Cf. MALON, «Karl Marx et Proudhon», La Revue Socialiste, Paris, t. V (1887), p. 15.
26. Cf. MALON, «Karl Marx et Proudhon», La revue Socialiste, Paris, t. V (1887), p. 22.
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Pierre-Joseph Proudhon.»27.
Se entendo bem o teor efectivo da anotação, o que parece estar
centralmente em causa é um ponto específico de doutrina:
A leitura «igualitarista» que, a partir de Ricardo28, certos
regeneradores sociais faziam, a propósito das realidades inglesas ao
tempo vigentes, e com a qual imaginavam «reformar a sociedade,
transformando todos os homens em trabalhadores imediatos, trocando
quantidades de trabalho iguais» (réformer la société, transformant tous
les hommes en travailleurs immédiats, échangeant des quantités de
travail égales)29.
27. «économie idéologique] Gemeint ist die ökonomische Theorie, die in England auf der Grundlage der klassischen bürgerlichen Lehre David Ricardos entstanden war und in Frankreich, in der
Nachfolge Claude Henri de Saint-Simons und Charles Fouriers, in den Auffassungen von Louis
Blanc und vor allem Pierre-Joseph Proudhons ihre radikalste Ausprägung gefunden hatte.», Erläuterungen, MEGA2, vol. I/25, p. 794.
28. Cf., por exemplo: David RICARDO, The Principles of Political Economy and Taxation (1817,
18213), I, 4 e 5; ed. Donald Winch, London - New York, J. M. Dent & Sons – E. P. Dutton & Co.
(Everyman’s Library), 1973, pp. 18-27.
29. A formulação encontra-se em: MARX, Misère de la Philosophie (1847), I, § 2; O, vol. I, p. 42.
De facto, o irlandês William Thompson, por exemplo, sintetizava as suas «leis naturais da distribuição» (Natural Laws of Distribution) nos seguintes princípios:
«Primeiro: Todo o trabalho deve ser livre e voluntário, quanto à sua direcção e continuidade.
Segundo: Todos os produtos de trabalho devem ser assegurados aos produtores deles. Terceiro:
Todas as trocas desses produtos devem ser livres e voluntárias.» – «First. All labor ought to be free
and voluntary, as to its direction and continuance. Second. All the products of labor ought to be
secured to the producers of them. Third. All exchanges of these products ought to be free and voluntary.», William THOMPSON, An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth most
conductive to Human Happiness; applied to the newly proposed System of Voluntary Equality of
Wealth, I, 15; London, Longman, 1824, p. 178.
E em apoio das suas propostas de remédio para «os males» (the Wrongs) que afligiam as classes
trabalhadoras no sistema instalado, o norte-americano John Francis Bray, então a viver em Inglaterra, adiantava:
«Aquilo que agora é chamado lucro e juro não pode existir, como tal, em conexão com [uma]
igualdade de trocas [equality of exchanges]; porque produtor e distribuidor seriam remunerados
da mesma maneira [alike], e a soma total do trabalho deles determinaria o valor do artigo criado
e trazido para as mãos do consumidor. O princípio de trocas iguais, pela sua própria natureza,
tem, por conseguinte, que assegurar trabalho universal; será, consequentemente, destruidor dessa
grande úlcera social: a manutenção de uma classe a expensas de outra.» – «That which is now
called profit and interest cannot exist, as such, in connection with equality of exchanges; for
producer and distributor would be alike remunerated, and the sum total of their labour would
determine the value of the article created and brought to the hands of the consumer. The prin-
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Marx detecta nestas visões o antepassado próximo das
prospectivas mutualistas de que Proudhon se enfeita30, desmanchando
entretanto – no arquétipo, e na cópia – os ilusórios prazeres distributivos
que não cuidam de remover o modo de produção que lhes determina o
viso e as modalidades31.
E Engels – entre outros32 – volta a chamar a atenção para este
ciple of equal exchanges, therefore, must, from its very nature, ensure universal labour – it will
consequently be destructive of that great social ulcer, the maintenance of one class at the expense
of another», John Francis BRAY, Labour’s Wrongs and Labour’s Remedy; or, The Age of Might and
the Age of Right, VIII; Leeds, David Green, 1839, pp. 109-110.
30. Proudhon, permanecendo às escuras no tocante à «base do todo» (Grundlage des Ganzes),
converteu «a interpretação utópica da teoria do valor de Ricardo» (die utopische Auslegung der
Ricardo’schen Werth-Theorie) em fundamento de uma pretensa «ciência nova» (neue Wissenschaft).
Cf. MARX, Über P.-J. Proudhon. Brief an Johann Baptist von Schweitzer (1865); MEGA2, vol. I/20, p. 63.
Veja-se, anteriormente: MARX, Misère de la Philosophie (1847), I, § 2; O, vol. I, pp. 43-51.
31. Como em qualquer questão, sondar as estruturas fundantes do que imediatamente aparece
torna-se imprescindível:
«É do modo de troca das forças produtivas que depende o modo de troca dos produtos. Em geral,
a forma da troca dos produtos corresponde à forma da produção. […]. A troca individual corresponde também a um modo de produção determinado, que, ele próprio, responde ao antagonismo das classes. Assim, não [há] troca individual sem antagonismo das classes. Mas as consciências
honestas recusam esta evidência. Enquanto se fôr burguês, não se pode senão ver nesta relação de
antagonismo uma relação de harmonia e de justiça eterna, que não permite a ninguém fazer-se
valer à custa de outrem. Para o burguês, a troca individual pode subsistir sem o antagonismo das
classes: para ele, são duas coisas completamente díspares.» – «C’est du mode d’échange des forces
productives que dépend le mode d’échange des produits. En général, la forme de l’échange des
produits correspond à la forme de la production. […]. L’échange individuel correspond aussi à
un mode de production déterminé, qui, lui-même, répond à l’antagonisme des classes. Ainsi pas
d’échange individuel sans l’antagonisme des classes. Mais les consciences honêtes se refusent à
cette évidence. Tant qu’on est bourgeois, on ne peut faire autrement que de voir dans ce rapport d’antagonisme un rapport d’harmonie et de justice éternelle, qui ne permet à personne de
se faire valoir aux dépens d’autrui. Pour le bourgeois, l’échange individuel peut subsister sans
l’antagonisme des classes: pour lui ce sont deux choses tout à fait disparates.», MARX, Misère de la
Philosophie (1847), I, § 2; O, vol. I, p. 50.
32. Nas diatribes «anti-comunistas» com que se entretém, Alfred Sudre não deixa de apontar:
«O próprio banco de troca [banque d’échange] não tem nada de novo. Diversos projectos de estabelecimentos desta natureza – melhor combinados, e, sobretudo, mais claramente
explicados, do que o do sr. Proudhon – foram de há muito propostos e ensaiados em França e
em Inglaterra. As tentativas de realização de que foram objecto nunca chegaram senão a abortos. Lembremos, entre outros exemplos, o national labour, [a] equitable exchange, e os armazens
cooperativos, fundados em Inglaterra, com o concurso do sr. Robert Owen. Aí, o numerário era
substituído por um papel-moeda, cuja unidade se chamava hora de trabalho. Os associados do
banco de troca recebiam, em representação dos seus produtos, aceites segundo uma tarifa determinada, uma certa soma de horas de trabalho, que podiam trocar, nos depósitos ou armazens
cooperativos, pelos objectos de consumo fabricados pelos outros membros da sociedade. É o sis-
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património oculto de inspirações no prefácio de 1885, a propósito da
reduzida originalidade daquilo de que o economista prussiano Johann
Karl Rodbertus-Jagetzow se reclamava criador33, e da imprescindível
ponderação de como o pensamento crítico de Marx não arranca de, nem
se perfaz em, abstractas exigências de «moralidade» e de «Justiça»34.
tema todo do sr. Proudhon.» – «La banque d’échange elle-même n’a rien de nouveau. Divers
projets d’établissements de cette nature mieux combinés, et surtout plus clairement expliqués que
celui de M. Proudhon, ont été depuis longtemps proposés et essayés en France et en Angleterre.
Les tentatives de réalisation dont ils ont été l’objet n’ont jamais abouti qu’à des avortements.
Rappelons, entre autres exemples, le national labour, equitable exchange, et les magasins coopératifs,
fondés en Angleterre, avec le concours de M. Robert Owen. Là, le numéraire était remplacé par
un papier monnaie dont l’unité s’appelait heure de travail. Les associés de la banque d’échange
recevaient, en représentation de leurs produits, acceptés d’après un tarif déterminé, une certaine
somme d’heures de travail, qu’ils pouvaient échanger, dans les dépôts ou magasins coopératifs,
contre les objets de consommation fabriqués par les autres membres de la société. C’est tout le
système de M. Proudhon.», SUDRE, Histoire du Communisme (1848), XVIII, II; HC, p. 462.
33. Quando, em 1842, Rodbertus tirou «consequências socialistas» (sozialistische Konsequenzen)
dos enunciados de Ricardo, nessa altura, isso era «seguramente» (sicherlich), para um alemão, «um
muito significativo passo em frente» (ein sehr bedeutender Schritt vorwärts), mas, «no máximo» (höchstens), só para a Alemanha é que isso podia valer «como descoberta nova» (als neue Entdeckung), o
que Marx, a propósito de Proudhon, já tinha mostrado. Cf. ENGELS, Vorwort zur ersten deutschen
Ausgabe von Karl Marx’ Schrift “Das Elend der Philosophie” (1885); MEW, vol. 21, p. 176.
O dispositivo da argumentação segue aqui linhas que Marx utilizara em 1865:
«Vê-se que, mesmo onde só algo de velho [nur Altes] é reproduzido, Proudhon [o] acha
autonomamente; [vê-se] que aquilo que ele diz, para ele próprio, era novo, e valia como novo.»
– «Man sieht, daß selbst da, wo nur Altes reproducirt wird, Proudhon selbständig findet; daß das,
was er sagt, ihm selbst neu war und als neu gilt.», MARX, Über P.-J. Proudhon. Brief an Johann Baptist
von Schweitzer (1865); MEGA2, vol. I/20, p. 60.
A árvore genealógica dos «descobrimentos» de Proudhon – em articulação, de novo,
com as pretensões de Rodbertus – é ainda objecto de referência sumária no prefácio ao Livro Segundo de O Capital: ENGELS, Vorwort (1885), in MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie.
Zweiter Band. Hamburg 1885; MEGA2, vol. II/13, p. 16.
34. Pelas suas implicações de dialéctica materialista, vale a pena meditar neste troço:
«Segundo as leis da economia burguesa, a maior parte do produto não pertence aos operários que
o engendraram. Quando nós dizemos: isto é injusto, isto não deve ser, isso não diz, antes do mais,
respeito à economia. Dizemos meramente que esse facto económico contradiz o nosso sentimento
moral. Marx, por conseguinte, nunca fundou nisto as suas reivindicações comunistas, mas sobre
o necessário desmoronamento [Zusammenbruch] – que se completa diariamente cada vez mais sob
os nossos olhos – do modo capitalista de produção; ele diz apenas que a mais-valia consiste em trabalho não-pago, o que é um simples facto. Porém, aquilo que, do ponto de vista económico [ökonomisch], é formalmente falso pode, contudo, do ponto de vista histórico-mundial, ser correcto. Se a
consciência ética [das sittliche Bewußtsein] da massa declarar injusto [unrecht] um facto económico
– como, no tempo deles, a escravatura ou o trabalho servil –, isso é uma prova de que o próprio facto se tornou já obsoleto, de que entraram [em cena] outros factos económicos, por força dos quais
aquele se tornou insuportável e insustentável. Portanto, por detrás da incorrecção económica
formal pode estar oculto um conteúdo económico muito verdadeiro.» – «Nach den Gesetzen der
bürgerlichen Ökonomie gehört der größte Teil des Produkts nicht den Arbeitern, die es erzeugt
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Quanto às intermediações de Saint-Simon e de Fourier, elas
fazem decerto parte de um equipamento cultural, cuja recepção por
Louis Blanc ou por Proudhon não é de todo linear. Cada um, à sua
maneira, tira deles proveito, critica-lhes as insuficiências, e pouco
inclinado está ao reconhecimento das dívidas35.
No entanto, a universalidade do trabalho era um nítido desiderato
estruturante que Saint-Simon reclamava36, e o amplexo organizativo
de Louis Blanc, protegendo a finança, apenas condescende em que
os capitalistas embolsem o lucro «na qualidade de trabalhadores» (en
haben. Sagen wir nun: das ist unrecht, das soll nicht sein, so geht das die Ökonomie zunächst
nichts an. Wir sagen bloß, daß diese ökonomische Tatsache unserm sittlichen Gefühl widerspricht.
Marx hat daher nie seine kommunistischen Forderungen hierauf begründet, sondern auf den
notwendigen, sich vor unsern Augen täglich mehr und mehr vollziehenden Zusammenbruch der
kapitalistischen Produktionsweise; er sagt nur, daß der Mehrwert aus unbezahlter Arbeit besteht,
was eine einfache Tatsache ist. Was aber ökonomisch formell falsch, kann doch weltgeschichtlich
richtig sein. Erklärt das sittliche Bewußtsein der Masse eine ökonomische Tatsache, wie seinerzeit
die Sklaverei oder die Frohnarbeit, für unrecht, so ist das ein Beweis, daß die Tatsache selbst sich
schon überlebt hat, daß andere ökonomische Tatsachen eingetreten sind, kraft deren jene unerträglich und unhaltbar geworden ist. Hinter der formellen ökonomischen Unrichtigkeit kann
also ein sehr wahrer ökonomischer Inhalt verborgen sein.», ENGELS, Vorwort zur ersten deutschen
Ausgabe von Karl Marx’ Schrift “Das Elend der Philosophie” (1885); MEW, vol. 21, p. 178.
35. Duas amostras, quase aleatórias, mas não desprovidas de significado:
«Entre o sistema de Saint-Simon e nosso, não há nada de comum: nem a meta [but]
final, nem os meios, nem a moral.» – «Entre le système de Saint-Simon et le nôtre il n’y a rien
de commun, ni le but final, ni les moyens, ni la morale.», Louis BLANC, Organisation du Travail
(1839), I, Réponse à diverses objections; Paris, Société de l’Industrie Fraternelle, 18475 (doravante: OT), p. 166.
Em Agosto de 1848, interrogado acerca dos influxos que de Fourier teria recebido,
Proudhon responde:
«Li certamente Fourier, e falei dele, mais de uma vez, nas minhas obras, mas, em suma,
não creio dever-lhe nada. Os meus verdadeiros mestres, quero dizer, aqueles que fizeram nascer
em mim ideias fecundas, são no número de três: A Bíblia, primeiro; Adam Smith, depois; e, por
fim, Hegel.» – «J’ai certainement lu Fourier, et j’en ai parlé plus d’une fois dans mes ouvrages,
mais en somme, je ne crois rien lui devoir. Mes vrais maîtres, je veux dire ceux qui ont fait naître
en moi des idées fécondes, sont au nombre de trois: La Bible d’abord, Adam Smith ensuite, et
enfin Hégel.», depoimento recolhido por Jérôme-Amédée LANGLOIS, «P.-J. Proudhon. Sa vie
et son oeuvre», in Pierre-Joseph PROUDHON, Correspondance, ed. J.-A. Langlois, Paris, Librairie
Internationale A. Lacroix et Ce Éditeurs, 1875, vol. I, p. XXII.
36. «Todos os homens trabalharão» – «Tous les hommes travailleront», Claude-Henri de SAINT-SIMON, Lettres d’un habitant de Genève à ses contemporains (1807), II; Oeuvres Choisies, ed. Charles
Lemonnier, Bruxelles, Fr. Van Meeren et Cie Imprimeurs, 1859, vol. I, p. 38.
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qualité de travailleurs)37.
E o «serialismo apaixonado» de Fourier38, a despeito de
repetidas demarcações e até de remoques virolentos39, permanece
a montante das jusanas teorizações antagónico-harmonistas tão do
agrado de Proudhon40, a que um pormenorizado dialecticismo serial,
37. «Os capitalistas seriam chamados à associação, e receberiam o juro [l’intérêt] do capital por
eles entregue, juro esse que lhes estaria garantido no orçamento [budget]; mas eles não participariam nos lucros [bénéfices] senão na qualidade de trabalhadores.» – «Les capitalistes seraient
appelés dans l’association et toucheraient l’intérêt du capital par eux versé, lequel intérêt leur serait garanti sur le budget; mais ils ne participeraient aux bénéfices qu’en qualité de travailleurs.»,
BLANC, Organisation du Travail (1839), I, Conclusion; OT, pp. 104-105.
38. «A teoria das séries apaixonadas [séries passionnées] ou seitas progressivas não é imaginada arbitrariamente, como as nossas teorias sociais. O ordenamento [l’ordonnance] destas seitas é em
todos os pontos análogo ao das séries geométricas, das quais elas têm todas as propriedades, como
a balança de rivalidades entre os grupos extremos e os grupos médios da série.» – «La théorie
des séries passionnées ou sectes progressives n’est pas imaginée arbitrairement comme nos théories
sociales. L’ordonnance de ces sectes est en tout point analogue à celle des séries géométriques
dont elles ont toutes les propriétés, comme la balance de rivalités entre les groupes extrêmes et
les groupes moyens de la série.», Charles FOURIER, Théorie des Quatre Mouvements et des Destinées
Générales (1808), Discours Préliminaire; ed. Simone Debout-Oleszkiewicz, Paris, Jean-Jacques Pauvert Éditeur, 1967, p. 77.
39. «Fourier, desconhecendo a independência das ordens seriais e imaginando que a semelhança
das formas implicava a identidade das leis, abandonou-se, fazendo fé em [sur la foi de] analogias
mentirosas, aos devaneios [rêveries] mais estranhos sobre a criação, o sistema do mundo, a vida
futura.», PROUDHON, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité, ou Principes d’Organisation Politique
(1843), III, § III, n. 216; Oeuvres Complètes (doravante: OC), Paris, Librairie Internationale A. Lacroix et Cie Éditeurs, 18733, vol. III, p. 121.
40. O aparente ternarismo proudhonista tem uma forte carga binária, em que o momento da
«síntese» não «resolve», mas com-põe:
«Em teoria, nós demonstrámos que a concorrência, pelo seu lado útil, devia ser universal e levada ao seu máximo de intensidade; mas que, sob o seu aspecto negativo, ela deve por toda
a parte ser sufocada até ao último vestígio.» – «En théorie, nous avons démontré que la concurrence, par son côté utile, devait être universelle et portée à son maximum d’intensité; mais que,
sous son aspect négatif, elle doit être partout étouffée, jusqu’au dernier vestige.», PROUDHON,
Système des Contradictions Économiques, ou Philosophie de la Misère (1846), V, § II; OC, vol. IV, p. 202.
Ao enviar o livro a Marx, Proudhon declarara-se pronto a dele «receber a férula» (recevoir la férule): PROUDHON, Brief an Marx, 17. Mai 1846; MEGA2, vol. III/2, p. 206.
A palmatoada crítica não tardou:
«Cada relação económica tem um lado bom e um [lado] mau: é o único ponto em que
o sr. Proudhon não se desmente. O lado bom, vê-o ele exposto pelos economistas [burgueses]; o
lado mau, vê-o denunciado pelos socialistas. Toma de empréstimo aos economistas a necessidade
das relações eternas; toma de empréstimo aos socialistas a ilusão de não ver na miséria senão a miséria. Ao querer apelar para a autoridade da ciência, ele está de acordo com uns e com os outros.
[…]. Ele quer ser a síntese: é um erro composto. Ele quer planar como homem de ciência acima
dos burgueses e dos proletários: ele não é senão o pequeno burguês [le petit bourgeois], sacudido
[ballotté] constantemente entre o capital e o trabalho, entre a Economia política e o comunismo.
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em formato de «metafísica» elementar, havia servido de roupagem
ensaiada41. Atento às manifestações deste quilate, Marx, por 1845-1846,
não deixou de lhe comentar, com a agudeza costumada, o figurino e o
recorte42.
41. Cf. PROUDHON, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité (1843), III, §§ II-VII; OC, vol. III,
pp. 97-204.
E, pelo meio, deperamos com algumas considerações instrutivas.
Quanto ao assentamento subjectivo da formalidade seriada:
«A série dialéctica forma-se, portanto, em virtude de uma relação de identidade, ou
pelo menos de equivalência, que o espírito, de um ponto de vista dado, descobre entre coisas, de
resto, díspares e heterogéneas. Demonstrar é percorrer sucessivamente os termos de uma série, e
constatar neles a presença dessa relação; para falar a nossa linguagem, é verificar a razão; numa palavra, é seriar.» – «La série dialectique se forme donc en vertu d’un rapport d’identité, ou tout au
moins d’équivalence, que l’esprit, d’un point de vue donné, découvre entre des choses d’ailleurs
disparates et hétérogènes. Démontrer, c’est parcourir successivement les termes d’une série, et
constater en eux la présence de ce rapport; pour parler notre langage, c’est vérifier la raison; en
un mot, c’est sérier.», PROUDHON, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité, III, § V, n. 269; OC,
vol. III, p. 151.
Quanto ao circuito endógeno das seriações:
«A série é a condição necessária da ordem, da força, da beleza, da vida, do pensamento,
da acção: tudo aquilo que falte a esta condição é ruinoso, inorgânico, impotente, não viável, falso.
Posto este princípio, é fácil ajuízar a priori, e sem esperar pela experiência, do valor de uma hipótese e da verdade de um sistema: basta examinar se essa hipótese, ou esse sistema, satisfazem as leis
da série.» – «La série est la condition nécessaire de l’ordre, de la force, de la beauté, de la vie, de
la pensée, de l’action: tout ce qui manque à cette condition est ruineux, inorganique, impuissant,
non viable, faux. Ce principe posé, il est facile de juger à priori et sans attendre l’expérience, de la
valeur d’une hypothèse et de la vérité d’un système: il suffit d’examiner si cette hypothèse ou ce
système satisfait aux lois de la série.», PROUDHON, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité, III, §
V, n. 292; OC, vol. III, p. 171.
Quanto às expectáveis contingências do formalismo rigoroso:
«A dialéctica serial é, como a aritmética e a geometria: exacta, rigorosa, infalível na sua
marcha; mas também, [tal] como estas últimas, não garante necessariamente o êxito [le succès] na
aplicação.» – «La dialectique sérielle est, comme l’arithmétique et la géométrie, exacte, rigoureuse, infaillible dans sa marche; mais aussi, comme ces dernières, elle ne garantit pas nécessairement
le succès dans l’application.», PROUDHON, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité, III, § VI, n.
306; OC, vol. III, p. 189.
Quanto à exemplificada transplantação dos seriados para a esfera político-económica:
«Quando o proletariado diz à classe abastada [aisée]: Assim como vós haveis conquistado o poder e a propriedade, também nós nos queremos tornar soberanos e proprietários, que
pede ele, se não a extensão até ele de uma série que, começando no rei, passa pela nobreza e
[pelo] clero, e se continua na burguesia ou feudalidade industrial?» – «Lorsque le prolétariat dit
à la classe aisée: Comme vous avez conquis le pouvoir et la propriété, ainsi nous voulons devenir
souverains et propriétaires, que demande-t-il, sinon l’extension jusqu’à lui d’une série qui, commençant au roi, passe par la noblesse et le clergé, et se continue dans la bourgeoisie ou féodalité
industrielle?», PROUDHON, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité, III, § VI, n. 324; OC, vol. III,
p. 203.
42. Numa passagem – por vezes, treslida como «elogio» – Marx mostra ter captado o fundo da intenção proudhoniana que, não chegando aos calcanhares de Hegel, com ele padece de análogas
deficiências, no que ao embasamento ontológico respeita.

24

José Barata-Moura

Quanto ao balanço político, as balanças43, tanto a de Louis
Blanc como a de Proudhon, segundo sistemas métricos diferenciados,
estão afinadas para a «conciliação» reformista44.
Rebatendo as visões que Karl Grün propalava, Marx (o texto é dele) explicita:
«O mais importante no livro de Proudhon “De la création de l’ordre dans l’humanité” é
a sua dialéctica serial [dialectique sérielle]: a tentativa de dar um método do pensar, pelo qual, para
o lugar do pensamento autónomo, entre o processo de pensar [der Denkprozeß]. Proudhon procura,
de [um] ponto de vista francês, uma dialéctica, tal como Hegel, de um modo [efectivamente]
real, a deu. O parentesco com Hegel está portanto aqui realmente [realiter] – não por analogia
fantástica – disponível. Era, portanto, fácil fazer uma crítica da dialéctica de Proudhon, se uma
pessoa tivesse efectuado [até ao fim] a crítica da [dialéctica] de Hegel. Isto, porém, não era minimamente de pedir aos socialistas verdadeiros, porquanto o filósofo Feuerbach – reivindicado por
eles para si – não o tinha conseguido.» – «Das Wichtigste in Proudhons Buch “De la création de
l’ordre dans l’humanité” ist seine dialectique sérielle, der Versuch, eine Methode des Denkens zu
geben, wodurch an die Stelle der selbständigen Gedanken der Denkprozeß tritt. Proudhon sucht
von französischem Standpunkte aus nach einer Dialektik, wie Hegel sie wirklich gegeben hat. Die
Verwandtschaft mit Hegel ist hier also realiter vorhanden, nicht durch phantastische Analogie.
Hier war es also leicht, eine Kritik der Proudhonschen Dialektik zu geben, wenn man mit der
Kritik der Hegelschen fertig geworden war. Dies war aber um so weniger von den wahren Sozialisten zu verlangen, als der von ihnen sich vindizierte Philosoph Feuerbach damit nicht zustande
gekommen war.», MARX-ENGELS, Die deutsche Ideologie (1845-1846), IV, Proudhon; MEW, vol. 3,
p. 519.
43. A metáfora – já ensaiada por Fourier, como vimos – é também proudhoniana:
«Desde Kant, a dialéctica enriqueceu-se com uma figura dantes pouco conhecida, e à
qual a balança [la balance] parece ter servido de modelo […]. Consiste em que, dados dois termos
antitéticos, da união deles resulta um 3º termo, diferente dos outros dois, e que os resolve por
uma espécie de balança ou de equação.» – «Depuis Kant, la dialectique s’est enrichie d’une figure
auparavant peu connue, et à laquelle la balance semble avoir servi de modèle […]. Elle consiste en
ce que, deux termes antithétiques étant donnés, il résulte de leur union un 3e terme, différent des
deux autres, et les résolvant par une sorte de balance ou d’équation.», PROUDHON, De la Création
de l’Ordre dans l’Humanité (1843), III, § V, n. 282; OC, vol. III, p. 164.
44. Em clave deontológica, um compromisso solene:
«Reformar a sociedade, sem a transtornar [bouleverser]; dar aos interesses uma direcção
mais fecunda e mais tutelar, sem abanar [ébranler] com uma impaciência selvagem as existências
fundadas, mesmo sobre os abusos que se procura destruir; preparar o futuro, numa palavra, sem
romper violentamente com todo o passado… é apenas um cálculo? Não: é um dever.» – «Réformer la société, sans la bouleverser; donner aux intérêts une direction plus féconde et plus tutélaire, sans ébranler avec une impatience sauvage les existences fondées même sur les abus qu’on
cherche à détruire; préparer l’avenir, en un mot, sans rompre violemment avec tout le passé…
est-ce un calcul seulement? Non; c’est un devoir.», BLANC, Organisation du Travail (1839, 18475),
I, Réponse à diverses objections; OT, p. 172.
Com outro aparato nas carruagens, mas desembarque na mesma estação:
«É assim com toda a economia social. Por toda a parte, a ideia sintética funciona ao
mesmo tempo do que os seus elementos antagonistas […]. Esta fórmula suprema – que em simultâneo [à la fois] abarca o passado e o futuro da ciência – deve satisfazer igualmente os interesses
sociais e a liberdade individual: conciliar a concorrência e a solidariedade, o trabalho e o monopólio, numa palavra, todas as contradições económicas» – «Il en est ainsi de toute l’économie sociale.
Partout l’idée synthétique fonctionne en même temps que ses éléments antagonistes […]. Cette
formule suprême, qui embrasse à la fois le passé et l’avenir de la science, doit satisfaire également
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Sendo que, na vertente socio-económica, Louis Blanc, sempre
atencioso à sorte dos operários e às ameaças que sobre o burguês
(pequeno) pendem, pretende eliminar a concorrência45, enquanto
Proudhon – usando, numa sucessão alternada, o jogo de lentes mais
apropriado à vista que lhe convém – consegue ver nela um inextinguível
clamor de «liberdade», o distintivo emblemático da «democracia
igualitária», e até o sustentáculo da própria Associação46.
Para abreviar:
A explicação adiantada pelos editores da MEGA2 estará – nos
traços gerais, e enquanto ilustração genealógica de posicionamentos
doutrinários – correcta.
aux intérêts sociaux et à la liberté individuelle; concilier la concurrence et la solidarité, le travail
et le monopole, en un mot, toutes les contradictions économiques.», PROUDHON, Système des
Contradictions Économiques (1846), IX, § III; OC, vol. V, p. 80.
45. É assim que não poupa esforços e tribulações para provar:
«1º: Que a concorrência é, para o povo, um sistema de exterminação. 2º: Que a concorrência é, para a burguesia, uma causa, que age sem cessar, de empobrecimento e de ruína.»
– «1º Que la concurrence est pour le peuple un système d’extermination. 2º Que la concurrence
est pour la bourgeoisie une cause sans cesse agissante d’appauvrissement et de ruine.», BLANC,
Organisation du Travail (1839), I, I; OT, p. 27.
46. Pondo a desconto algumas desastradas inversões no ordenamento causal, e a descoberto a
generosa franqueza com que o incenso se vê distribuído, a imagem que deste troço se desprende
mostra-se por completo elucidativa:
«A concorrência, como posição ou fase económica, considerada na sua origem, é o resultado
necessário da intervenção das máquinas, da constituição da oficina [atelier], e da teoria da redução
dos custos gerais [frais généraux]; considerada na sua significação própria e na sua tendência, ela
é o modo segundo o qual se manifesta e se exerce a actividade colectiva, a expressão da espontaneidade social, o emblema da democracia e da igualdade, o instrumento mais enérgico da constituição do valor, o suporte [le support] da associação. Como surto [essor] das forças individuais,
ela é a caução [le gage] da liberdade delas, o primeiro momento da harmonia delas, a forma da
responsabilidade que as une todas e as torna solidárias.» – «La concurrence, comme position ou
phase économique, considérée dans son origine, est le résultat nécessaire de l’intervention des
machines, de la constitution de l’atelier et de la théorie de réduction des frais généraux; considérée dans sa signification propre et dans sa tendance, elle est le mode selon lequel se manifeste
et s’exerce l’activité collective, l’expression de la spontanéité sociale, l’emblème de la démocratie et de l’égalité, l’instrument le plus énergique de la constitution de la valeur, le support de
l’association. Comme essor des forces individuelles, elle est le gage de leur liberté, le premier
moment de leur harmonie, la forme de la responsabilité qui les unit toutes et les rend solidaires.»,
PROUDHON, Système des Contradictions Économiques (1846), V, § III; OC, vol. IV, p. 217.
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Interrogo-me, porém, se ela é bastante para dar conta – com
rigor teórico, e acuidade no tiro – da adjectivação precisa que o
composto exibe.
As concepções aludidas fazem decerto parte dos acervos de
uma «Economia ideológica». São dela exemplo, ou manifestação, no
formato avulso de representações propostas.
Mas qual é o vector constitutivo que, nesta acepção e emprego,
confere natureza ideológica a um discurso, na eventualidade presente,
económico?
Na demanda de um respondimento, talvez convenha dirigir a
expedição por um outro caminho.

§ 5. Outro caminho.
A fórmula, integrando o qualificativo em questão, só aparece
tarde. Em 1880.
Mas denota, em intenção semântica de conjunto, uma maneira
de proceder no âmbito da Economia de há muito conhecida, e que –
designadamente, a partir de certa altura – passou a ser criticada também
por incorrer no vício que a adjectivação retrata, nos precisos termos
que aqui são recuperados.
Para entender a significação do epíteto, será porventura preciso
recuar, porém, até um pouco antes de 1847: a uma etapa do itinerário
filosófico em que Marx e Engels ascendem à plataforma ontológica
a partir da qual o materialismo dialecticamente concebido passará a
constituir ferramenta corrente no exame das mais diversas questões
sobre que eles se vêm a debruçar.
Sob este ponto de vista, ainda que não sobrevenham quaisquer
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referências ao adjectivo que interrogamos, a chave que aproa o rumo a
uma decifração de aquilo que só para alguns distraídos poderá parecer
um «enigma» encontra-se disponível, logo na entrada do prefácio de
Engels à primeira edição alemã.
Reportando-se a um dos batentes da génese da Miséria da
Filosofia – o outro prende-se com as posições e o relacionamento com
Proudhon –, Engels recorda:
«O presente escrito surgiu no Inverno de 1846/1847, num
tempo em que Marx tinha chegado a aclarar para si [próprio, mit sich
ins reine gekommen war] os traços fundamentais [die Grundzüge] do
seu novo modo de ver histórico e económico [neue historische und
ökonomische Anschauungsweise].»47.
Ou seja, deparamos com uma articulação expressa do patamar
ontológico em que a crítica desenvolvida na Miséria da Filosofia
assenta, com o momento teórico em que para Marx ficou claro que:
«O modo de produção do viver material condiciona o processo
social, político, e espiritual, do viver em geral. Não é a consciência
dos seres humanos que determina o ser [das Sein] deles, mas, ao
invés [umgekehrt], [é] o seu ser social [que determina] a consciência
deles.»48.
E, hoje, todos conhecemos o documento em que essas
perspectivas ganharam sedimentação. Marx faz ele próprio a narrativa
do episódio:
«Friedrich Engels – com quem eu, desde o aparecimento do
47. «Die vorliegende Schrift entstand im Winter 1846/47, zu einer Zeit, wo Marx über die Grundzüge seiner neuen historischen und ökonomischen Anschauungsweise mit sich ins reine gekommen war.», ENGELS, Vorwort zur ersten deutschen Ausgabe von Karl Marx’ Schrift “Das Elend der Philosophie” (1885); MEW, vol. 21, p. 175.
48. «Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den socialen, politischen und geistigen Lebensproceß überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt.», MARX, Zur Kritik der politischen Ökonomie. Erstes Heft (1859), Vorwort; MEGA2, vol. II/2, p. 100.
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seu genial esquisso para a crítica das categorias económicas (nos Anais
Franco-Alemães), mantinha um constante intercâmbio de ideias por
escrito – tinha, por outro caminho (veja-se a [obra] dele: [A] situação
das classes laboriosas em Inglaterra), chegado comigo ao mesmo
resultado, e, quando, na Primavera de 1845, ele igualmente se instalou
em Bruxelas, nós decidimos elaborar em comum a oposição [der
Gegensatz] da nossa perspectiva [Ansicht] à [perspectiva] ideológica
da filosofia alemã; de facto, [decidimos] ajustar contas [abrechnen]
com a nossa consciência [moral, Gewissen] filosófica de outrora. O
propósito foi levado a cabo na forma de uma crítica da filosofia depois
de Hegel. O manuscrito – dois grossos volumes em oitavo – tinha
há muito chegado ao seu lugar de edição na Vestefália, quando nós
recebemos a notícia de que uma modificação das circunstâncias não
permitia a impressão. Abandonámos o manuscrito à crítica roedora dos
ratos [nagende Kritik der Mäuse], tanto mais de bom grado, quanto
tínhamos alcançado a nossa finalidade principal: auto-esclarecimento
[Selbstverständigung].»49.
Qual é o escrito a que aqui se faz menção?
A ideologia alemã.
Muitas vezes, passa despercebido.
Todavia, logo no prefácio, salta ao palco uma explicitação do
49. «Friedrich Engels, mit dem ich seit dem Erscheinen seiner genialen Skizze zur Kritik der ökonomischen Kategorien (in den Deutsch-Französischen Jahrbüchern) einen steten schriftlichen
Ideenaustausch unterhielt, war auf anderm Wege (vergleiche seine Lage der arbeitenden Klassen
in England) mit mir zu demselben Resultat gelangt und als er sich im Frühling 1845 ebenfalls
in Brüssel niederließ, beschlossen wir den Gegensatz unsrer Ansicht gegen die ideologische der
deutschen Philosophie gemeinschaftlich auszuarbeiten, in der That mit unserm ehemaligen philosophischen Gewissen abzurechnen. Der Vorsatz ward ausgeführt in der Form einer Kritik der
nachhegelschen Philosophie. Das Manuskript, zwei starke Oktavbände, war längst an seinem Verlagsort in Westphalen angelangt, als wir die Nachricht erhielten, daß veränderte Umstände den
Druck nicht erlaubten. Wir überließen das Manuskript der nagenden Kritik der Mäuse um so
williger, als wir unsern Hauptzweck erreicht hatten – Selbstverständigung.», MARX, Zur Kritik der
politischen Ökonomie. Erstes Heft (1859), Vorwort; MEGA2, vol. II/2, pp. 101-102.
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sentido primeiro, ou da primordialidade do sentido, em que ideologia
vai ser neste texto tomada:
«O idealismo alemão [der deutsche Idealismus] não se separa
por nenhuma diferença específica da ideologia [Ideologie] de todos
os outros povos. Também esta considera o mundo como dominado
por Ideias, as Ideias e conceitos como princípios determinantes
[bestimmende Prinzipien], determinados pensamentos [Gedanken]
como o mistério do mundo material acessível aos filósofos.»50.
Verificamos, portanto, que, de acordo com a equivalência
substancialmente estabelecida, e não com arbitrárias importações
engenhosas de significados extrínsecos:
Neste entendimento preciso, ideologia é, fundamentalmente,
idealismo: a crença – com impactes ontológicos, metódicos,
epistemológicos, políticos, e práticos – numa «dominação» do mundo
por «Ideias», a cujo superior império reitor a materialidade do real
estaria submetida.
Penso ser este o constitutivo determinante da adjectivação em
1880 repescada.
Uma «Economia ideológica» é, em primordial instância, um
corpo de doutrinas económicas assente em supostos idealistas.
Com os quais é indispensável «romper», em ordem a demandar um
saber, material e dialecticamente fundado, das realidades.
Se a minha leitura fôr acertada, só haverá «mistério» para
quem imagine que a fundamentação ontológica num materialismo
dialéctico consequente correspondeu tão-só a um devaneio filosófico,
de momentânea ocorrência, mas abandonado ou esquecido logo, a
50. «Der deutsche Idealismus sondert sich durch keinen spezifischen Unterschied von der Ideologie aller andern Völker ab. Auch diese betrachtet die Welt als durch Ideen beherrscht, die Idee
und Begriffe als bestimmende Prinzipien, bestimmte Gedanken als das den Philosophen zugängliche Mysterium der materiellen Welt.», MARX-ENGELS, Die deutsche Ideologie (1845-1846), Vorwort;
MEW, vol. 3, p. 14.
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favor de uma «cientificidade» que o não tivesse por base.
E, se retomarmos o texto e a conjuntura teórica de 1847,
constataremos que, sem refererência ao adjectivo explicitado, é, não
obstante, nesta direcção que se desenrolam, e sobre este solo que
repousam, as conhecidas críticas de Marx a Proudhon.

§ 6. Os materiais.
Em 1880, como vimos, o rompimento com a «Economia
ideológica» – leia-se: com um discurso abarrotado de noções
económicas sobre um chão idealista erguido – constituía requisito
preliminar insusceptível de dispensa, quando se busca compreender,
sem alívios na crítica, o processo histórico efectivo da produção social.
E Proudhon encaixa perfeitamente no figurino da postura a
remover.
Com efeito, do ponto de vista concepcional:
Proudhon estribava o seu peculiar «método do desenvolvimento
paralelo da realidade e da ideia» (méthode du développement parallèle
de la réalité et de l’idée) nuns rudimentos de metafísica, segundo os
quais a «facticidade» objectiva, desprovida de fundamento material,
era apenas uma instanciação da «Ideia» que representava, e pela qual
teria que ser medida51.
Marx desmascara o assombro.
A incapacidade de seguir «o movimento real da história» lança
51. «Os factos não são de todo [point] matéria – pois, nós não sabemos o que essa palavra matéria
quer dizer –, mas manifestações visíveis de ideias invisíveis. A este título, os factos não provam senão segundo a medida da ideia que eles representam» – «les faits ne sont point matière, car nous
ne savon pas ce que veut dire ce mot matière, mais manifestations visibles d’idées invisibles. A ce
titre, les faits ne prouvent que selon la mesure de l’idée qu’ils représentent», PROUDHON, Système
des Contradictions Économiques (1846), IV, § I; OC, vol. IV, p. 139.
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Proudhon num bailado de «fantasmagorias» cerebralizadas, em que,
numa apoteose de idealismo, as sagas do «profano» devêm epifania do
«sagrado»52, ou, «noutros termos, era o princípio que fazia a história,
não era a história que fazia o princípio.»53.
No que toca ao tratamento principial da economia:
Percebem-se, nesta moldura, os deliciados encantamentos de
Proudhon por uma Economia em modo «transcendental» kantiano
declinada54, livre do empecilho tosco das vicissitudes históricas, e
52. «O sr. Proudhon, incapaz de seguir o movimento real da história, dá-nos [vous donne] uma
fantasmagoria que tem a presunção de ser uma fantasmagoria dialéctica. Ele não sente a precisão
de nos falar do século XVII, XVIII, XIX, porque a história dele se passa no meio nebuloso da imaginação, e eleva-se altamente acima dos tempos e dos lugares. Numa palavra, é velharia hegeliana,
não é uma história, não é uma história profana – história dos homens –, é uma história sagrada:
história das ideias. Na sua maneira de ver, o homem não é senão o instrumento de que a Ideia ou
a Razão eterna faz uso para se desenvolver. As evoluções, de que o sr. Proudhon fala, são supostas ser
as evoluções tais quais se passam no seio mítico da Ideia absoluta. Se rasgarmos a cortina desta linguagem mística, isso acaba por dizer que o sr. Proudhon nos dá a ordem pela qual as categorias se
arrumam no interior da cabeça dele. Não precisarei de muito esforço para lhe dar a prova de que
esse arranjo é o arranjo de uma cabeça muito desordenada.» – «M. Proudhon, incapable de suivre
le mouvement réel de l’histoire, vous donne une phantasmagorie, qui a la présomption, d’être
une phantasmagorie dialectique. Il ne sent pas le besoin de vous parler de 17-eme, 18-eme, 19eme siècle, car son histoire se passe dans le milieu nébuleux de l’imagination et s’élève hautement
au-dessus des temps et des lieux. En un mot, c’est vieillerie hégelienne, ce n’est pas une histoire,
ce n’est pas une histoire profane – histoire des hommes – c’est une histoire sacrée – histoire des
idées. Dans sa manière de voir, l’homme n’est que l’instrument, dont l’idée ou la raison éternelle
fait usage, pour se développer. Les évolutions, dont parle M. Proudhon, sont censées être les évolutions telles qu’elles se passent dans le sein mystique de l’idée absolue. Si vous déchirez le rideau
de ce langage mystique, ceci vient à dire, que M. Proudhon vous donne l’ordre, dans lequel les
catégories économiques se rangent dans l’intérieur de sa tête. Il ne me faudra beaucoup d’effort
de vous donner la preuve, que cet arrangement est l’arrangement d’une tête très désordonnée.»,
MARX, Brief an Pawel Wassiljewitsch Annenkow, 28. Dezember 1846; MEGA2, vol. III/2, p. 72.
53. «En d’autres termes, c’était le principe qui faisait l’histoire, ce n’était pas l’histoire qui faisait
le principe.», MARX, Misère de la Philosophie (1847), II, § 1, 5; O, vol. I, p. 83.
Proudhon, aliás, fora taxativo na proclamação:
«Nós não fazemos de todo uma história segundo a ordem dos tempos, mas segundo a
sucessão das ideias.» – «nous ne faisons point une histoire selon l’ordre des temps, mais selon la
succession des idées.», PROUDHON, Système des Contradictions Économiques (1846), IV, § I; OC, vol.
IV, p. 148.
54. «A ciência económica existia; e Kant – ao invés dos economistas que se vangloriam de não
fazer fé senão no mais grosseiro empirismo – não teria deixado de arrumar a Economia política,
se dela se tivesse ocupado, entre as ciências puras, quer dizer, possíveis a priori pela construção
dos princípios, e independentemente dos factos.» – «La science économique existait; et Kant, au
rebours des économistes qui se glorifient de n’ajouter foi qu’au plus grossier empirisme, n’eût pas
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deduzida a partir de um elenco de Ideias perpétuas, com domicílio
numa Razão eximida ao tempo, que, por sinal, haverá de residir na
cabeça do «cientista» Pierre-Joseph55.
Uma vez mais, Marx descompõe a farpela em que estes
desígnios se abrigam, denunciando a forma como este idealismo se
converte aqui em idealização.
As categorias e as leis da economia não gozam de nenhum
estatuto de extra-territorial «perpetuidade»: articulam-se com um
acontecer histórico determinado que reflectem, a que pretendem trazer
perspectiva, e que serve de parâmetro à verdade de que no trânsito elas
sejam eventualmente portadoras56.
manqué de ranger l’économie politique, s’il s’en fût occupé, parmi les sciences pures, c’est-à-dire
possibles à priori par la construction des principes, et indépendamment des faits.», PROUDHON,
Système des Contradictions Économiques (1846), X, § II; OC, vol. V, p. 124.
55. «A sociedade é como um sábio [un savant], que, tendo a ciência alojada no cérebro dele, a
abarca no seu conjunto, a concebe sem começo nem fim, a apreende simultaneamente e distintamente em todas as suas partes, e encontra para cada uma delas evidência e prioridade iguais. […].
Assim, as ideias de liberdade, de igualdade, de teu e de meu, de mérito e de demérito, de crédito
e débito, de servidor e amo, de proporção, de valor, de concorrência, de monopólio, de imposto,
de troca, de divisão do trabalho, de máquinas, de alfândegas, de renda, de hereditariedade, etc.,
etc., todas as categorias, todas as oposições, todas as sínteses nomeadas desde a origem do mundo
no vocabulário económico: são contemporâneas na razão.» – «La société est comme un savant qui,
ayant la science logée dans son cerveau, l’embrasse dans son ensemble, la conçoit sans commencement ni fin, les saisit simultanément et distinctement dans toutes ses parties, et leur trouve à
chacune évidence et priorité égales. […]. Ainsi, les idées de liberté, d’égalité, de tien et de mien,
de mérite et démérite, de crédit et débit, de serviteur et maître, de proportion, de valeur, de concurrence, de monopole, d’impôt, d’échange, de division du travaiel, de machines, de douanes,
de rente, d’hérédité, etc., etc., toutes les catégories, toutes les oppositions, toutes les synthèses
nommées dès l’origine du monde dans le vocabulaire économique, sont contemporaines dans la
raison.», PROUDHON, Système des Contradictions Économiques (1846), XI, § IV; OC, vol. V, p. 252.
56. «Assim, o sr. Proudhon, principalmente, por falta [défaut] de conhecimentos históricos, não
viu: que os homens, ao desenvolverem as suas faculdades produtivas, – quer dizer, ao viverem –,
desenvolvem certas relações entre eles, e que o modo dessas relações muda necessariamente com
a modificação e o acréscimo dessas faculdades produtivas. Ele não viu que as categorias económicas
não são senão abstracções dessas relações reais, que elas não são verdades senão porquanto essas
relações subsistem. Assim, ele cai no erro dos economistas burgueses, que vêem nessas categorias
económicas leis eternas, e não: leis históricas, as quais só são leis para um certo desenvolvimento
histórico, para um desenvolvimento determinado das forças produtivas. Assim, em vez de considerar as categorias político-económicas como abstracções feitas [a partir] das relações sociais reais,
transitórias, históricas, o sr. Proudhon, por uma inversão mística, não vê nas relações reais senão
corporificações [des incorporations] dessas abstracções. Essas próprias abstracções são fórmulas [des
formules], que dormitaram no seio de deus pai desde o começo do mundo.» – «Ainsi M. Prou-
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Significa isto – para desmancho das ilusões de uma «eternidade»
reencontrada, após o desolador parêntesis feudal, e, portanto, inelutável
– que o modo capitalista de produção tem génese, tribulações no
percurso, e que não vai durar para sempre57.
No tabuleiro político das intervenções, estes supostos ontometodológicos – de que o expurgo eliminou qualquer contaminação
por material histórico sobrante – não hão-de estar destituídos de
consequência:
dhon, principalement par défaut de connaissances historiques, n’a pas vu: que les hommes, en
développant leurs facultés productives, c-à-d. en vivant, développent certains rapports entre eux,
et que le mode de ce rapport change nécessairement avec la modification et l’accroissement de
ces facultés productives. Il n’a pas vu, que les catégories économiques ne sont que des abstractions de
ces rapports réels, qu’elles ne sont des vérités que pour autant que ces rapports subsistent. Ainsi il
tombe dans l’erreur des économistes bourgeois, qui voient dans ces catégories économiques des
lois éternelles et non des lois historiques, qui ne sont des lois que pour un certain développement
historique, pour un développement déterminé des forces productives. Ainsi, au lieu de considérer
les catégories politico-économiques comme des abstractions faites des relations sociales réellles,
transitoires, historiques, M. Proudhon, par une inversion mystique, ne voit dans les rapports réels
que des incorporations de ces abstractions. Ces abstractions elles-mêmes sont des formules, qui
ont sommeillé dans le sein de dieu père depuis le commencement du monde.», MARX, Brief an
Pawel Wassiljewitsch Annekow, 28. Dezember 1846; MEGA2, vol. III/2, p. 75.
Entende-se a promessa que Proudhon desvenda no Prólogo da Filosofia da Miséria:
«Direi portanto como, estudando – no silêncio do meu coração, e longe de qualquer
consideração humana – o mistério das revoluções sociais, Deus, o grande Desconhecido, se tornou
para mim uma hipótese, quero dizer: um instrumento dialéctico necessário.» – «Je dirai donc
comment, étudiant dans le silence de mon coeur et loin de toute considération humaine, le mystère des révolutions sociales, Dieu, le grand Inconnu, est devenu pour moi une hypothèse, je veux
dire un instrument dialectique nécessaire.», PROUDHON, Système des Contradictions Économiques
(1846), Prologue; OC, vol. IV, p. 2.
Para outros desenvolvimentos em torno desta tópica: MARX, Misère de la Philosophie
(1847), II, § 1, 6 e 7; O, vol. I, pp. 84-91.
57. Como Marx dirá no pós-fácio à segunda edição alemã do Livro Primeiro de O Capital:
«Na medida em que é burguesa – quer dizer: em que apreende a ordem capitalista,
em vez de como estádio historicamente transitório de desenvolvimento, ao invés, [a apreende]
como figura absoluta e última da produção social –, a Economia política só pode permanecer
ciência, enquanto a luta de classes permanecer latente ou se revelar em fenómenos apenas singularizados.» – «So weit sie bürgerlich ist, d. h. die kapitalistische Ordnung statt als geschichtlich
vorübergehende Entwicklungsstufe, umgekehrt als absolute und letzte gestalt der gesellschaftlichen Produktion auffaßt, kann die politische Oekonomie nur Wissenschaft bleiben, so lange der
Klassenkampf latent bleibt oder sich in nur vereinzelten Erscheinungen offenbart.», MARX, Das
Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band. Hamburg 1872, Nachwort; MEGA2, vol. II/6, p.
701.
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Em Maio de 1846, Marx e Engels – cientes da importância de
um melhor conhecimento recíproco entre as correntes europeias que
do socialismo se reclamavam, e da vantagem de um debate amplo em
que «as diferenças de opinião» (les différences d’opinion) pudessem
ser ventiladas – convidaram Proudhon a participar numa rede de
correspondentes que estavam a pôr de pé58.
Entre os vários distanciamentos que na resposta introduz,
Proudhon não silencia a sua recusa em admitir «colocar a acção
revolucionária como meio de reforma social» (poser l’action
révolutionnaire comme moyen de réforme sociale)59, o que, de resto,
condizia por inteiro com as suas fraternalistas tiradas em torno de uma
solidariedade «igualitária» resultante de uma «sintética», e almejada,
«conciliação dos interesses» (conciliation des intérêts)60.
Na carta a Annenkow, a réplica de Marx é mais crua, do que
cruel:
Não é lícito confundir as «rotações dialécticas» em rodopio na
agitada mioleira de Proudhon – e que despejam uma farmacopeia de
remédios idealizados – com «a acção prática» (l’action pratique) das
massas que materialmente transforma61.
58. Cf. MARX, ENGELS, e Philippe-Charles GIGOT, Brief an Proudhon, 5. Mai 1846; MEGA2, vol.
III/2, pp. 7-8.
59. Cf. PROUDHON, Brief an Marx, 17. Mai 1846; MEGA2, vol. III/2, p. 206.
60. «Assim, a fraternidade, a solidariedade, o amor, a igualdade, etc., não podem resultar senão
de uma conciliação dos interesses, quer dizer: de uma organização do trabalho e de uma teoria da
troca. A fraternidade é a meta [le but], não o princípio da comunidade, como de todas as formas
de associação e de governo» – «Ainsi la fraternité, la solidarité, l’amour, l’égalité, etc., ne peuvent
résulter que d’une conciliation des intérêts, c’est-à-dire d’une organisation du travail et d’une
théorie de l’échange. La fraternité est le but, non le principe de la communauté, comme de toutes
les formes d’association et de gouvernement», PROUDHON, Système des Contradictions Économiques
(1846), XII, § IV; OC, vol. V, pp. 273-274.
61. «No lugar do grande movimento histórico, que nasce do conflito entre as forças produtivas
dos homens já adquiridas e as suas relações sociais que não correspondem mais a essas forças produtivas; no lugar das guerras terríveis que se preparam entre as diferentes classes de uma nação,
entre as diferentes nações; no lugar da acção prática e violenta das massas, que só ela poderá resolver essas colisões; no lugar deste movimento vasto, prolongado, e complicado: o sr. Proudhon põe
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Na obra publicada em 1847, o tiro é certeiro, e desemboca, sem
adoçantes, numa luta política que traz revolucionamentos na ponta62.
Neste quadro, ganha porventura outra coloração o condensado
da Miséria da Filosofia que, na carta a Schweitzer de 1865, Marx
o movimento cacadelfínico [cacadauphin, isto é: cacaborrado, da côr das fraldas do delfim de França, filho de Maria Antonieta] da sua cabeça. Deste modo, são os sábios – os homens capazes de
suspender a deus o seu pensamento íntimo – que fazem a história. O povo miúdo não tem senão
que aplicar as revelações deles. V. compreende agora por que é que o sr. Proudhon é declarado
inimigo de todo o movimento político. A solução dos problemas actuais não consiste, para ele, na
acção pública, mas nas rotações dialécticas da cabeça dele. Porque, para ele, as categorias são as
forças motoras, não é preciso mudar a vida prática para mudar as categorias. Muito pelo contrário.
É preciso mudar as categorias, e a mudança da sociedade real será a consequência disso. No seu
desejo de conciliar as contradições, o sr. Proudhon não se pergunta sequer se a base mesma dessas
contradições não deve ser derrubada [renversée].» – «A la place du grand mouvement historique,
qui nait du conflit entre les forces productives des hommes déjà acquises et leur rapports sociaux,
qui ne correspondent plus à ces forces productives; à la place des guerres terribles, qui se préparent entre les diffirentes classes d’une nation, entre les différentes nations; à la place de l’action
pratique et violente des masses, qui seule pourra résoudre ces collisions; à la place de ce mouvement vaste, prolongé et compliqué, M. Proudhon met le mouvement cacadauphin de sa tète. Ainsi
ce sont les savants, les hommes capables de suspendre à dieu sa pensée intime, qui font l’histoire.
Le menu peuple n’a qu’appliquer leur révélations. Vous comprenez maintenant pourquoi M.
Proudhon est ennemi déclaré de tout mouvement politique. La solution des problemmes actuels
ne consiste pas pour lui dans l’action publique, mais dans les rotations dialectiques de sa tête. Parce que pour lui les catégories sont les forces motrices, il ne faut pas changer la vie pratique, pour
changer les catégories. Tout au contraire. Il faut changer les catégories et le changement de la
société réelle en sera la conséquence. Dans son désir de concilier les contradictions, M. Proudhon
ne se demande seulement pas, si la base même de ces contradictions ne doit être renversée.»,
MARX, Brief an Pawel Wassiljewitsch Annenkow, 28. Dezember 1846; MEGA2, vol. III/2, p. 78.
Atente-se como – designadamente, nesta passagem – os elementos de uma crítica materialista do idealismo, recém-consolidados nas Teses sobre Feuerbach e em A ideologia alemã, marcam
presença e o andamento da argumentação.
62. «A classe laboriosa substituirá, no curso do seu desenvolvimento, a antiga sociedade civil por
uma associação que excluirá as classes e o antagonismo delas, e não haverá mais poder político
propriamente dito, uma vez que o poder político é precisamente o resumo oficial do antagonismo
na sociedade civil. Entrementes [en attendant], o antagonismo entre o proletariado e a burguesia é
uma luta de classe a classe, luta que, levada à sua expressão mais alta, é uma revolução total. Aliás,
é preciso [alguém] espantar-se que uma sociedade, fundada sobre a oposição das classes, venha a
parar [aboutir] à contradição brutal, a um choque de corpo contra corpo, como desenlace último?»
– «La classe laborieuse substituera, dans le cours de son développement, à l’ancienne société civile
une association qui excluera les classes et leur antagonisme, et il n’y aura plus de pouvoir politique
proprement dit, puisque le pouvoir politique est précisément le résumé officiel de l’antagonisme
dans la société civile. En attendant, l’antagonisme entre le prolétariat et la bourgeoisie est une
lutte de classe à classe, lutte qui, portée à sa plus haute expression, est une révolution totale.
D’ailleurs, faut-il s’étonner qu’une société, fondée sur l’opposition des classes, aboutisse à la contradiction brutale, à un choc de corps à corps comme dernier dénouement?», MARX, Misère de la
Philosophie (1847), II, § 5; O, vol. I, p. 136.
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apresenta:
«Eu mostrei aí, entre outras coisas, quão pouco ele [Proudhon]
penetrou no segredo da dialéctica científica; como, por outro lado, ele
partilha as ilusões da filosofia especulativa, na medida em que ele, em
vez de conceber as categorias económicas como expressões teóricas
de relações de produção [Produktionsverhältnisse] correspondentes a
um estádio determinado de desenvolvimento da produção material, as
delirifica [verfaseln] em Ideias eternas, preexistentes; e como, por este
desvio [Umweg], ele volta a chegar ao ponto de vista [Standpunkt] da
Economia burguesa.»63.
O ideologismo económico de Proudhon tem, na verdade,
assentamento numa sapata idealista.

§ 7. Coda.
Ficam ainda por esclarecer duas passagens com um parentesco
remissível para a nossa problemática.
Na carta a Annenkow, lê-se:
«O sr. Proudhon não nos dá uma crítica falsa da economia
política, porque ele é possuidor de uma filosofia ridícula, mas ele dános uma filosofia ridícula, porque ele não compreendeu o estado social
actual no seu engrenamento [engrenement], para usar uma palavra que
o sr. Proudhon toma de empréstimo a Fourier, [tal] como muitas outras
63. «Ich zeigte darin u. a., wie wenig er in das Geheimniß der wissenschaftlichen Dialektik eingedrungen; wie er andererseits die Illusionen der spekulativen Philosophie theilt, indem er die
ökonomischen Categorien, statt als theoretische Ausdrücke historischer, einer bestimmten Entwicklungsstufe
der materiellen Produktion entsprechender, Produktionsverhältnisse zu begreifen, sie in präexistirende,
ewige Ideen verfaselt und wie er auf diesem Umwege wieder auf dem Standpunkt der bürgerlichen
Oekonomie ankommt.», MARX, Über P.-J. Proudhon. Brief an Johann Baptist von Schweitzer (1865);
MEGA2, vol. I/20, pp. 62-63.
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coisas.» .
Uma leitura apressada não captará que Marx está a falar da
génese do edifício doutrinário de Proudhon. Uma interpretação errónea
pretenderá ver no afirmado a prova de um sumário despedimento da
filosofia de qualquer posto de orientação quanto ao regime ontológico.
Ora, aquilo que Marx diz é que, em Proudhon, o guarda-roupa
filosófico se vê confeccionado à medida de um corpo económico que
ele é incapaz de compreender na sua efectiva materialidade histórica.
Não é um «filósofo» profundo que se aventura a dissertar de modo
leviano sobre «economia»; é um pretenso «economista social» que
64

agasalha em filosofemas, para o efeito expressamente talhados, a sua
incompreensão económica persistente65.
Porém, na peanha dos proudhonianos alvitres «económicos» –
que realmente lhe comandam o discurso – continua a estacionar, na
metafísica da qual se socorre, um enfoque idealista.
Na Miséria da Filosofia, constata-se:
«O sr. Proudhon não avançou sequer suficientemente no atalho
64. «M. Proudhon ne vous donne pas une fausse critique de l’économie politique parce qu’il est
possesseur d’une philosophie ridicule, mais il vous donne une philosophie ridicule, parce qu’il
n’a pas compris l’état social actuel dans son engrenement, pour user d’un mot, que M. Proudhon
emprunte à Fourier, comme beaucoup d’autres choses.», MARX, Brief an Pawel Wassiljewitsch Annenkow, 28. Dezember 1846; MEGA2, vol. III/2, p. 70.
Para uma utilização proudhoniana do termo «engrenement»: PROUDHON, Qu’est-ce
que la propriété? Premier Mémoire (1840), V, II, § 3; OC, vol. I, p. 220.
Na sua mecânica dos encadeamentos «atractivos», Fourier recorre frequentemente às
imagens do «engrenamento». Recordo um saboroso capítulo dedicado à «Engrenagem das Séries
pela gastronomia cabalística» – «Engrenage des Séries par la gastronomie cabalistique», FOURIER, Le Nouveau Monde Industriel et Sociétaire, ou Invention du Procédé d’Industrie Attrayante et Naturelle distribuée en Séries Passionnées, III, IV, VII, XXVI; Paris, Bossange Père – P. Mongie Ainé, 1829, pp.
296-302.
65. Aliás, de entrada, trata-se de uma circunstância para a qual Marx não deixou de advertir:
«O sr. Proudhon tem a infelicidade de ser singularmente conhecido mal [méconnu] na
Europa. Em França, ele tem direito a ser mau economista, porque passa por ser [um] bom filósofo
alemão. Na Alemanha, ele tem direito a ser mau filósofo, porque passa por ser [um] economista
francês dos mais fortes.» – «M. Proudhon a le malheur d’être singulièrement méconnu en Europe. En France, il a le droit d’être mauvais économiste, parce qu’il passe pour être bon philosophe
allemand. En Allemagne, il a le droit d’être mauvais philosophe, parce qu’il passe pour être économiste français des plus forts.», MARX, Misère de la Philosophie (1847); O, vol. I, p. 7.
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[chemin de traverse] que o ideólogo toma para chegar [gagner] à
estrada principal [grande route] da história.»66.
Uma exegese onde a pressa se torna solidária do engano lerá
que, para Marx, Proudhon não enferma afinal de ideologia, por míngua
de predicados bastantes que o habilitem a pertencer à classe dos
«ideólogos».
Uma vez mais, o que Marx afirma, e mostra, é outra coisa.
Proudhon não faz nem aquilo que idealistamente supõe fazer
– revelar o elenco sucessivo das categorias económicas eternas no seu
território mundano de manifestação fenoménica –, nem o que, por
exemplo, o idealista Hegel levou a cabo, na Ontologia a que chamou
«Ciência da Lógica»: a exposição sitematicamente dialéctica de deus,
com o recheio de entidades puras que lhe mobilam o conteúdo, antes
da criação do mundo67. Pelo contrário, Proudhon enrodilha-se somente
num enovelado de «contradições» que, cegas para o seu fundamento
material, têm sede e poiso exclusivos, no meandro da sua mente
desarrumada68.
66. «M. Proudhon ne s’est pas même assez avancé sur le chemin de traverse que prend l’idéologue
pour gagner la grande route de l’histoire.», MARX, Misère de la Philosophie (1847), II, § I, 5; O, vol.
I, p. 84.
67. «A Lógica é, pois, de apreender como o sistema da razão pura, como o reino do pensamento
puro. Este reino é a verdade, tal como, sem invólucro [ohne Hülle], ela é em si para si própria. Pode-se, por
isso, expressar que este conteúdo é a exposição [die Darstellung] de deus, tal como ele é na sua essência
eterna, antes da criação da Natureza e de um espírito finito.» – «Die Logik ist sonach als das System der
reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie
ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist.»,
HEGEL, Wissenschaft der Logik (1812), Einleitung, Allgemeiner Begriff der Logik; TW, vol. 5, p. 44.
68. «Que é, então, aquilo que o sr. Proudhon nos dá? A história real, quer dizer, de acordo com
o entendimento do sr. Proudhon: a sucessão segundo a qual as categorias se manifestaram na ordem dos tempos? Não. A história, como ela se passa na própria Ideia? Bem menos ainda. Assim,
[não nos dá] nem a história profana das categorias, nem a história sagrada delas! Que hsitória
nos dá ele, então, por fim? A história das suas próprias contradições.» – «Qu’est-ce donc que M.
Proudhon nous donne? L’histoire réelle, c’est-à-dire, d’après l’entendement de M. Proudhon, la
succession suivant laquelle les catégories se sont manifestées dans l’ordre des temps? Non. L’histoire
comme elle se passe dans l’idée elle-même? Bien moins encore. Ainsi ni l’histoire profane des
catégories, ni leur histoire sacrée! Quelle histoire nous donne-t-il enfin? L’histoire de ses propres
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Há «ideólogos» que, de um modo idealista, ainda conseguem
encontrar maneira de pensar o real. As logomaquias antitético-sintéticas
de Proudhon, em contrapartida triste, não passam de idealismo de má
qualidade.
A crítica que Marx dirige ao idealismo – de que ideologia,
em muitos passos, funciona como sinónimo – prende-se com aquela
incompreensão ontológica de raiz, que afecta, e infecta, a sua obstinada
recusa em admitir com consequência que o alçado das «ideias» possui
determinante cabouco material na arquitectura.
Hermeneutas com peregrino desembaraço para a tolice
remendada acharão que um posicionamento desta índole tem albergue
exclusivo em A ideologia alemã.
Não é bem assim.
Noutros textos posteriores, a acepção que indiquei também faz
vencimento.
Sem exaustividade no alinhamento, lembraria que, no
Manifesto, este sentido – em que ideologia e idealismo se associam
– transparece no apelo materialista a uma fundamentação históricomaterial dos sistemas de representação consciente69. E, em O Capital, a
amarração ontológica que se critica no manejo hegeliano da dialéctica
reside, precisamente, no demiurgismo «ideializante» que lhe suporta, e
contradictions.», MARX, Misère de la Philosophie (1847), II, § 1, 5; O, vol. I, p. 83.
69. «As queixas [die Anklagen] contra o comunismo que são sobretudo feitas a partir de pontos de
vista religiosos, filosóficos, e ideológicos, não merecem nenhuma discussão mais pormenorizada.
Será preciso inteligência [Einsicht] profunda para compreender [begreifen] que, com as relações
de vida dos seres humanos, com as ligações sociais deles, com a sua existência social, se alteram
também as representações, intuições, e conceitos, deles: numa palavra, [se altera] também a consciência deles?» – «Die Anklagen gegen den Kommunismus, die von religiösen, philosophischen
und ideologischen Gesichtspunkten überhaupt erhoben werden, verdienen keine ausführlichere Erörterung. Bedarf es tiefer Einsicht, um zu begreifen, daß mit den Lebensverhältnissen der
Menschen, mit ihren gesellschaftlichen Beziehungen, mit ihrem gesellschaftlichen Dasein, auch
ihre Vorstellungen, Anschauungen und Begriffe, mit einem Worte auch ihr Bewußtsein sich ändert?», MARX-ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei (1848), II; MEW, vol. 4, p. 480.
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estrutura, a bateria dos supostos70.
De resto, no Ludwig Feuerbach, cuja publicação em livro data
de 1888, Engels explicita igualmente, em esclarecedor apontamento,
aquilo que «ideologia» (Ideologie) quer dizer:
«Ocupação [Beschäftigung] com pensamentos [Gedanken],
enquanto entidades autónomas [selbständige Wesenheiten], que se
desenvolvem independentemente [unabhängig], submetidas apenas às
suas leis próprias [eigne Gesetze].»71.
Reencontramos os traços característicos com que deparáramos
já em A ideologia alemã.
Este entendimento concepcional não foi, portanto, abandonado.
É, porém, tempo de rematar esta fala. Que vai longa, e prolixa.
Com as mostrações e amostras exibidas, pretendi tão-só carregar
materiais para o estaleiro de uma actividade pensante a prosseguir.
No prefácio de 1880 que me proporcionou as arrancadas,
o vector determinante da adjectivação no expressivo compósito
«Economia ideológica» é o idealismo, que, enquanto ontologia,
respalda um leque muito diversificado de doutrinas e de teoremas que
em comum partilham essa pista de lançamento para as voaduras que
empreendem.
70. «O meu método dialéctico é, pela base [der Grundlage nach], não apenas diverso do de Hegel,
mas o seu contrário directo. Para Hegel, o processo de pensamento [der Denkproceß] – que ele
transforma mesmo num sujeito autónomo, sob o nome de Ideia – é o demiurgo do [efectivamente] real, que forma apenas o fenómeno exterior dele. Para mim, inversamente, o ideial [das Ideelle]
não é nada senão o material [das Materielle] transposto e traduzido na cabeça do ser humano.» –
«Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden,
sondern ihr direktes Gegentheil. Für Hegel ist der Denkproceß, den er sogar unter dem Namen
Idee in ein selbstständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere
Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf
umgesetzte und übersetzte Materielle.», MARX, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster
Band. Hamburg 1872, Nachwort; MEGA2, vol. II/6, p. 709.
71. «Beschäftigung mit Gedanken als mit selbständigen, sich unabhängig entwickelnden, nur
ihren eignen Gesetzen unterworfnen Wesenheiten.», ENGELS, Ludwig Feuerbach und der Ausgang
der klassischen deutschen Philosophie (1888), IV; MEW, vol. 21, p. 303.
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Como comecei por referir, há pormenores que na embalagem
transportam um alcance porventura maior do que, à primeira vista, se
julga.
Por isso, a imediatez oferecida merece, e requer sempre, os
suores e a paciência de um ensaiando exame crítico.
Muito obrigado.
Lisboa, Setembro de 2017.
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Resumo:
Partindo de uma posição marxista, procura-se colocar em evidência a importância da dialéctica na ciência, não só enquanto método, mas também enquanto
atributo do objecto da ciência a qual, em nome de uma maior inteligibilidade, deve
procurar reflecti-lo na sua dinâmica, inter-relação e contradição intrínsecas.
Com esta intenção de fundo, trata-se aqui especificamente o caso da mecânica
quântica e procura-se mostrar como a interpretação ortodoxa da mecânica quântica,
actualmente vigente, com o seu princípio da complementaridade, é resultado de uma
abordagem não dialéctica (mesmo que dela se reclame) nomeadamente da relação
entre as propriedades ondulatórias e corpusculares da matéria.
Neste contexto, pretende-se nomeadamente discutir de que forma a categoria
de contradição dialéctica pode fornecer um quadro conceptual útil à ciência no sentido da superação daquela posição dualista, expressa no princípio da complementaridade, e de uma compreensão das relações recíprocas entre onda e corpúsculo, assente
na defesa da possibilidade do conhecimento (científico) do mundo na unidade em
que ele verdadeiramente consiste.
Palavras-chave: dialéctica, contradição, ciência, mecânica quântica

1

Niels Bohr, em 1927, formula pela primeira vez o
princípio da complementaridade. No artigo da Nature, publicado
no ano seguinte, que decorre dessa comunicação proferida na
conferência em homenagem a Volta, que decorria em Como,
Itália, o famoso físico dinamarquês, afirma que “a própria
natureza da teoria quântica força-nos, portanto, a olhar para a
coordenação espácio-temporal e a causalidade, a união das
quais caracteriza as teorias clássicas, como características
philosophy@lisbon, 8, 43-57. Lisboa: CFUL.
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complementares mas exclusivas da descrição, simbolizando a
idealização da observação e definição respectivamente” ((1928)
2010: 580).
O que aqui Bohr afirma nesta primeira formulação é,
em traços grossos, que não é possível saber onde está uma
partícula, no espaço e no tempo (aqui a parte da observação)
e simultaneamente conhecer como um sistema evolui a partir
do anterior (aqui a parte da causalidade associada à definição,
isto é, compreensão). Ou a coordenação espácio-temporal
ou a causalidade. Ou a observação ou a definição. Ou ver ou
compreender1.
Este princípio, que Bohr eleva a princípio epistemológico
geral, é formulado sustentando-se no facto de, no domínio
quântico, ao contrário do domínio clássico, a interacção entre
instrumento de medida e o objecto não ser mais negligenciável.
Nas suas palavras: “Na física quântica, esta interacção forma,
então, uma parte inseparável do fenómeno” ((1958) 2010: 311).
Tal interacção coloca um “limite absoluto à possibilidade de
falar de um comportamento dos objectos atómicos que seja
independente dos meios de observação”. Em mecânica quântica,
diz Bohr, “não estamos a lidar com uma renúncia arbitrária de
uma análise mais detalhada dos fenómenos atómicos, mas
com o reconhecimento que tal análise é em princípio excluída”
((1949) 2010: 62).
Esta interacção teria como consequência não ser
possível conhecer simultaneamente, por exemplo, a posição e
a velocidade de uma partícula para além de determinado limite,
as quais seriam chamadas de grandezas complementares.
E isto por princípio. Haveria limites que, por princípio, seriam
intransponíveis. Estes seriam limites próprios do conhecimento
humano.
É este princípio da complementaridade que vai estar
1. Ver Moreira (2009: 127). Para um estudo mais desenvolvido sobre a ligação entre o pensamento de Bohr e o de Harald Høffding, o seu professor de filosofia, ver Moreira (2011).
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na base do chamado dualismo onda-corpúsculo. Nas palavras
de Bohr, diz ele mais tarde, “a continuidade espacial da nossa
imagem da propagação da luz e a atomicidade dos efeitos
luminosos são aspectos complementares no sentido em que
eles dão conta de características igualmente importantes
do fenómeno da luz que não podem nunca ser postos em
contradição directa um com o outro, uma vez que a sua análise
em termos mecânicos exige arranjos experimentais mutuamente
exclusivos” ((1933) 2010: 5). Ou onda, ou corpúsculo.
O dualismo onda-corpúsculo, que nesta citação
aparece enunciado, é um dos maiores problemas herdados
da física do século XX (Moreira, 2009: 137). No fundo, tratase da compreensão da natureza da matéria no seu nível mais
elementar. E a mecânica quântica, que encontra a sua origem
no primeiro quartel do século passado e que se veio firmando,
confirmando e gerando inúmeras aplicações, é uma teoria cujos
fundamentos continuam a suscitar inúmeros debates científicos
e filosóficos. Esse debate não só não está resolvido como
testemunha um renovado interesse2.
Niels Bohr é um dos pais da mecânica quântica. As suas
ideias são estruturantes daquilo que se veio a designar como a
interpretação ortodoxa ou de Copenhaga3. É hoje a interpretação
dominante e aceite pelos físicos (nem que seja apenas de forma
operacional). No entanto, e logo desde o início, ela conheceu
oponentes de peso e nasceram outras linhas de investigação
que, em segundo plano, se desenvolveram em oposição àquela
(nomeadamente face a questões estruturantes como o realismo
científico, a causalidade, a cognoscibilidade).
Tudo isto ressoa ao debate que Lénine nos traz em
Materialismo e Empiriocriticismo. Lénine refere-se àquilo a que
chama “idealismo físico” e mostra como na base de diferentes
escolas físicas está a luta entre materialismo e idealismo. É,
2. Ver, por exemplo, Freire Jr. (2011).
3. É um facto que não se pode tomar esta interpretação como absolutamente homogénea. Mas
há traços comuns entre as posições dos seus autores que nos permitem tomar os traços gerais.
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pois, justo perguntar em que medida as diferentes interpretações
da mecânica quântica têm na sua base a oposição entre essas
duas correntes. No entanto, não é esse o tema específico que
aqui se abordará.
Aquilo que se procurará fazer, em face da necessidade
de circunscrição, é argumentar como o princípio da
complementaridade de Bohr, no qual assenta a interpretação
ortodoxa da mecânica quântica, é resultado de uma abordagem
não dialéctica, nomeadamente da relação entre as propriedades
ondulatórias e corpusculares da matéria. E pretende-se
evidenciar como uma abordagem dialéctica, nomeadamente
através da categoria de contradição, pode fornecer um quadro
conceptual útil à ciência no sentido da superação daquela
posição dualista que permita uma compreensão das relações
recíprocas entre onda e corpúsculo, assente na defesa da
possibilidade do conhecimento do mundo na unidade em que
ele verdadeiramente consiste.

2
Vejamos, então, qual o problema em causa.
O princípio da complementaridade introduzido por Bohr
emerge de uma dificuldade encontrada pelos cientistas em
resolver um “dilema” com que se depararam. Sabia-se que
a radiação electromagnética eram ondas e que as partículas
atómicas eram corpúsculos. Mas veio a verificar-se que afinal
a radiação manifestava um comportamento corpuscular e que
as partículas um comportamento ondulatório. A matéria era,
ao mesmo tempo, onda e corpúsculo. Mas, para dificultar,
as experiências não evidenciam nunca esse carácter
simultaneamente: um dado arranjo ora evidencia o carácter
ondulatório, ora o carácter corpuscular.
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A complementaridade foi a solução encontrada por Bohr
para lidar com tal contradição. Como ele próprio considera,
a complementaridade aparece como uma forma, ou a forma,
de resolver contradições; segundo Bohr, como forma de evitar
“contradições aparentes” com que o conhecimento humano
se depara ((1935) 2010: 696). Este princípio é formulado
com o objectivo de, segundo ele, compatibilizar “logicamente”
resultados aparentemente contraditórios obtidos por diferentes
arranjos experimentais ((1937) 2010: 291). Segundo Bohr,
as evidências ter-nos-iam levado a concluir da existência de
fenómenos impossíveis de compatibilizar numa única “imagem”,
pelo que só a complementaridade tornaria possível uma
descrição racional desses fenómenos.
Mas a pergunta que devemos agora pôr é: de que
tipo de contradição se está a falar aqui?
Engels ((1878), 1987) criticava Dühring que negava a
existência de contradições reais, entenda-se: contradições
objectivamente existentes, que existem independentemente
da consciência e da vontade do sujeito. De acordo com ele,
a contradição seria algo que apenas poderia ocorrer no
pensamento e sinónimo de absurdo. Trata-se, de facto, de uma
posição típica acerca da contradição.
É precisamente este tipo de posição que Engels vai
rebater a partir de um ponto de vista materialista e dialéctico
mostrando que, apesar do que possa pensar o chamado
“senso-comum”, a contradição tem um fundamento objectivo.
Pode-se, na verdade, falar de dois tipos de contradição: por
um lado, aquelas que existem na realidade, objectivamente,
independentemente da nossa vontade e pensamento; por
outro, aquelas que pertencem apenas e só ao pensamento, ao
raciocínio, e se referem nomeadamente ao raciocínio errado. É
por Marx ter presente esta diferenciação que pode, por exemplo,
afirmar, criticando Mill, que “tanto a «contradição» de Hegel,
fonte de toda a dialéctica, lhe é estranha, como as contradições
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mais rasas [plates] lhe são familiares”4(Elez, 1962: 181). É essa
mesma diferenciação que explica que Lénine possa afirmar,
num lado, que “não deve haver «contradição lógica» nem na
análise económica, nem na análise política, na condição, bem
entendido, que o pensamento lógico se desenvolve de maneira
correcta” (Elez, 1962: 187)5 e, noutro lado, afirmar, referindose agora à contradição presente na “produção pela produção”,
que “trata-se de uma contradição não da doutrina, mas da vida
real; é uma contradição que corresponde à própria natureza do
capitalismo”(Elez, 1962: 187)6.
A tal contradição de Hegel, fonte de toda a dialéctica, a
que Marx se refere e que ele vai apropriar e inverter de maneira
materialista, apresenta-se como a unidade e a luta objectivas de
contrários que se excluem, se condicionam e se interpenetram,
no seio de uma mesma coisa ou conceito. Esta contradição,
a contradição dialéctica, manifesta-se em todos os processos
da Natureza, da Sociedade e do Pensar, independentemente
da nossa consciência, correspondendo, por conseguinte, a
algo de essencial no movimento dialéctico. Como nota José
Barata-Moura (1977: 169 e segs.), mesmo quando nos aparece
formalizada ao nível da consciência ela guarda um fundamento
material objectivo que transcende a sua mera presença mental.
Por outro lado, as tais contradições referidas como
rasas, as contradições lógicas, não têm na sua origem uma
correspondente contradição material. Entre estas, como delimita
o mesmo autor, assumem lugar de relevo as contradições lógicas
formais, as quais se estabelecem ao nível do raciocínio falso.
Estas contradições lógicas formais são apenas, esclarece Iovan
Elez, “a exclusão exterior mútua absoluta das determinações
afirmativa e negativa de uma mesma coisa ou de um mesmo
conceito, sem identificação dos aspectos mutuamente
contraditórios, sem a passagem de uma determinação à outra”
4. cf. Marx, K., Capital, t. 2. Paris: Editions Sociales (1950).
5. cf. Lénine, V.I., Une caricature du marxisme. Oeuvres, éd. fr., t.23, p. 42
6. cf. Lénine, V. I., Le developpment du capitalisme en Russie, Oeuvres, éd. fr., t.3, pp. 38-39.
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(1962: 159-160).
Se a diferença entre estes dois tipos de contradição se
dá na distinta relação que cada um deles tem com o real, é
facilmente compreensível que as contradições dialécticas não
sejam removíveis teoricamente por acções do pensamento e
que as contradições lógicas, contrariamente às primeiras, sejam
passíveis de o ser.
Põe-se, assim, a questão do reflexo das contradições
dialécticas no pensamento, que se liga ao problema da relação
entre o objectivo e o subjectivo. Assim, se a contradição dialéctica
não pertence apenas à nossa representação, ela pode também
pertencer à nossa representação. A contradição objectiva de um
dado objecto consigo próprio transporta-se para o pensamento
acerca desse objecto. Engels afirma, pois, que “quando uma
coisa é plena do seu contrário, ela encontra-se em contradição
consigo própria, assim como a sua expressão no pensamento”
(Kedrov, 1962: 216). E é por isso que Marx pode de forma
coerente dizer, por exemplo, que “O capital não pode, portanto,
brotar da circulação e tão-pouco pode não brotar da circulação.
Tem simultaneamente que brotar nela e não nela” (1990: 192).
Perante dois enunciados contraditórios simultaneamente
verdadeiros, não se trata, no caso da contradição dialéctica,
de violentar a verdade, explica Barata-Moura: “A validade dos
dois enunciados contraditórios na contradição dialéctica é o
resultado, o sinal e uma exigência insuperável, do fundamento
objectivo que esta última apresenta” (1977: 169 e segs.). O
problema surge, porém, quando se toma uma pela outra,
quando se confundem os planos. Bohr, perante uma contradição
da natureza, tenta sujeitá-la às regras da contradição lógica.
Perante a nova situação na física, as preocupações de Bohr
prendem-se com “recuperar a ordem lógica”, com “trazer ordem
a um campo da experiência inteiramente novo”. Para ele, o seu
interesse principal é “restaurar a ordem lógica neste campo da
experiência”, evitar as “inconsistências lógicas”.
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Evald Ilienkov referia que uma forma típica de lidar
metafisicamente com uma contradição dialéctica é apresentar
a contradição interna, expressa no pensamento na forma de
contradição lógica, como contradição exterior de duas coisas,
não sendo cada uma das quais contraditória por si. Este
procedimento chama-se redução da contradição interior a uma
contradição “em diferentes relações ou em diferente tempo”
(1977: 361-362). A contradição lógica desaparece, mas, com
ela, desaparece também o enfoque teórico das coisas, diz.
Também Lucien Sève afirma que é sempre possível reduzir a
contradição dialéctica na forma do não-contraditório. Para isso,
“é suficiente fazer como se os contrários não se dessem numa
mesma coisa «no mesmo tempo e sob a mesma relação», o
que é sempre formalmente possível”. Mas contesta: “que uma
tal operação se venha a comprovar insustentável do ponto de
vista do conteúdo manifesta, pois, claramente, a irredutibilidade
do dialéctico” (1998: 174).
Creio que é precisamente este o caminho adoptado por
Bohr: ao não pôr a hipótese de à contradição com que se deparou
corresponder um fundamento objectivo – de ao dualismo ondacorpúsculo corresponder uma contradição interna que se dá no
seio de uma unidade (diferenciada) que é a partícula, o objecto
quântico – , Bohr é levado a reduzir aquela contradição a uma
contradição em diferentes relações – neste caso, em diferentes
arranjos experimentais, mutuamente exclusivos.
O papel da complementaridade acaba por ser a
absolutização da contradição entre onda e corpúsculo (ou
onda ou corpúsculo) e fixá-la no plano subjectivo da teoria,
construindo uma descrição onde os dois pólos da contradição
não se interpenetrem. Isto sucede porque Bohr não consegue
remover essa contradição, como, aliás, não poderia deixar de
ser: porque se trata de uma contradição objectiva, ela impõese, não é eliminável. Como Bohr não recorre a uma abordagem
dialéctica, não consegue lidar com ela no quadro das suas
exigências de racionalidade, na medida em que elas obrigam à

Dialéctica e mecânica quântica

51

remoção da contradição. Não pode, assim, pôr, de uma forma
dialéctica, a possibilidade de a partícula ser onda e corpúsculo
ao mesmo tempo, ou pelo menos, de ser conhecida como tal.
A consequência é um entendimento da ciência como uma
forma de coordenar regularidades7 (Bohr, (1955) 2010: 88) e a
objectividade passa, assim, a ser um problema de comunicação8
(Bohr, (1967) 2010: 67).
A descoberta de que as ondas apresentavam
comportamento corpuscular e de que os corpúsculos
apresentavam comportamento ondulatório é o desmoronar
de uma daquelas linhas rígidas e fixas na natureza de que
falava Engels. A este respeito dizia ele: “O reconhecimento de
que estes antagonismos e distinções, contudo encontrados
na natureza, têm apenas uma validade relativa e que, por
outro lado, a sua rigidez imaginada e validade absoluta foram
introduzidos na natureza apenas pelas nossas mentes reflexivas
[reflexive minds] – este reconhecimento é o cerne da concepção
dialéctica da natureza” (1987: 14). Porém, continua, “são,
contudo, precisamente os antagonismos polares apresentados
como irreconciliáveis e insolúveis, as linhas de demarcação
e distinções de classe forçosamente fixadas, que têm dado à
moderna ciência da natureza teórica o seu carácter restrito e
metafísico” (1987: 14)
A interpretação ortodoxa pensa a relação entre onda e
corpúsculo em termos de uma dualidade. Recordemos os termos
dessa dualidade nas palavras de Bohr: “os aparentemente
incompatíveis tipos de informação acerca do comportamento do
objecto sob exame que obtemos através de diferentes arranjos
experimentais não podem claramente ser postos em conexão
uns com os outros da maneira usual, mas podem, de forma
7. “Uma vez que o objectivo da ciência é aumentar e ordenar a nossa experiência, toda a análise
das condições do conhecimento humano deve assentar em considerações do carácter e âmbito
dos nossos meios de comunicação”.
8. “Qualquer cientista, contudo, está constantemente confrontado com o problema da descrição
objectiva da experiência com a qual queremos significar comunicação não ambígua”.
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igualmente essencial para uma consideração exaustiva de toda
a experiência, serem vistos como «complementares» uns com
os outros” ((1937) 2010: 291).
Porém, contrariamente, a dialéctica nada tem que ver
com uma justaposição exterior e estática de contrários, vertida
em modelos disjuntivos. Já Lénine chamava a atenção para
as consequências desse procedimento. “Se tomamos duas
ou mais definições diferentes, e se as reunimos de uma forma
completamente fortuita... obtemos uma definição eclética, que
assinala aspetos diferentes de um objeto e não mais do que
isso” (Kedrov, 1962: 211)9.
O traço distintivo da dialéctica reside, pois, no pensamento
dos contrários no seio de uma dada unidade. A tarefa que se
coloca é, nas palavras de Lucien Sève, a de estudar as relações
precisas destes contrários, bem mais complexas do que admite
o formalismo clássico, e, de seguida, ser capaz de “discernir as
formas mais englobantes, materiais ou conceptuais, [...] no seio
das quais os contrários passam sem se apagar, sendo a sua
contradição ultrapassada” (1984: 20)

3
Voltemos à mecânica quântica. Como vimos, perante
o facto de a matéria revelar características tanto ondulatórias
como corpusculares, Bohr defende que tais características
nunca poderiam ser postas em contacto uma com a outra, pelo
menos ao nível da teoria.
Porém, outras linhas de investigação se foram
desenvolvendo, nomeadamente a inaugurada com Louis de
Broglie. Este, atendo-se à possibilidade de construção de uma
9. “Si on prend deux définitions différentes ou davantage, et si on les reunit d’une façon tout à fait
fortuite...nous obtenons une definition ecletique, qui signale des aspects différentes d’un object
sans plus” Lénine, V. I. cit. por Kedrov.
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teoria causal, e isto em oposição à interpretação ortodoxa,
propõe uma ideia de partícula quântica em que ambos os
aspectos poderiam ser integrados. Nesta linha, e actualmente
a partir da chamada Escola de Lisboa, são pensados modelos
em que o ente quântico é uma partícula complexa, constituída
por uma parte extensa ondulatória finita designada onda teta
(responsável pelos fenómenos ondulatórios) e por uma espécie
de singularidade, relativamente pequena, bem localizada na
qual se localiza a parte significativa da energia da totalidade
da partícula, designada acron (e responsável pelos fenómenos
corpusculares). Este modelo permite, por exemplo, explicar
de forma diferente da interpretação ortodoxa a experiência da
dupla fenda. A partícula é, de facto, simultaneamente onda e
corpúsculo.
Tendo o modelo brogliano de partícula quântica em
mente, creio ser possível defender estarmos, de facto, perante
um caso de contradição dialéctica. Isto porque onda e corpúsculo
constituem partes diferentes de uma unidade fora da qual não
existem. Eles interpenetram-se, interagem e condicionam-se
reciprocamente. Eles contrapõem-se ao mesmo tempo que
pertencem a uma determinada estrutura que rege e que funda
tanto a sua unidade como a sua diferença.
A Escola de Lisboa tem precisamente procurado as formas
dessas mesmas relações. Estou a pensar na emergência e deemergência do acron a partir da onda teta e das transferências
de energia entre um e outro. E também entre estes e o meio
subquântico. É importante sublinhar, no que toca ao pensamento
da contradição enquanto categoria, que o reconhecimento da
existência de uma unidade estrutural não anula a diferença entre
os pólos no plano da estrutura da contradição nem a diferença
quanto à função assumida por cada um. É possível assim
distinguir face à relação de dominância (isto é, a existência de
um pólo dominante e um dominado) e de determinação (isto
é, a existência de um pólo determinante face à condução dos
destinos da contradição). É também possível distinguir face ao
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tipo de oposição: antagónica ou não-antagónica10.
Tomemos estas duas determinações da contradição.
Lucien Sève apresenta o antagonismo como o caso em que
um dos contrários nega o outro na sua própria existência. O
desenvolvimento da contradição supõe supressão de um dos
contrários. No não-antagonismo, um dos contrários nega apenas
a sua identidade com o outro. O desenvolvimento da contradição
supõe aqui apenas separação transitória e relativa dos contrários
no seio da sua unidade (1980: 468). No antagonismo estaremos
perante uma exclusão temporal entre um contrário novo e um
contrário antigo e no não-antagonismo perante uma separação
espacial entre dois contrários contemporâneos. Pode, assim,
associar o antagonismo à irreversibilidade do desenvolvimento
e o não-antagonismo à reversibilidade do funcionamento (1984:
72). Desenvolvendo teoricamente este aspecto conceptual, Sève
vai, então, fazer corresponder o antagonismo a uma “dissimetria
de posição lógica” entre contrários e o não-antagonismo a uma
“simetria de posição lógica”. Isto implica, respectivamente, uma
“dissimetria temporal” e “simetria temporal”, respectivamente
(1980: 177-178).
Olhemos, agora, para o caso da nossa oposição entre
onda e corpúsculo.
Que tipo de contradição será? Há que pensar. Estaremos
perante uma contradição essencialmente não-antagónica?
Parece-me que sim, na medida que ela se repete ciclicamente e
não há a supressão final de um dos termos pelo outro. Porém,
o acron de-emerge (isto é, desaparece no meio em que se
insere da onda teta). No entanto, é sempre a mesma estrutura
que se repete e não uma nova unidade com novos opostos.
Há supressão e retorno à unidade original. Não há um pólo
que devenha o futuro do outro em última instância. Não há
dissimetria temporal neste sentido.
Porém, Sève refere que no não-antagonismo há uma
10. Ver, por exemplo, Freitas Branco (1989: 177) ou Barata-Moura (1977).
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simetria lógica. No entanto, é o acron que se move e parece
ser ele a conduzir o destino da contradição. Poderá ele ser
pensado como o pólo dominante? Ou determinante? Parece,
assim, haver uma dissimetria lógica (que Sève atribui apenas
ao antagonismo) e não uma equipotência característica do
não-antagonismo. Poderemos estar perante um caso de nãoantagonismo em que, no entanto, se verifica dissimetria lógica?
Estes são apenas exemplos de questões que poderemos
colocar a partir deste quadro categorial de análise. É que, de
facto, a constatação de que existe uma contradição não basta.
É preciso olhar para cada caso, até porque cada um exibirá as
suas próprias formas concretas de oposição.
Mas o que importa relevar é que uma abordagem
dialéctica contribui para que, tal como diz Séve, do insustentável
face a face entre duas contradições imóveis possa nascer no
pensamento “o movimento de passagem de um ao outro ou
dentro do outro e o conceito sintético sob o qual vai funcionar a
sua unidade conflitual” (1998: 231). Uma abordagem dialéctica
permite precisamente ir para além daquela exterioridade da
oposição dos diferentes e captar mais profundamente a unidade
em que essa oposição se dá e assim permitindo uma mais
profunda compreensão do real.
Como Engels afirma, é possível chegar ao reconhecimento
da validade relativa daquelas distinções “porque a acumulação
de factos das ciências naturais a isso nos compele; mas
chegamos mais facilmente se abordarmos o carácter dialéctico
destes factos equipados com a compreensão das leis do
pensamento dialéctico” (1987: 14).
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Abstract:

Zusammensbruchtheorie, the theory of capitalist breakdown: to be expunged from reasonable discourse or a welcome apparition at the Marxist feast? In this article I discuss the
theory’s historical reception before gauging to what extent this unfashionable piece
of Marxism still vexes. I consider its key themes and its discursive consideration in its
key phase, the period of Social Democratic Marxism. I suggest that the theory needs
to be seen politically; that is, a means to judge political change based on an economic
rationale. Its immanent understanding has tended to be overblown as regards being
central to the theory. Throughout its history, the theory has been a means to debate
and discuss, not for necessarily fixing a date in the diary for the end of the capitalist
mode of production
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Introduction
That the theory of breakdown (Zusammensbruchtheorie) is not
part of polite Marxist discussion is widely accepted. ‘There is no
theory of the automatic breakdown of the system’ wrote Lawrence Wilde in the early 1990s; more recently Michael Heinrich
has taken to task misleading talk about systematic explanations
for capitalist collapse in Marx’s critique of political economy.1
For David Harvey, ‘Marx is famously supposed to have said that
capital would ultimately collapse under the weight of its own internal contradictions. I cannot actually find where Marx said this,
1. (Wilde 1991: 286); (Heinrich 2012: 175-176).
philosophy@lisbon, 8, 59-80. Lisboa: CFUL.
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and from my own reading of him I think it extremely unlikely that
he would ever have said such a thing’.2 ‘Although Marx clearly
viewed the creation of evermoreformidable barriers as part of
the development of capital,’ points out Michael A. Lebowitz, ‘a
breakdown [Zusammenbruch] is not part of Marx’s economic
model’.3
Who indeed wishes to be labelled an advocate of this unfashionable theory of breakdown (henceforth ZBT), particularly in its
time-honoured form, namely an inevitable disintegration of the
capitalist mode of production, under the weight of its own crisisridden contradictions, which generates a definitive existential
crisis, the point of no return between capitalism and the next
communistic social order? Cometh the next global economic crisis, cometh the end of capitalism, cometh the left. In ZBT the
left has its own legend, ‘a variation of a wider theme in socialist
theory of capitalism in terminal stagnation and decline’.4
For sensible Marxists, such a formula, with its emphasis on political quietism, is best avoided. For example, in the case of Michael Hardt and Antonio Negri, their concern regarding a certain
charge prompts them to state in Empire ‘[w]e do not mean to
suggest that this crisis and these barriers will necessarily lead
capital to collapse’.5 ‘For the left,’ argues Heinrich, ‘the theory
of collapse of capitalism has historically always had an excusatory function: regardless of how bad contemporary defeats were,
the opponent’s end was a certainty’.6 Even Marxist blogger Michael Roberts, a supporter of potentially Marx’s most logically
consequential account of ZBT, the law of the tendency of the
rate of profit to fall (TRPF), contends that ‘[c]apitalism can only
be replaced by a new system of social organisation through conscious action’ of the global working class.7
In this article, I first sketch the general problematic of ZBT before moving onto to discuss the theory’s historical reception,
2. (Harvey 2014: 220-221).
3. (Lebowitz 2009: 127).
4. (Albo, Gindin and Panitch 2010: 18).
5. (Hardt and Negri 2001: 222).
6. (Heinrich 2012: 178).
7. (Roberts 2012).
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mainly focusing on the most intense phase of ZBT scrutiny. This
was the period of Social Democratic Marxism (SDM), a body
of thought whose chief sin is often considered to be ZBT. It is
within the context of SDM, the Marxism of the Second International, that ZBT had most illocutionary power. Although ZBT is,
from time to time, reanimated – see statements by Robert Kurz
and recent attempts to revive Henryk Grossman’s ‘Leninist’ ZBT
by Deutscher Memorial Prize winner Rick Kuhn8 – it is within
the context of SDM that debates around ZBT spoke to a certain
strategic consideration of the period: whether socialism was an
organic process of capitalism reordering itself in a socialist form
or a transcendent stage of human activity beyond the capitalist
mode of production. According to Wilhelm Kolb, it was a matter
of whether the socialist party, organ of the working class, ought
to seriously contemplate cooperation with other bourgeois parties and elements ‘inside the existing order’ to its ends. Should
the party only acquire institutional power and influence, not just
ultimate state power, before any spurious ‘decisive battle’?9 For
Rosa Luxemburg, what was of uttermost significance was a revolutionary reaction to the damaging tendencies of the existing
order, ‘conscious fight-back in the form of organised struggle’.10
‘What it [capitalism] offered,’ a Luxemburg biographer contends,
‘was some preconditions and a threat and it required a concerted initiative on the part of the proletarian historical agent to put
the first to good use and to pre-empt the second’.11
In the SDM era, ZBT’s economic basis, the question of whether
there was an immanent law of dynamic capitalist development,
was beside the point. As pointed out by the author of the most
comprehensive monograph on ZBT in the period of SDM, Rudolf
Walther, what was at stake was not the proof for capitalism’s
automatism delivering the future socialist commonwealth per se,
but the political response of organised socialism to the generic
lessons of Marx’s critique: ‘what was debated as “the theory of
8. (Kurz 2012); (Leslie 2014); (Kuhn 2009).
9. (Kolb 1910: 1185).
10. (Luxemburg 1974: 609).
11. (Geras 2015: 35-36).
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breakdown” in Social Democracy between 1890 and 1914 often
had more to do with questions concerning the political actuality
(Gehalts) of Marxian theory than with specific economic problems’.12 Following my recap of ZBT and SDM, I close my discussion of ZBT with a consideration of its central ‘promise’; namely,
the tendential unravelling of the capitalist mode of production
to a stage of no return and the instigation of a communal association of producers by a revolutionary-minded proletariat as
correlate.13
I do not intend to highlight ZBT in stark linear terms (a crude
hypothesis that got conceptually more sophisticated and ‘less’
ZBT) or in terms of its epistemic credibility – a fictive post hoc
invention or philologically reconstructable from Marx. I take a
more oblique, pragmatic tack. Given the revolutionary imperative
of organised Marxist thought to instigate ‘the political overthrow
from below of one state order, and its replacement by another’,14
is preparing, in some form or other, for capitalism’s downfall
helpful to revolutionary organisation? Or is it the case that ZBT
is ‘conservative’, that it gives credence ‘to political passivity and
to a diminished role for class action in social change’?15
Present Sir!
One formulation sums up ZBT of popular consumption. In the
first volume of Capital, Marx’s description of ‘The Historical Tendency of Capitalist Accumulation’ offers a powerful precis of capitalist development. ‘[W]ith the inexorability of a natural process’,
capitalism, the mode of capitalist production, does away with
itself, ‘the action of the immanent laws of capitalist production
itself’. Thanks to ‘centralization’ i.e. ‘the constant decrease in the
number of capitalist magnates’, ‘the entanglement of all peoples
in the net of the world market’, the growing ‘mass of misery, oppression, slavery, degradation and exploitation’ and ‘the revolt of
12. (Walther 1981: 21).
13. ‘That the workers want to create the conditions of co-operative production in all

society, and hence first on a national scale, means only that they are working for the
overthrow of present-day conditions of production…’ (Marx 1996: 221).
14. (Anderson 1984: 112).
15. (Hansen 1985: 142-144).
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the working class’ – a class being equipped, ‘united and organized by the mechanism of the capitalist process of production’
–, there is a conjuncture at which said working class achieves
‘co-operation and the possession in common of the land and
the means of production produced by labour itself’. ‘This is the
negation of the negation’. An ‘integument is burst asunder’. Marx
cites at this point the Communist Manifesto and its ‘gravediggers’ metaphor, an historical actor – the bourgeoisie – preparing
its own historical exit and the society that supported its ascendency and rule.16
From this set of paragraphs in Capital was derived the Erfurt
Programme, the ur-text of SDM, that, following its 1891 adoption, framed the SDM understanding of the development of capitalism and the duties of political parties. As acknowledged by the
Programme’s author Karl Kautsky,17 the Programme was firmly
rooted in the prognoses of Marx’s ‘Historical Tendency’ in Capital,
outlining, in its first half, a concentration of industrial ownership,
class polarisation – a shrinking, but powerful bourgeoise versus
a growing body of proletarians –, ‘crises which are becoming
ever more large-scale and devastating’18 and social ownership
arising out of the failures of capitalist production, complete with
a proletarian party standing by to secure state control.
In the case of Marx and his collaborator and chief populariser
Friedrich Engels on ZBT, there are other telling remarks. For
example, one has the phrases of ‘iron necessity’ and ‘inevitable
results’ in the preface to Capital.19 There is also TRPF in the
third volume of Capital. Here Marx discusses ‘the rapid breakdown of capitalist production, if counteracting tendencies were
not constantly at work alongside this centripetal force’.20 In Engels’s remarks in his preface to the 1885 edition of The Poverty of Philosophy, we get a stark reminder that ‘Marx, therefore,
never based his communist demands upon this [the extraction
of surplus value], but upon the inevitable collapse of the capi16. (Marx 1990: 929-930).
17. (Kautsky 1974: xx).
18. (Kautsky 1974: 2).
19. (Marx 1990: 91).
20. (Marx 1991: 355).
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talist mode of production which is daily taking place before our
eyes to an ever greater degree’.21 Engels’s recourse to ZBT in
this preface was a favourite source for the chief populariser and
scourge of the notion of a fully-formed orthodox Marxist ZBT,
Eduard Bernstein.22 Bernstein quoted Engels’s remark in his famous The Preconditions of Socialism (1899), before finding that
the inevitable collapse prophesised was not taking place to an
ever greater degree.23 In his lecture, Bernstein cited it again to
show official Marxist indifference to redistributive socialist ethics.24
Engels devoted a good many words to elaborate upon a view of
capitalist development heading in a catastrophist, irredeemable
direction that mandated its own negation. In an 1883 letter to
German Social Democratic leader August Bebel he noted ‘the
great crash will quite surely come’.25 In his 1886 Preface to the
English edition of Capital Engels spoke of ‘[t]he decennial cycle
of stagnation, prosperity, overproduction and crisis, ever recurrent from 1825 to 1867’ running ‘its course; but only to land us in
the slough of despond of a permanent and chronic depression’.
There would come ‘the moment’ where an agent, in this case
‘the unemployed, losing patience, will take their own fate into
their own hands’.26 In Socialism: Utopian or Scientific (1892) Engels marked capitalism’s ‘inevitable downfall’, its ‘“vicious circle”’
and how ‘the whole mechanism of the capitalist mode of production breaks down under the pressure of productive forces’.27
In his correspondence Engels speculated on the ‘mathematical
calculation’ of the proletarian party’s coming to power, ‘pinpointing the actual time of its ultimate victory’.28
Critically, though, for those who would cast ZBT as another En21. (Engels 1962: 178).
22. Bernstein trigged reflection on an alleged ZBT with his 1898 reference to ‘a total

collapse of the capitalist system by way of its own contradictions’ (1898: 555).
23. (Bernstein 1993: 56).
24. (Bernstein 1976: 61-62).
25. (Engels 1997a: 23).
26. (Engels 1990: 113).
27. (Engels [n.d]: 93; 113; 115).
28. (Engels 1997b: 213).
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gelsian corruption of Marxist thought, it is perhaps more accurate to name Engels the father of crisis theory, detailing crisisridden economic developments which constitute ‘a hinderance’29
to the socialist cause, imperative to overcome, not necessarily
a specific conclusion following capitalism’s logical telos. Thus,
Engels talked of a ‘solution’ to the crisis-ridden economy, the
proletariat’s coming to power through possessing state power.
The proletariat are ‘forced’ to take that course of action – they
are left precious little choice – but there is more than a hint of
rationality in Engels’s appeal: it is the right thing to do on the
part of organised labour.30 Capitalism has to be rescued from itself; the option of better management, as opposed to an ultimate
breakdown, is what does for capitalism. Engels’s alleged crude
economism – his one-sided focus on economic forces – is a limited form of economism in that the immanent aspect of Marx’s
critique of political economy is side-lined in favour of Engels’s
appeals to tackle the anarchy of capitalist production. ‘[T]o protect the products and productive forces produced by bourgeois
capitalist society against the destructive, ravaging effect of this
capitalist social order’ was the mission of ‘socialist revolution’.31
Moreover, in the letter in which he referred to mathematically
calculating victory, Engels also notes his disappointment with
the failure in archetypal (when compared with the Germany of
the 1880s) capitalist nations such as England and France of the
socialist party to break through or register a success. ‘If there
is to be another revolt against capitalist production’, Engels
thought, ‘there must be another, more powerful impulse, such as
the ousting of England from the dominant position she has hitherto occupied in the world market, or some special revolutionary
opportunity in France’. Relying on such exogenous intrusions
hardly suggest that capitalism would deliver revolution itself. For
all of Engels’s use of phrases such as ‘the irresistible progress’,
he was very much concerned with the resistibility of progress
and the need for a political body acting judiciously and in their
29. (Engels [n.d]: 127).
30. (Engels [n.d]: 120-123).
31. Quoted in (Hollander 2011: 334).
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own interest.32
Other important statements for this first presentation of ZBT,
alongside Engels’s, are Kautsky’s and August Bebel’s, preeminent Social Democratic representative of the interpretation of
‘the development of capitalist society as an inevitable (naturnotwendig) process, at whose end point the organised proletariat
could simply assume the authority that had slipped from the grip
of bourgeois society’.33 In his oft-republished commentary on the
Erfurt Programme, Kautsky argued that ‘the breakdown of the
present social system’ was ‘unavoidable, because we know that
economic evolution inevitably brings conditions that will compel
the exploited to rise against this system of private ownership’.34
To Kautsky, ‘the capitalist social system has run its course . . . Irresistible economic forces lead with the certainty of doom to the
shipwreck of capitalist production.35 ‘[S]ocialist production must,
and will, come. Its victory will have become inevitable as soon as
that of the proletariat has become inevitable’.36 In Bebel’s conception of the downfall of the bourgeois order, Social Democrats
‘need only await the moment in which to pick up the power that
falls from its grasp’.37 There was no doubt about the direction of
history. On the floor of the Reichstag, Bebel spoke of ‘the law
of development, through which our social order more and more
embarks upon its further development and refinement, and also
towards its ultimate downfall’.38
Looking at Bebel’s and Kautsky’s conception of ZBT, one recognises ‘the notion of its inevitable replacement by a higher form
of social organization, i.e. with the inevitability of socialism’.39
ZBT can be seen, in this light, as two different theories: one, the
search for capitalism’s endogenous demise; the second, that a
higher form of society is a necessary result of the capitalist mode
32. (Engels 1997b: 213-214).
33. (Steinberg 1979: 60).
34. (Kautsky 1974: 102).
35. (Kautsky 1974: 131-132).
36. (Kautsky 1974: 221).
37. Quoted in (Henning 2014: 26).
38. (Bebel 1893: 816).
39. (Mandel 1991: 79).
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of production’s demise. What Bebel and Kautsky proposed was
not just establishing fault lines in the reproduction of capitalist
accumulation, but moreover, the connection between a socialist state of affairs succeeding the shipwreck of capitalist production and the state of capitalism. In their conception, as per
the point regarding Engels’s view on capitalist breakdown, the
economism in Kautsky and Bebel is limited. While using vivid
language and picking up themes in Marx on the temporality and
non-equilibrium of the capitalist mode of production, it is hard to
say that their ZBT offers a full-blown, profoundly immanent account of capitalist collapse on its own terms. The capitalist economy certainly largely prepares the ground for an agent to act,
and is in no sense reproduceable long term, but its decline does
not engender its epochal transition insomuch as provides a host
of possibilities for an agent, the party, to advance its cause. Is it
the case that a bona fide ZBT is being proposed here, or more a
crisis theory stressing the vulnerability of capitalist reproduction,
far removed from delineating a negation of the negation?
Whatever the subtleties, works of recent Marx scholarship continue to cast the familiar aspersions towards ZBT. In Gareth
Stedman Jones’s Karl Marx: Greatness and Illusion, it is argued
that ‘expansive claims’ were made about Marxist theory by the
first generation of Marxists. ZBT writ large ‘the idea…that capitalism would come to end, not so much as the result of the workers’ revolt, as because in the absence of new markets to exploit the system would reach a point of terminal breakdown’.40 In
his Capital in the Twenty-First Century, Thomas Piketty talks of
avoiding ‘Marx’s prediction of an apocalyptic end to capitalism’.
Marx, for Piketty, set himself the ‘task’ of being the theorist of the
industrial distress of the 1840s, taking the ‘long-term evolution’
of the capitalist economic system as his starting point and ending with claims regarding the structural impossibility of capitalist
equilibrium, a crisis of profitability, the intensification of competition, and a growing excluded mass of revolutionary workers.41
Both these encapsulations of ZBT contain an underappreciation
40. (Stedman Jones 2016: 3).
41. (Piketty 2017: 10-11).
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of certain shifts in ZBT’s interpretation. In Stedman Jones’s summary, the ‘not so much’ allows for the limited economism point
I have already made, seeing as it concedes that the Marxists
who allegedly spread ZBT were not so deterministic as to fail
to push and argue for the idea of workers revolt and an organised movement, properly equipped, to carry it out. The emphasis on capitalism’s ruthless expansionary quest for new markets
in Stedman Jones’s comments echoes a point made forcefully
in Luxemburg’s The Accumulation of Capital. This 1913 critique
was, though, very much of the imperial stage of ZBT interpretation, unlike 1890s and early 1900s conceptions of Engelsian
cyclical business crises, or the account of long-term overproduction and underconsumption given by Kautsky before he shifted
to a more dynamic crisis theory after 1902.42 As for Piketty’s synopsis, the ‘theory’ element of ZBT is rather overdone, particularly
when we consider the now more expansive understanding of
Marx’s critique of political economy ‘project’. Marx made allusions to capitalist end times, and to ways to get there, but did he
articulate a theory of capitalist breakdown, complete with unimpeachable deductive reasoning? Marx’s famous prognoses and
relish for capitalism’s ‘big storms’43 are not proof for adducing a
necessary collapse of capitalism out of Marx.
Reception
In ZBT’s contested tale, it is worth noting its curious inception.
ZBT debate was at its most intense in the 1890s and 1900s, the
heyday of SDM. According to a critic of the theory Ludwig Woltmann, by 1899 ZBT ‘had established itself in popular consciousness’.44 Its popularity, its place in the firmament of theoretical debate, was somewhat paradoxical. As with other socalled Marxist
theories, the theory of immerisation for instance,45 ZBT’s very
existence was denied, by its alleged supporters and its devout
critics, albeit with the former focusing on ontological grounds,
42. (Sweezy 1946: 216).
43. (Marx 1987: 412).
44. Quoted in (Steinberg 1979: 93).
45. (Sozialdemokratische Partei Deutschlands 1903: 369).
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the latter more on epistemological. No sooner alive was ZBT
pronounced ‘dead’.
The fundamental illegitimacy of ZBT was then a strange matter
of agreement for both its orthodox and radical Marxist ‘proponents’, those who defended the Erfurtian settlement, and Revisionist-Reformists, like Bernstein, highly critical of the Erfurtian
account of capitalist development. For Kautsky, ZBT was a fiction. There was no terminal ruin of capitalism that would foster
revolution. He stated this most clearly in several places, in his
reply to Bernstein’s Preconditions,46 in pointing out the democratic possibilities of acquiring power in liberal nation states47
and in his 1927 Die materialistiche Geschichtsauffassung: ‘[t]he
prospects of socialism depend not on the possibility or necessity
of a coming collapse or decline of capitalism, but on the hopes
we must have that the proletariat attains sufficient strength’.48
The last statement has been seen as confessional, a sign of
Kautsky finally losing any confidence that capitalism would promote revolutionary change, in a socialist direction, of its own
accord.49
For the Revisionist-Reformists, attempts to disavow ZBT were
not plausible. For Bernstein, such protestations and denials were
in vain, especially if one considered ZBT’s facets such as the
unsustainability of capitalist production as presently observed,
the zero-sum implications of conceiving the current social order
as doomed and the passivism associated with a law-derived understanding of history. This understanding committed orthodox
Marxists to a belief in, as put by Revisionist Paul Kampffmeyer,
‘the dissolution’ of capitalism under its own weight of irrevocable
differences.50 In the most sophisticated attempt to refute ZBT
on immanent Marxian grounds, in works such as Studien zur
Theorie und Geschichte der Handelskrisen in England (1901)
and Theoretische Grundlagen des Marxismus (1905), Mikhail
Tugan-Baranovsky argued that, whatever the contested nature
46. (Kautsky 1899: 43).
47. (Kautsky 1974: ix).
48. Quoted in (Grossman 1992: 56).
49. (Sweezy 1946: 207-208).
50. (Kampffmeyer 1901).
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of the concept of ‘breakdown’, Marx and the Marxists thought
‘the development of the capitalist mode of production sooner or
later has to create the conditions under which the realisation of
surplus value becomes economically impossible’.51
To Bernstein, ‘the theory of the inevitable economic breakdown
of bourgeois capitalist society’ was ‘untenable’, a belief he also
saw behind Kautsky’s pronounced shift away from the notion
of a singular collapse and towards proclaiming ‘the increasing
frequency, vehemence, and expansion of economic crises’. For
Bernstein, for a host of counter developments to the Erfurtian
economic model – such as the state’s redistributive capacity
to manage slumps and the increase not decrease in individual
capitalists – ‘we should not count on impending economic breakdown’. The vison of some form of catastrophic conjuncture was
similarly ameliorated by another important social process, ‘increasing democratisation’.52 It was this ‘subjective’ side of development that Bernstein wanted to accent, the control being
exercised upon a rapacious capitalism by workers and those
representing their interests. ‘As soon as one discards the idea of
a “great breakdown”, one can pay more attention to real developments, like socialist activities on a municipal level, the social
importance of unions as vehicles for enhancing economic life,
and the expansion of workers’ consumer cooperatives’.53 Bernstein was keen to promote the extent to which organised workers could institute socialism presently, an ostensibly more radical ambition than its postponement to an objective revolutionary
moment in the Erfurtian schema.
Kautsky’s and Bernstein’s conflict led to concrete different tactical inferences – to cooperate or not with institutions tarred by
bourgeois allegiance, for example. However, as emphasised in
many histories of SDM, not least in the recent republication of
Jukka Gronow’s On the Formation of Marxism: Karl Kautsky’s
Theory of Capitalism, the Marxism of the Second International
and Karl Marx’s Critique of Political Economy (2016), Kautsky,
51. (Tugan-Baranovsky 1901: 230).
52. (Bernstein 1996a: 59-61).
53. (Bernstein 1996b: 78).
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Bernstein, orthodox Marxist, Revisionist-Reformist alike were
on the same ground as regards their theoretical underpinnings.
They had in common an essential pre-value critique, pre-Hegelian SDM-ness, and ZBT was set against this general framework. What concerned both Kautsky and Bernstein was what
Lucio Colletti has called the ‘“factorial” approach’.54 Assuming
that the objective economy and the subjective agent are independent and determinant, that they are ‘partially autonomous’,55
the key SDM calculation involved assessing and ascertaining
that which assumed the whip hand in a given field of analysis.
In Bernstein’s case, he was more liable to highlight opportunities
for organised socialism to intervene within the capitalist order,
and in Kautsky’s, to highlight the extent to which capitalism was
failing or mitigating against class interest, but neither ‘father’ of
ZBT wanted anything to do with it, if its non-reflective, necessary
interpretation undermined the consideration of the objective or
subjective as active considerable, quasi-independent factors in
socio-historical analysis.
In Kautsky’s case, his 1927 confession is not then a confession so much as confirmation that he took proletarian action to
be decisive, in line with the assertion in the same year by Rudolf Hilferding ‘that the overthrow of the capitalist system is not
to be fatalistically awaited, nor will it come about through the
workings of the inner laws of the system, but that it must be the
conscious act of the proletariat’.56 Kautsky’s inclination was to
specify grounds for revolutionary take-off, using factors in both
the objective and subjective set to that end. In 1902 he posited
that ‘[t]he continued existence of capitalist production remains
possible, of course, even in a marked state of chronic depression, but it becomes completely intolerable for the masses of the
population; they are forced to escape this general misery, and
they can only find such a way in socialism’.57 In his 1909 Der
Weg zur Macht, Kautsky spoke of strengthening working class
54. (Colletti 1972: 69).
55. (Mandel 1991: 82).
56. Quoted in (Sweezy 1946: 208).
57. (Kautsky 1902: 141).
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agency,58 of Social Democrats supporting, in certain circumstances, weapons such as the mass strike.59 This was linked
to taking the working class as they were, their situation in the
social relations of their time, and thus was in line with the realism
and anti-romanticism found in the Revisionist aversion to loose
revolutionary talk. Building working class organisation allowed
the proletariat to act when appropriate, in reaction to events, any
war for example, that exposed the ruling class for what it was.60
Over the course of Kautsky’s shifting conception of capitalism’s
development, whether in his 1890s belief that capitalism’s weakness was the lack of effective demand,61 to his early 1900s picture of worsening crises, to his later organised capitalism views,
Kautsky was posing the question of the possibilist prospects of
socialism in relation to the dominant mode of production.
As was Bernstein also. Like Kautsky, he sought to justify the
grounds for socialism on both objective and subjective grounds.
His main ideological argument was that the fallacy of a ZBT
threatened the progressive, piecemeal introduction of socialism;
the ethical, democratic desirability of socialism.62 For this subjective conception of the role of organised socialism, Bernstein’s
Revisionism once received praise from the unlikely source of
Karl Korsch for actually having a positive understudying of political intervention.63 At least, Revisionists were asking questions
regarding the character of the class state. Yet, as in the case
of Kautsky, there is also a detectable Revisionist objectivism to
grounding political intervention. As one of Bernstein’s defenders
posited, ‘we will not plunge into socialism according to mechanical laws, but rather, mature into socialism organically’.64 Bernstein’s anti-utopianism was rooted in taking present conditions
as the guiding thread of political intervention. He praised Marxism where ‘[it] recognised – and this distinguished it from the
58. (Kautsky 1972: 33).
59. (Kautsky 1972: 110).
60. (Kautsky 1972: 45).
61. (Clarke 1994: 27).
62. (Meyer 1984: 226-228).
63. (Korsch 2012: 65).
64. (Hertz 1899: 261).
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demagogic parties – that the working class had not yet reached
the maturity required for its emancipation, and also that the economic preconditions for this emancipation were not yet present’.65
As with Kautsky’s orthodoxy, it was a matter of strategy for Bernstein, moving away from the tendency to speculate a priori about
the revolutionary moment, and focus instead, on the material
determinants of socialist progress, ‘an authentic and important
process of foundation building’.66
Surmounted
ZBT’s history, following the classic phase of SDM, comes to a
halt, although there were notable attempts to reanimate it, most
famously Henryk Grossman’s The Law of Accumulation and
Breakdown of Capitalist System (1929). By ‘halt’, I do not mean
that the spectre of ZBT vanished, but that ZBT – conceived as
the discursive SDM two-step between its objective and its subjective element – was dropped, whether as faulty epistemology or integral to Marxian political economy. In the post-SDM
narrative of ZBT, the central question ‘[a]re crises capitalism’s
memento mori?’67 became dominant, uncoupled from a correlate relationship with the political activism, the central aspect of
SDM’s ZBT exchanges. Grossman’s defence of ZBT stands out,
for its primal acceptance of ZBT, tied to advocacy of Leninist
political practice and its attack on political quietism.
It should be noted that Kautsky and Bernstein’s exchange did not
exhaust the SDM treatment of ZBT. Following their high Erfurtian
discussion of ZBT, with its Revisionist moment, SDM’s ZBT entered its imperialist phase, the arguments of The Accumulation
of Capital and Hilferding’s Finance Capital (1910). The former
concerned the inability of capitalism to reproduce itself. Because
of the underconsumption of capitalism’s bounty in a closed system, thus leaving surplus value unrealised, there was rapacious
need to find external markets on the part of the capitalist class.
Hilferding’s contribution was concerned with the irrationality of
65. (Bernstein 1993: 203).
66. (Bernstein 1996b: 78).
67. (Sweezy 1946: 190).
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investment decisions – bad capitalists making bad decisions.
Hilferding was not fixated by capitalist decline or the fundamental lack of global markets; but rather, drawn to his ‘corporatist
conclusions’ that capitalism was fundamentally regulatable into
socialism given its imperialist consolidation into a monopolistic,
listless form of economic activity.
In the wake of these late SDM markers, the narrative of ZBT becomes a highly economistic affair, especially as TRPF became
the most Marxian grounds for collapse, with ‘an enormous literature often marked by bitter controversy and fruitful debate’.68
‘Crisis theory’ is perhaps a more appropriate designation for
what followed high ZBT, as generations of Marxists sought to
justify (or not) capitalism’s temporality on its own terms and
within Marx’s conceptional framework. As opposed to the antiorthodox Marxist approach of the Frankfurt School or Western
Marxists, which distanced itself from the economistic precepts of
Marxian political economy, this neo-Marxist orthodox approach
explored the possibility of Marx’s tendential evolution towards
blips and breakdowns.69
In Grossman’s attempt to re-establish ZBT, there is something
slightly different compared to this general economistic tack. This
is certainly the interpretative angle taken by Rick Kuhn in Henryk
Grossman and the Recovery of Marxism. Kuhn’s attempt to rescue Grossman from the charge that ZBT in Grossman’s hands
was yet again a case for political quietism. In his 1934 review
of The Law of Accumulation, Anton Pannekoek, for example,
claimed that the book’s main thesis was ‘that capitalism must
collapse purely economically, that is to say, independent of human intervention or uprising, capitalism’s further existence, as
an economic system, is impossible’.70
Grossman, unlike earlier and later Marxists, was indeed prepared
to argue for ZBT and to claim that it came from Marx, regardless
of no textual affidavit on the part of Marx backing something
called ZBT. Marx’s comments on TRPF in the third volume of
68. (Basu and Manolakos 2012: 76).
69. For the history of ZBT after SDM, see (Hansen 1985) and (Clarke 1994).
70. (Pannekoek 1934).
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Capital were sufficient to construct a theory.71 To Kuhn, critically,
what is striking about Grossman is his noneconomism. Grossman’s Leninist commitment to subjectivity in the revolutionary
process meant that he did avoid the obvious charge thrown
at ZBT enthusiasts. ‘[N]o economic system,’ Grossman made
clear, ‘no matter how weakened collapses by itself in automatic
fashion’. ‘It must,’ he went on, ‘be “overthrown”’.72 Contra to Paul
Sweezy’s dismissal in The Theory of Economic Development
that Grossman held to ‘mechanistic thinking’,73 the core objective of Grossman ‘was to advance the class struggle’ through
‘economic research’.74 Grossman in the introduction of The
Law of Accumulation sought to ‘dispel any suspicion of “pure
economism”’.75
Grossman’s economic rationale for the tendency to breakdown,
despite Kuhn’s best efforts, has been strongly criticised, another
example of ZBT’s fruitless search for the grounds for capitalism’s inevitable implosion. Grossman’s advocacy of capital overaccumulation leading to a lack of surplus value, thus depriving
capitalists of their primary objective, is, for Michael R. Krätke
‘peculiar’ and undercuts Kuhn’s rescue job.76 ‘Grossman’s approach, which – following Marx – stressed that the fundamental
contradictions of capitalism derived from the organisation of production rather than the circulation of value’77 ignores the dynamic
realisation of surplus value in favour of a schematic understanding of capitalist reproduction
The economistic failing of Grossman aside, in Kuhn’s presentation of him, he appears to be wrestling with the objective-subjective problematic of ZBT present in SDM. For Grossman, ‘[i]t
is thus apparent that the idea of a breakdown that is necessary
on objective grounds, definitely does not contradict the class
struggle. Rather, the breakdown, despite its objectively given
71. (Grossman 1992: 59).
72. (Kuhn 2007: 194).
73. (Sweezy 1946: 211).
74. (Kuhn 2009: 4).
75. (Grossman 1992: 33).
76. (Krätke 2008: 521).
77. (Kuhn 2009: 13).
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necessity, can be influenced by the living forces of the struggling
classes to a large extent and leaves a certain scope for active
class intervention’.78 In a letter to Paul Mattick, Grossman pointed out that ‘[o]bviously the idea that capitalism must break down
“of itself” or “automatically” . . . is far from being my position. It
can only be overturned through struggles of the working-class’.
In making partially autonomous qualifications to his supposedly deterministic thesis – ‘[b]ut I wanted to show that the class
struggle alone is not sufficient’ – Grossman is acting in the best
tradition of ZBT. As with Kautsky and Bernstein, Grossman’s
awareness of the perils of one-sidedness is an appreciation of
‘both sides of the process, the objective and subjective elements
influence each other reciprocally’. For Grossman, ‘[o]ne cannot
“wait” until the “objective” conditions are there and only then allow the “subjective” factors to come into play. That would be an
inadequate, mechanical view, which is alien to me’.79
Whether Grossman’s work is a testimony to a dynamic objectivesubjective process is a matter for debate, his work seemingly
far more economistically focused than a Kautsky or Bernstein
playing off various factors in their lively social analysis, ‘what is
currently going on in society and what sort of political response
would be appropriate’.80 But it does return us to the problematic
of ZBT. Without such a problematic, ZBT is the poorer in that
it shifts decisively away from pragmatic politicized discussion
around the grounds for intervention, possible revolutionary initiatives, to something a good deal dryer and less applicable to
plotting and planning guided by revolutionary intent.
Conclusion
In accepting that ZBT never really has been the explanatory
golden bullet that it has made out to be, instead a construct, a
thematic aid to Marxist thinking, then the political consequentials
of ZBT become more apparent. SDM’s imperative, to establish
grounds or not for revolutionary change, was a cause to which
78. Quoted in (Kuhn 2009: 12).
79. Quoted in (Green 2008: 209).
80. (Scholle 2016: 169).
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ZBT was put, the means to judge appropriate political action.
Such a speculative process is very much part of the Marxist inheritance. That is not to say Marxists have ever provided satisfactory answers; rather, establishing the grounds for political
will has proved persistent, even when ZBT itself remains such
a non-fecund area of investigation for serious Marxist political
economists.
Overly dismissing ZBT arguably has the same effect of political
quiestism traditionally attributed to it. To refute ZBT, complete
with impeccable Marxian proof, on the basis of a strict interpretation of Marx’s statements, ignores the anti-economism of ZBT’s
original SDM reception. From SDM on, capitalism’s terminal unravelling was always a busted flush insofar as it was understood
mechanistically, a pivotal point at which all would change post
the telos of bourgeois society’s contradictions. The idea of capitalism’s collapse is indeed still with us, and is eminently traceable
in the words of a SDM figurehead such as Engels or Kautsky, but
ZBT was more than an idea. It was a challenge (not a promise),
a challenge to marry revolutionary intent with sober economic
analysis, that which Karl Korsch called a ‘materialist stance’81.
ZBT has a revolutionary function. Against the notion that capitalism can be conclusively corrected prior to its transcendence,
and also against the absolute objectivist notion, that there is a
ready-made limit to the capitalist mode of production, is materialist revolutionary practice, compatible with ZBT’s consideration
of objective and subjective elements.
ZBT’s main benefit has been the attention it has placed on economic development’s relationship to the political. ZBT is a SDMdeveloped heuristic, a shorthand for the strategic considerations
of a radical socialist party of movement (rather than of order).
Thus, faced with the modern wholesale rejection of ZBT, we
should not go too far. That is, not engaging with chiliastic rhetorical strategies associated with ZBT does not have to mean that
political considerations of the revolutionary urgency to transcend
capitalism need to be dropped. For example, in his How Will
Capitalism End?, Wolfgang Streeck does not want to assume
81. (Korsch 1977: 186).
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‘responsibility’ for speculating on or proposing an alternative to
a dying, failing capitalist system.82 Here one can recognise both
the lack of prophesising intent, in keeping with the general reaction against ZBT’s more grand explanations, as well as ZBT’s
terminal implications regarding our present mode of production.
One observes, too, Streeck declining to confront the encounter between economic imperative and subjective intervention,
‘a definite phase of struggle’83. ZBT’s inheritance is not simply
avoiding cataclysmic pronouncements when discussing capitalism’s decline. It is a political reflection, rooted in establishing the
political grounds for change, as much as it was ever making a
date in the diary for the collapse of the capitalist mode of production.
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Abstract:

This paper explores the complex dialectical developments taking place within
the history of the labour process. Focusing in on the sections of the Grundrisse that deal
with pre-capitalist economic formations I examine Marx’s use of the concepts of separation and unity with regard to labour’s realization in the process of production. Marx
contends that there are two pre-requisites with regard to the labour process for the
development of capitalism; 1., the existence of free labourers (i.e. capable of entering
into acts of exchange for money); and 2., the separation of labour from the objective
conditions of its realisation. These pre-requisite conditions are the product of a historical process of separation. Marx states that the “original conditions of production cannot initially be themselves produced – they are not the results of production”, thus setting unity as
prior to the historical process. History here becomes the history of separation as a basic
condition for the realisation of labour. Capitalism for Marx designates the completion
of this separation.
The use of the unity-separation dialectic gives rise to many formulations by
Marx and especially frames his intriguing use of the terms organic and inorganic within
the Grundrisse. The original state is unity between labour and the inorganic conditions
of the metabolism of man and nature, while history exhibits the separation from these
inorganic conditions and thus a change in the metabolism of man-nature. I explore why
Marx chooses to reserve the use of the term ‘organic’ for developments internal to
the human production process within the man-nature metabolism (or interaction) he
describes.
Finally, I conclude by contending that the unity and separation dialectic does
some striking work in chapter 13 of Capital where Marx examines co-operation within
the labour process. Here Marx defines co-operation as the fundamental form of the
capitalist mode of production. This co-operation exists within a situation of alienation
where “…the productive power developed by the worker socially is the productive power of capital.”
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Introduction
A striking aspect of Karl Marx’s theorisation of the origins of
capitalism is the repeated stress he places on the concept of separation. This paper explores the dialectical nature of the concept, what it
reveals about its opposite term, unity, and how these relational terms
are key in the process of labour’s realisation. The term has been
looked at before, but usually as an inter-changeable term for the concept of alienation.1 I however contend that it is important to understand
it as distinct from alienation. Further, by presenting separation in isolation from alienation, the basis for thinking the notion of alienation as
specific to capitalism is bolstered.
My main focus on separation in action is in the passages of
the Grundrisse commonly known as the “Pre-Capitalist Economic
Formations” (Formen for short).2 Marx introduces the use of the term
‘separation’ here in order to replace his prior notion, in The German
Ideology, that social forms progressed owing to the division of labour
increasing and mutating through quantitative and qualitative change.
In the Formen it is clear that the relationship of members of a society
to the objective conditions of production (the land, all its fruits and the
tools used to harness it), i.e. the means through which the activity of
labour is realised, is the bedrock for defining a society and setting in
train its laws of motion. This relationship, which is in essence the notion of property, is always defined in terms of separation and unity.
1. (Carver 2008: 48): Georg Lukacs’s 1923 History and Class Consciousness is a

famous anticipation of later concerns with topics around alienation as it only truly
becomes a featured concept in Marxism in 1932 and then flourishes after the early
manuscript publications with works from Ernest Mandel, George Novack, Henri
Lefebvre and István Mészáros covering the 50’s till 70’s. Guy Debord’s 1967 Society
of the Spectacle stands out in highlighting the notion of separation, characterising
contemporary capitalism as separation perfected.
2. The section on Pre-Capitalist Economic Formations was in fact published as
a separate book in English translation in 1964. It featured an introduction by E.J.
Hobsbawm and was translated by Jack Cohen. In 1974 Martin Nicolaus published
his translation of the entire Grundrisse with Penguin. This translation is flawed with
regards to the translation of the terms ‘valorisation’ and ‘realisation,’ however in
some instances its language is more pointedly philosophical and even more helpful
in illuminating how Marx thinks in the Grundrisse. I have relied in the main upon Jack
Cohen’s translation though where I have felt it added to the understanding of the
Formen I have used Nicolaus’s and noted the difference between both translations.
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Alienation and Separation
I propose two brief reasons as to why we might think that separation should be seen as a concept apart from alienation.
Firstly, in German there is a linguistic distinction between ‘Alienation’ and ‘Separation’, as in English too they are different words, not
simply different connotations of the same word in translation. ‘Alienation’ is used as the translation of three words ‘Entfremdung’ (also
‘estrangement’), ‘Entäusserung’ or ‘Veräusserung,’ while ‘Separation’ is
‘Trennung’ and can also be translated, though it does not ever seem
to have been by Marx scholars, as ‘divorce’ (Leopold 2007: 68; Carver
2008: 48).
Secondly, a view that places separation in equivalence with
alienation leads to an ahistorical version of alienation, and a tendency
towards returning to the 1844 Manuscripts, and one could contend a
less thoroughly materialist Marx.
Marx’s most explicit definition of the concept, which comes well
after the fact of its use in his manuscripts, is stated as follows:
The same process which counterposes the masses of free
labourers to the objective conditions of labour, has also encountered these conditions to them as capital. The historic
process was one of the separation of hitherto combined elements; its result is therefore not the disappearance of one of
these elements, but a situation in which each of them appears
negatively related to the other [italics added]: the (potentially)
free labourer on the one hand, (potential) capital on the other.
(Marx 1965: 106)
Here Marx offers us a definition of separation that we must
apply back to all stages of the process of the formation of capitalism.
All the elements remain the same elements as before a separation but
now they appear negatively related to one another. I would say that in
a separation the elements remain what they were, at the level of being
existents, but the form of unity changes as do the potentials in light
of the negativity embraced by the relation. Separation changes the
frame in which the activity of the existents occurs. There is a marked
difference for Marx between an affirmative relation, no relation and a
relation of negativity.
Separation is a dialectical concept because, in Marx’s use, it

84

John Martin Thompson

qualitatively denotes a relation that is thoroughly historical, implying
as it does a unity prior to the separation. Implicated in the concept
already are the notions of process and negation. The notion of prior
unity will be interrogated below.
In all the economic formations of society Marx defines the process of separation has also given rise to a new unity, both in appearance and in actuality.
Formulations for the Realisation of Labour 1 – The Grundrisse
on Pre-Capitalist Economic Formations
After the presence of free labour (i.e. labour freed from the
bondage of feudalism) the second condition that Marx isolates as necessary for the presence of wage labour and capital “is the separation
of free labour from the objective conditions of its realisation – from the
means and material of labour” (Marx 1965: 67). It is from here that
Marx begins his inquiry into the historical process of separation within
the Formen.
The Formen is itself divided into two parts: the first tracing the
development of the fully separated labourer, the second dealing with
the formation of capital (or, ‘value for itself’ which the free labourers
find themselves faced against) (Marx 1973: 452). A key point to raise
as we look into these formations is that historical and archaeological
research after Marx gives a much more concrete version of the development of ancient societies than Marx could have known about.
However, we must note that the level of abstraction in these passages
is important as it tries to clarify a logic within social formations or varying modes of production. The reasoning I claim thus retains a value
regardless of mistakes in concrete examples. And that value is specific to how separation and unity are formulated. Thus, we side-step
aspects of the wider debate in the scholarship from Dobb (1967) to
Brenner (1976) to Wood (2002) to Banaji (2010) on the true originary story of capitalism in favour of a textual analysis trying to isolate
Marx’s dialectical thought. The terminology of separation consistently
deployed by Marx in these passages is not merely linguistic but of
conceptual and logical significance. Thus, one could say that this paper’s aim in the scholarship is to underline Marx’s dialectical thought
towards making the point that research into the origins of capitalism
requires consistent engagement with dialectics to understand that the
qualitative differentiation of different economic formations relies upon
isolating and understanding the relations holding between labour, its
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objective conditions of realisation and nature.
After primitive communalism, which I shall return to below,
Marx outlines three formations that precede capitalism – the Asiatic,
Ancient and Germanic. In all these formations the relationship of humans to the objective conditions of their labour differs or creates the
distinction between these systems as well as the distinction between
them and capitalism. These relations are framed by the motive of social reproduction which is in essence accomplished by the realisation
of labour in the productive process.
The three formations defined with their key characteristics in
terms of separation and unity are as follows:
Asiatic –
While claimed by some to be a Euro-Centric concept, it is more
the designation of the name than its contents that are controversial as
its conceptual core would in actuality cover many of the societies that
preceded Ancient Greece and Rome, not just the societies of ancient
Asia proper – Marx himself gives as examples of this mode of production ancient Mexico and Peru as well as the Celts (Marx 1965: 70).3
The Asiatic mode of production is marked by the non-existence
of private property and the existence of an over-arching State capable
of extraction in favour of the production of public works, most notably
irrigation systems (in Asia) compelled by the climatic and geographic
characteristics of the territory covered by the Asiatic mode of production (Mandel 2015: 116-139).4
The ruler, which may also take the symbolic form of a deity, is
seen as realising the unity of the actual community and this in essence
leads to the legal absence of property. However, Marx remarks that
“in fact… its foundation is tribal or common property, in most cases
created through a combination of manufacture and agriculture within
the small community which thus becomes entirely self-sustaining and
contains within itself all conditions of production and surplus production” (Marx 1965: 70). The image is of separate self-sustaining villages
all joined together in order to achieve specific goals beneficial to all.
3. (Wood 2008: 80-81): As Wood states the economic formation Marx highlights may

have been “more the rule than the exception in ancient civilisations.”
4. (Mandel 2015: 116-139): Mandel’s survey of the development of the economic
thought of Karl Max offers a comprehensive understanding of its topic and in particular launches an important defence of the concept of the Asiatic mode of production.
He notes that Marx’s conception clashes with any attempt to reduce dialectical materialism to formalism by offering a multiplicity of economic formations that do justice to
the concrete reality of historical development.
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The unity is the real owner. The material (or rather environmental)
conditions of the terrain make it so.
Marx speaks of this form being capable of realising the common property through labour in either of two ways, either through a
multiple of independent producers giving up its surplus, or by organising a common labour unit (presumably for public works) (Marx 1965:
70). The fact that labour power exists in a state set for its realisation
as public labour is the significant mark of social labour in this mode of
production.
Marx claims that this “form necessarily survives the longest
and most stubbornly” (Marx 1965: 83). His reason for this is a balance
of forces argument inbuilt into this form, namely the individual cannot
exist outside the community and the consequences of an individual
attempting to do so would undermine the basis of the community and
its economic system or conversely lead to the pauperisation of the
individual (Marx 1965: 83). In essence the social force capable of its
overthrow is not allowed to grow.
Antiquity/Ancient –
The societies of classical antiquity are marked by the presence of an exploited slave class and the notion of citizenship (or membership of the commune) which guarantees individual ownership of
property, with the land identified as ‘Roman’ etc. An ager publicus, the
public property of that which is ‘Rome’ also exists, beside the publically guaranteed private land.
The unity of the society is encompassed in the citizen’s identity
as a Roman citizen. This identity is posited as existing above each
and every member of the Roman citizenship – no Roman is the exemplary Roman, rather the identity is worth more than the individuals
it is composed of. It is also a pre-requisite for one to own property in
the territory occupied by the Roman Empire and thus appears before
one’s presence in the community. However, in distinction to other societal formations, the Roman unity can also be found to exist concretely
among the community in the form of the ager publicus i.e. property
that is possessed by Rome as an entity itself.
Marx also especially notes with regard to this societal form that
commerce and trade are viewed with suspicion i.e. not the career of
a true Roman, while agricultural labour is celebrated (Marx 1965: 74).
For Marx intercourse with the outside of the community, with foreigners in trade, or extraction of surplus from slaves to use in exchange,
is necessitated by the social formation itself and ends up undermining
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this form (Marx 1965: 94). Here Marx is prepared to think factors of external trade as in fact immanent problems faced by modes of production in maintaining themselves. This should make us attentive to the
world-perspective which Marx employs and from which we can infer
Marx’s understanding of theoretical constructions in their concrete actuality. To say that an outside force undermines the internal structure is
not to take the fact not as contingent to the formation but as an everpresent reality of that formation.
Germanic –
The most striking element in Marx’s formulation of the Germanic mode of production is in his characterisation of the community
as a coming-together as opposed to a being-together, or as an association as opposed to a union (Marx 1965: 78).5 In Antiquity and to a
certain extent in Asiatic communities, community existed as a beingtogether – the community existed concretely in living among one another. The separate existence of the individual households within the
Germanic mode meant that individual ownership was prior to the community. The community (the unity/union) only coming about in temporal moments of assembling together, for purposes such as organising
war etc., and unity existing in itself only in an abstract manner, through
culture (i.e. language, shared history etc.) (Marx 1965: 78-79). The
Germanic mode thus does not exist as a State but as an association.
In the Germanic mode the ager publicus is not the presence of
the State among or beside the private owners but the supplement to
the individual property itself (it exists due to the defence of it by one
tribe against another) (Marx 1965: 79).
This scenario allows the Germanic mode to set the pre-requisites for
individuated property and subsequently the relation between lord and
serf on the feudal estate.
Embedded in the material logic of these formations are breaks
of separation compensated for by various forms of political, religious,
or cultural unity. Each is not a necessary stage following on from the
previous one but in world-historical reality they are simultaneous formations inter-acting and further stressing the contradictions of the so5. (Marx 1965: 78): The difference in translation between the 1973 Nicolaus edition

and the Cohen edition here is worth noting. Nicolaus chooses the more philosophical language of “coming-together (Vereinigung)” as distinct from “being-together
(Verein)” and “unification” while Cohen chooses instead the more everyday terms,
“association”, “union” and “agreement”.
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cial dynamics in each. The necessity in all these formations on the
“road” to capitalism resides only in concretely defining the mediated
relationship of labour to the objective conditions of production.
Excursus on Man-Nature Metabolism – Organic-Inorganic
A key separation that confronts all philosophies, not just Marxism, is that of the relationship between human society and nature. Marx
illuminates this relation with the notions of inorganic and organic with
regard to characterisations of nature to man and vice-versa. Through
these terms he will be able to explain how perceived natural unity
between man and the objective conditions of production as naturally
occurring is the starting point for the process of becoming-separation
which characterises human history (Marx 1965: 81).6
Marx also makes use of the term “body” to mediate how man
relates to his environment. In the Formen there is an explicit equation
between the “natural” objective conditions of production and the notion of man’s inorganic body (Marx 1965: 87).7 Marx states that “...just
as the working subject is a natural individual, a natural being, so the
first objective condition of his labour appears as nature, earth, as an
inorganic body” (Marx 1965: 85).
I propose that the formula “Man is organic to nature but nature is not organic to man” underlies Marx’s thought in the Formen on
the Man-Nature relation/separation. The original conditions of production are immanent to nature but not to man, this is the source of their
inorganic nature. However, this classification relies on isolating the
“moment of man” as essentially a moment of separation in natural
history. The use of the terms organic and inorganic has a resonance
with Hegelian terminology. According to Jean Hyppolite, in Hegel’s
early philosophical writings there is a marked focus on conceptualising
life itself (Hyppolite 1969: 10). Hegel begins to theorise life using the
terms ‘organic’ and ‘inorganic’ with the vitalism of life encapsulated in
the concept of organic. On the relation between the living creature and
its inorganic environment Hegel states, “The organic is unmediated
6. (Marx 1965: 81): Marx states that in societies defined by the production of use-

values or “the reproduction of the individual in definite relationships to his community
[...] The chief objective condition of labour itself appears not as the product of labour,
but occurs as nature.” (emphasis in original) The relation at the heart of labour’s
realisation does not appear in its concretised form as technology within these economic formations.
7. (Marx 1965: 87): Also, Marx will employ the terms ‘laboratory’ and ‘workshop’ as
analogies for how to characterise man’s early relation to nature.
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power, the act which so to speak, grounds the inorganic in an organic
flux” (Hyppolite 1969: 3; Hegel 1931: 118). Marx uses the terminology
in a similar context, that of understanding man’s relation to the surrounding environment.
Marx attempts to investigate an originary relation between the
generic terms ‘Man’ (species-being etc. not the individual bourgeois
subject) and ‘Nature’. This originary condition is one of “natural unity,”
with the caveat that Man relates to nature as his inorganic body i.e.
there is a perceived relation of mastery within the original unity (Marx
1965: 86-87). Unity exists always already as a relation and this is why
separation continues as a relation of negativity as opposed to being no
relation at all.
I argue that what is “natural” for Marx is not a relationship to
nature but the relationship of labour to its material pre-requisites, the
objective conditions of its realisation. There is no “natural” relationship
to nature - the relation is always doubled with nature being both objective conditions of production (the key to the realisation of labour) and
nature in its material existence. The original relations are affirmative in
character yet the seed of separation is already there (Marx 1965: 105).
As a concrete example of this relationship we can look at the
conditions of primitive communalism. At an early stage we can observe, quoting Marx, “the original unity of a specific form of (tribal)
community and the property in nature connected with it, or the relation
to the objective conditions of production as naturally existing (Naturdaseins)” (Marx 1965: 94). Here the phrase “as naturally existing” gives
us an example of the aforementioned doubling by isolating one of the
guises under which the objective conditions of production may appear.
Early nomadic people existed within a community as always united
where what “is appropriated and reproduced… is only the herd and
not the soil, which is always used in temporary commonality wherever
the tribe breaks its wanderings” (Marx 1965: 89, emphasis in original).
In one of Marx’s most poetic phrasings he states “the earth… appears
in its elementary boundlessness” to them (Marx 1965: 88). The primary concern is the reproduction of the community as opposed to the
soil.
Marx’s remarks upon tribalism and the origin of slavery are
some of the most illuminating in how he thinks of the inorganic-organic
relation. Slavery arises because one tribe come across the other as an
organic part of the conditions of production thus, “Where man himself
is captured as an organic accessory of the land and together with it,
he is captured as one of the conditions of production, and this is the
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origin of slavery and serfdom, which soon debase and modify the original forms of all communities, and themselves become their foundation. As a result the simple structure is thereby determined negatively”
(Marx 1965: 89). The organic vitality of the captured in turn becomes
a new inorganic condition of production to the new dominating social
classes. The situation of the slave, or serf, is defined as one lacking in a relation to the conditions of production. Marx’s statement that
such a condition can only be secondary, in development and not an
original condition should be understood to resolutely imply that relation is a primary ontological condition of human existence (Marx 1965:
95).

Formulations for the Realisation of Labour 2 –On Co-Operation in the Labour Process
The separation dialectic is explicitly employed in the Grundrisse, however, in Capital, like alienation, its usage has receded.
Nevertheless, I argue that Chapter 13 “Co-Operation” leaves us with
the trace of its workings in the modern world. As Roman Rosdolsky
has identified, the aim of co-operation in production is the extraction
of relative surplus value, i.e. cheapening the cost of the individual labour unit (Rosdolsky 1977: 236). Beyond this it is important for other
factors, namely the potential in complete separation present in capitalism.
Marx in the Formen sees separation as at the same time a
potential liberation, “The process which in one way or another separated a mass of individuals from its previous affirmative relations to the
objective conditions of labour… is also the same process which has
liberated the objective conditions of labour potentially from their previous ties to the individuals which are now separated from them” (Marx
1965: 105, emphasis in original). This, I contend, essentially sets the
ground for what Marx aims to show in the chapter on co-operation.
Marx states the centrality of co-operation as a historical form peculiar
to capitalist production as opposed to taking peculiar shape in capitalism going so far as to say that “Co-operation ever constitutes the
fundamental form of the capitalist mode of production...” (Marx 1990:
454). It may have pre-existed capitalism in terms of being a part of all
large-scale industry but no mode of production concretely revolved
around its consistent deployment prior to capitalism. By co-operation
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we mean the uniting of workers towards realisation of one plan of
work. Marx had already identified the power of capital to unite the potential created by separation in the Formen when he stated: “Capital
unites the masses of hands and instruments which are already there.
This and only this is what characterises it. It brings them together under its sway” (Marx 1965: 111, emphasis in original). The chapter on
co-operation concretely displays this unification process in capitalism
and pronounces it as the “productive power inherent in capital” (Marx
1990: 451).
Matching the above quote concerning the liberation in separation to Marx’s analysis of co-operation it is possible to see the alwaysexisting power of potential, present within labour in the capitalist mode
of production. The realisation of labour has now been fully mediated by
alien value, capital, but through this mediation its potential has exponentially increased. In essence labour power as potential becomes a
greater power of potential the more it is separated from its realisation,
the more it is immediate as labour-in-general as opposed to concrete
labour. The realisation of labour takes place in mediated fashion in the
capitalist mode of production and this mediation is the product of the
separation of the objective conditions of production from the labourer.
Conclusion
In the Formen Marx makes a key reference to alienation in the
following long passage unearthing what in actuality is meant by the
notion of wealth:
…when the narrow bourgeois form has been peeled away,
what is wealth, if not the universality of needs, capacities, enjoyments, productive powers, etc., of individuals, produced in
universal exchange? What, if not the full development of human control over the forces of nature – those of his own nature
as well as those of so-called “nature”? What, if not the absolute
elaboration of his creative dispositions, without any preconditions other than antecedent historical evolution which makes
the totality of this evolution – i.e. the evolution of all human
powers as such, unmeasured by any previously established
yardstick – an end in itself? What is this, if not a situation where
man does not reproduce himself in any determined form, but
produces his totality? Where he does not seek to remain something formed by the past, but is in the absolute movement of
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becoming? In bourgeois political economy – and in the epoch
of production to which it corresponds – this complete elaboration of what lies within man, appears as the total alienation,
and the destruction of all fixed, one-sided purposes as the sacrifice of the end in itself to a wholly external compulsion. Hence
in one way the childlike world of the ancients appears to be
superior; and this is so, in so far as we seek for closed shape,
form and established limitation. The ancients provide a narrow
satisfaction, whereas the modern world leaves us unsatisfied,
or, where it appears to be satisfied with itself, is vulgar and
mean. (Marx 1965: 84-85, emphasis in original)
As a concluding thought I would suggest that alienation is specific to capitalism because only with capital can the presence of wealth
reveal itself to be pure potential. Due to the complete separation of
the labourer from the objective conditions of production this potential
is a constantly unrealisable, shifting and becoming phenomenon constantly undermining all attempts at fixity or satisfaction. Capital unifies society but only as constant potential. That is how it alienates.
Separation exists concretely as both potential and alienation united as
opposites in capitalist society. It names a constant tendency in all affirmative relations while alienation is the specific phenomenal form of
separation in capitalism. The separation-unity dialectic takes on a new
form as and in alienation.
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Resumo:
A posição da mercadoria obra de arte contemporânea1 na sociedade resulta de uma dialéctica
entre qualidade (valor de uso) e quantidade (valor de troca), com todas as especificidades da
produção artística e da relação (dialéctica) do artista com o mundo.
A qualidade apresenta-se como as várias determinações que caracterizam a mercadoria obra de arte, como valor de uso define a utilidade que a obra de arte tem no contexto do
mundo/mercado da arte e sociedade em geral. O valor de troca é definido pela quantidade, ou
seja, saltando alguns passos, o preço que a obra de arte tem. Uma transformação qualitativa
influencia os factores quantitativos e, por sua vez, a produção em função da quantidade tem o
seu impacte na qualidade das mercadorias obra de arte. Uma produção artística em função da
obtenção de um certo valor de troca tem as suas consequências no valor de uso da obra, as
suas qualidades serão com o desiderato da comerciabilidade, o papel dessa obra na sociedade
estará sempre ligado aos agentes mercantis. A própria quantidade de produções (de vários
artistas) ligadas a certos contextos resulta numa certa homogeneidade qualitativa (movimentos
ou tendências artísticas, por exemplo).
O valor de uso da obra começa no artista, mas apenas na vida própria da obra na sociedade é que ela adquire a totalidade das determinações que a definem. O valor de troca da
mercadoria obra de arte é definido pelos detentores do poder de elevação desse mesmo valor.
A atribuição de selos de qualidade também é, na maior parte das vezes, em função da busca do
lucro. Por sua vez, sob argumentum ad verecundiam, o restante rebanho segue os pastores. As
consequências para a cultura são desastrosas.

Palavras-chave:

mercadoria obra de arte, valor de uso, valor de troca.

1. Apesar de alguns paralelismos com a arte “clássica” (valor histórico “intrínseco”), é

nossa intenção debruçarmo-nos essencialmente sobre a arte contemporânea.

philosophy@lisbon, 8, 95-113. Lisboa: CFUL.
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A Obra de Arte Enquanto Mercadoria 2
O artista 3, tal como qualquer ser humano, embora nem sempre
assim seja visto (para o bem, para o menos bem e para o mal), precisa de satisfazer certas necessidades com o escopo de sobreviver;
nomeadamente, para os mais distraídos: comer, beber, vestir, um tecto e umas paredes, etc... Numa sociedade capitalista, informando os
ainda mais distraídos, estas necessidades são satisfeitas através da
troca; ora, dentro de todas as contingências socias, políticas e económicas, o indivíduo que, por razões que não importam mencionar,
é artista, para viver da actividade4 que o rotula, necessita trocar os
produtos dessa praxis pelos bens que lhe permitem a sobrevivência
e permanência na actividade – sendo o dinheiro5, habitualmente, o
2. Atente-se que a reflexão que discorrerá por estas páginas não resulta do encai-

xe do objecto em foco – mercadoria-obra-de-arte-contemporânea – nos conceitos
desenvolvidos por Marx. É, sim, o produto do uso dos conceitos como ferramentas
de reflexão. Por isso, serão vários os desvios às categorias que lhe servem de fundamento. Todavia, é numa perspectiva materialista e dialéctica que este esforço se
desenrolará.
3. “Não estamos, no entanto, perante nenhuma «positivação» simples da obra de
arte, desagregada ou cindida do seu produtor imediato, para ser feita valer como
«facto» (sem feitor). Trata-se, bem pelo contrário, da justa compreensão (dialéctica)
de como a actividade criativa na obra incorporada (e determinante da valia estética
que ostenta) corresponde a uma das componentes (inerentes, e essenciais) de um
produto cultural que, uma vez «realizado», detém uma determinada «objectividade»,
no marco funcional de uma cultura que passa a circular.” (Barata-Moura, 2014: 109)
4. “As obras de arte são fruto do pensamento, mas nem por isso deixam de ser coisas. O processo de pensar, em si, não é capaz de produzir e fabricar coisas tangíveis
como livros, pinturas, esculturas ou partituras musicais, da mesma forma como o uso,
em si, é incapaz de produzir e fabricar uma casa ou uma cadeira. Naturalmente, a
reificação que ocorre quando se escreve algo, quando se pinta uma imagem ou se
modela uma figura ou se compõe uma melodia tem a ver com o pensamento que
a precede; mas o que realmente transforma o pensamento em realidade e fabrica
as coisas do pensamento é o mesmo artesanato que, com a ajuda do instrumento
primordial – a mão do homem – constrói as coisas duráveis do artifício humano.”
(Arendt, 2001: 209)
5. “O cristal-dinheiro é um produto necessário do processo de troca, no qual produtos de trabalho de diversa espécie são efectivamente igualados entre si e, por isso,
efectivamente transformados em mercadorias. O alargamento e o aprofundamento
históricos da troca desenvolve a oposição, latente na natureza das mercadorias, entre valor de uso e valor. A necessidade de manifestar exteriormente esta oposição
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intermediário da troca. Assim, o produto, a obra de arte, ganha o carácter de mercadoria6; ou seja, entra para um mercado onde são trocados bens por outros bens, ou melhor, bens por dinheiro e dinheiro
por bens.
Antes de nos adiantarmos demasiado, comecemos por ir às
definições de mercadoria, para depois lhes acrescentarmos a carga
artística que o intuito desta reflexão exige. Citando Karl Marx, em O
Capital:
A mercadoria é, antes de mais, um objecto exterior, uma coisa,
que, por meio das suas propriedades, satisfaz necessidades
humanas de qualquer espécie. A natureza dessas necessidades, quer surjam, p. ex., do estômago ou da fantasia, em nada
modifica a questão. Também não se trata aqui de saber como a
coisa satisfaz a necessidade humana, se imediatamente, como
meio de vida, i. é, como objecto de fruição, ou se por um desvio,
como meio de produção.7

A necessidade que a mercadoria visa satisfazer atribui-lhe o seu
valor de uso 8. No caso da mercadoria obra de arte, as necessidades
que ela satisfaz são, de certa forma, subjectivas; todavia, a observação da “vida” prática da mesma possibilita-nos sublinhar as utilidades
mais proeminentes, são exemplo: deleite estético, coleccionismo9, escom vista ao intercâmbio conduz a uma forma autónoma do valor das mercadorias e
não descansa até ela estar definitivamente alcançada através da duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro. Por isso, na mesma medida em que se completa a
transformação dos produtos de trabalho em mercadorias, completa-se a transformação da mercadoria em dinheiro.” (Marx, 1990: 104)
6. “For Marx the commodity is a strange and complex thing, being at once a material object valued by its buyer because it has a use and, because of the action of the
market, a bearer of monetary exchange-value. While uses are diverse and incommensurable, exchange values are all set on a single scale. For Benjamin Buchloh, in his
pessimistic accounts of contemporary art, use-value is increasingly surrendered, and
art (like money) has become a commodity of nearly pure exchange-value.” (Stallabrass, 2004: 88)
7. (Karl Marx, 1990: 45)
8. “A mercadoria, como o valor de uso, satisfaz uma necessidade particular e constitui
um elemento particular da riqueza material. Contudo, o valor da mercadoria mede o
grau da sua força de atracção sobre todos os elementos da riqueza material, portanto, a riqueza social do seu possuidor.” (Marx, 1990: 156)
9. Repare-se que, actualmente, o pedigree do coleccionador tem, quase, mais impor-
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peculação financeira10, sinalética estatutária, isco para visitantes de
museu 11.
A utilidade da obra de arte começa no artista. Ou seja, este, a
partir do seu imo criador e vivências 12, atribui as determinações à
obra que se irão concretizar quando esta é lançada ao mundo 13 (a
representação em pintura do presidente da república a abraçar uma
senhora idosa, em certas manobras de artista, poderá ser uma forma
de intervenção, ganhando apenas o seu sentido socialmente). Antes
de mais, a obra é um conjunto de materiais: tintas, barro, filme, urinóis
tância, dependendo no nível hierárquico em que a troca decorre, para os museus e
leiloeiras do que o estatuto do artista que as concebeu: “Collectors’ names that are of
no interest for a museum audience, offer a better branding on the market than artists’
names whose value appears uncertain. Lately, Sotheby’s and Christie’s have started
to indicate the importance of a former owner. Thus, one reads «Property of a distinguished collector» or «Property of an important European collection.» It is remarkable
that the nationality of the former owner, rather than that of the artist, receives the most
attention. The speed with which collections are resold, clearly proves that art collecting has become an investment and speculation issue.” (Belting, 2009: 17-18)
10. “Thus art, a material manifestation of exchange-value, approaches the condition of
that most abstract of commodities, money—and it is actually used like that by the rich,
as a quasi-liquid form of speculative capital, with the consequence that great numbers
of the objects in which that value inheres are locked away unseen in secure, purposebuilt depositories.” (Stallabrass, 2004: 90)
11. “L’utilité que retirent les consommateurs de l’usage d’un bien est corrélée positivement (rendements croissants d’adoption, mimétisme) ou négativement (rendements
décroissants d’adoption, snobisme par exemple) à la consommation des autres. La
satisfaction dépend dès lors à la fois des caractéristiques et de la qualité des biens
mais aussi des modalités de l’échange. Les œuvres d’art sont sujettes à ces rendements croissants d’adoption, de sorte que leur appréciation est en partie construite
dans l’échange.” (Moureau, Sagot-Duvauroux, 2010: 5) ; “L’œuvre d’art est un bien
rare, durable, qui offre à son détenteur des services esthétiques (plaisir esthétique),
sociaux (distinction, prestige) et financiers. Elle ne procure pas de revenus, mais,
du fait qu’elle est un bien meuble, susceptible d’être revendu avec une éventuelle
plus-value, elle constitue un objet potentiel de placement alternatif à d’autres actifs.”
(Moulin, 2009: 45)
12. “La pratique de l’artiste, son comportement en tant que producteur, détermine
le rapport que l’on entretiendra avec son œuvre: en d’autres termes, ce sont des
relations entre les gens et le monde, à travers des objets esthétiques, qu’il produit en
premier lieu.” (Bourriaud, 2001: 44); “En d’autres termes, les œuvres ne se donnent
plus pour but de former des réalités imaginaires ou utopiques, mais de constituer des
modes d’existence ou des modèles d’action à l’intérieur du réel existant, quelle que
soit l’échelle choisie par l’artiste.” (Ibid.: 13)
13. “La «descripción» del mundo circundante inmediato, por ejemplo, del mundo en
que trabaja el artesano, nos hizo ver que con el útil que se está elaborando comparecen «también» los otros, aquellos para quienes la «obra» está destinada.” (Heidegger, 2009: 138)
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ou latas de sopa – na contemporaneidade artística14 não interessa
quais 15; torna-se arte através da disposição dada a esses múltiplos
materiais compondo uma unidade, e, adquirindo, assim, uma forma16
e um conteúdo 17. Não obstante, após esta disposição, o valor de uso
da obra difere da soma dos valores de uso dos materiais – o valor
de uso primordial da obra é ser Arte, qualquer que seja o significado
desse conceito, contudo, com todo o peso da tradição, da sua actualidade e das possibilidades futuras 18. A intenção criadora tem, ela
própria, naturezas várias; o artista pode querer reproduzir fielmente
uma paisagem, reflectir problemas da vida ou da morte, intervir socialmente, seguir tendências de forma a ganhar mais facilmente o seu
pão, ou isto tudo junto.
No mundo - mais especificamente no mundo da arte 19 - a obra
irá obter, consoante aprovação, a realização dos valores de uso da14. “Art contemporain, art actuel, art vivant, scène émergente, art d’aujourd’hui, la

multiplicité des vocables utilisés pour désigner l’art réalisé par les artistes de notre
temps et les distinctions subtiles auxquelles renvoient ces terminologies créent de la
confusion. Mais ce n’est là que la partie immergée de l’iceberg, car l’art contemporain
aime flirter avec l’idée de confusion.” (Moureau, Sagot-Duvauroux, 2010: 3)
15. To say that history is over is to say that there is no longer a pale of history for works
of art to fall outside of. Everything is possible. Anything can be art. And, because the
present situation is essentially unstructured, one can no longer fit a master narrative
to it. (Danto, 2014: 114)
16. “’Forma’ quer aqui dizer a distribuição e a disposição das partes da matéria pelos
lugares do espaço, de onde resulta um contorno particular, quer dizer, o de um bloco.”
(Heidegger, 2012: 21)
17. Em breve nota, apontem-se algumas idiossincrasias contemporâneas, como é
o caso dos ready mades em que o esforço do artista passa pela contextualização.
Numa performance ou num happening os materiais são o próprio corpo em certo
espaço, seguindo determinados movimentos em tempos próprios.
18. “A definição do que é a arte é sempre dada previamente pelo que ela foi outrora,
mas apenas é legitimada por aquilo que se tornou, aberta ao que pretende ser e
àquilo em que poderá talvez tornar-se.” (Adorno, 2016: 14)
19. “To see something as art requires something the eye cannot decry – an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld.” (Danto, 1964:
580); “A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld public.” (Dickie, 1989: 204); “(...) the artworld consists of a set of individual artworld systems, each of which contains its own specific artist and public roles plus other roles.”
(Idem.); “Such a public is not just a collection of people. The members of an artworld
public are such because they know how to fullfill a role which requires knowledge and
understanding similar in many respects to that required of an artist. There are as many
different publics as there are different arts, and the knowledge required for one public
is different from that required by another public.” (Ibid.: 202).
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dos pelo artista e, por conseguinte, adquirirá outros – resultado do
apreço e/ou consumo. Retomemos a Marx:
O valor de uso só se realiza no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer
que seja a sua forma social. Na forma de sociedade que vamos
considerar eles constituem simultaneamente os portadores materiais do – valor de troca.20

Apesar de não concordarmos que algo para ser arte necessita
da aprovação de entidades superiores para tal, hodiernamente, o artista necessita desse “carimbo” para prosseguir a sua prática – não
obstante, é com todo o peso histórico que, mesmo no ponto de vista
do seu produtor, algo é Arte. Quando falamos num patamar de artistas
completamente desconhecidos, aquele acto “organizativo” dos materiais não atribui qualquer preço à obra, sendo este resumidamente a
soma dos custos dos materiais gastos. Para compensar esse custo
da matéria-prima é necessário que os resultados da sua prática tenham valor de troca.
Quando pensamos na raiz do valor de troca de uma obra de
arte do período do Renascimento, ou de tempos mais longínquos,
facilmente associamos este valor a uma questão de raridade que
conduz a um preço de monopólio 21. Saltando temporalmente para o
Modernismo, a raridade e a inovação22 constituem um certo “esque20. (Marx, 1990: 46)
21. “Dal punto di vista delle teorie economiche, l’opera d’arte è vista come una merce

del tutto particolare. Per un economista classico come David Ricardo (così come per
Marx), per il quale la regola generale è che il valore di scambio dei prodotti risulta determinato dal valore del lavoro in essi incorporato, le opere d’arte (...) rappresentano
un’eccezione, a causa della loro rarità e irriproducibilità. Il loro valore è determinato
dalla limitazione estrema dell’offerta, al limite dalla loro assoluta unicità (nel caso di
opere considerate eccezionali). La valorizzazione di queste rarità, il livello del loro
prezzo, dipende fondamentalmente dal grado di desiderio e dal potere d’acquisto degli acquirenti. Si tratta dunque di un prezzo di monopoli, secondo Marx.” (Poli, 2011:
46); “A differenza del mercato d’arte antica, dove la rarità delle opere è effettiva, nel
caso dell’arte contemporanea, soprattutto con gli artisti viventi, questa rarità è stata
ed è, in buona misura, regolata artificialmente dalle specifiche strategie del sistema
artistico (incentrato sulla selezione degli artisti di vertice e sul controllo monopolistico
o oligopolistico della loro produzione), (...)” (Ibid.: 47).
22. “Contudo, uma força ainda mais poderosa minava as grandes artes: a morte do
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ma” que, por muito que se discorde, serve de fundamento aos altos
preços do bramir do martelo. Isto é, existe uma justificação dos preços das obras a partir do seu valor histórico intrínseco. Estas obras
têm um valor de uso inquestionável dentro do paradigma actual: são
títulos de valor financeiro, são peças de valor cultural irreproduzível,
levam pessoas a museus, dão prestígio a quem as possui – alguns
desses valores afastam-se bastante daqueles dos seus primórdios
23
. No desenvolvimento das sociedades humanas, deturpadas pelo(s)
mecanismo(s) capitalistas, a arte imita a vida nesta busca por valor, e,
por conseguinte, a vida prossegue imitando a arte fechando o círculo
da futilidade financeira - incham-se os velhos valores e criam-se forçosamente “novos” com o fim de se lucrar o mais possível, só assim o
mercado resiste e se desenvolve. Na sociedade capitalista, prevalece
o valor de uso que mais se aproxima da obtenção do valor de troca,
relegando a cultura para um plano tão afastado que estar em segundo é prestígio. Sobressai a utilidade da obra de arte que possibilita a
maior rentabilização com a mesma, a especulação financeira. Aqui, a
especulação financeira é um valor de uso porque não corresponde ao
valor de troca que a obra tem, mas, à possibilidade de vir a ter determinado valor. (Importa mencionar que a vida da especulação financeira da obra de arte tem mais vida do que a simples aquisição e espera
por valorização; nos entretantos desta “santa paciência”, a obra tam«modernismo», que desde fins do século XIX legitimava a prática da criação artística
não utilitária, e que sem dúvida proporcionara a justificação para a reivindicação do
artista à liberdade de toda a limitação. A sua essência era a inovação.” (Hobsbawm,
2014: 501)
23. Para Walter Benjamin, o afastamento do seu valor de uso original representa a
perda da aura da obra de arte: “É, pois, de importância decisiva que a forma de existência desta aura, na obra de arte, nunca se desligue completamente da sua função
ritual. Por outras palavras: o valor singular da obra de arte «autêntica» tem o seu
fundamento no ritual em que adquiriu o seu valor de uso original e primeiro. (Benjamin, 2012: 69)”; “A definição de aura como «a manifestação única de uma lonjura, por
mais próxima que esteja» mais não representa do que a formulação do valor de culto
da obra de arte em categorias da percepção espacial e temporal. Lonjura é o oposto
de proximidade. A lonjura essencial é a inacessível. De facto, a inacessibilidade é
uma qualidade primordial da imagem de culto. Pela sua própria natureza, mantém-se «longe, por mais próxima que esteja». A proximidade propiciada pela sua própria
matéria não afecta a lonjura que mantém depois da sua manifestação.” (Idem)
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bém pode circular como “empréstimo” a outras entidades para servir
de chamariz. Os alugueres de obras de arte são outra forma de obter
lucro com as mesmas. Para outro sector, o das seguradoras, a obra
de arte também é fonte de rendimento. O mercado assume trocas de
naturezas várias.)
Em suma, o valor de uso da mercadoria obra de arte corresponde às qualidades da mesma, é o conjunto das suas determinações;
atendendo ao lugar que a Arte tem na sociedade, faz parte das determinações da obra pertencer ao mundo, ser vista e apreciada, deturpada e estudada por olhos e mentes para além do seu progenitor;
no mercado, a potencialidade de valorizar é uma qualidade intrínseca
da obra, tanto como ela ser azul ou amarela. A obra chega ao mundo
através da troca. Esta saída da vida privada acontece quando ela ganha utilidade para terceiros24. Fundamentalmente, capitalisticamente,
interessa apenas o valor de troca 25. Citando Mikhail Lifshitz:
Enquanto a sociedade antiga estava preocupada com a qualidade específica de uma coisa, o seu valor de uso, o mundo capitalista é dominado pela quantidade, valor de troca. Diferenças
qualitativas são reduzidas a simples relações quantitativas.26

24. “Todas as mercadorias são não-valores de uso para os seus possuidores e valo-

res de uso para os seus não-possuidores. Sob todos os aspectos, portanto, elas têm
de mudar de mãos. Mas esta mudança de mãos constitui a sua troca, e a sua troca
liga-as entre si como valores e realiza-as como valores. As mercadorias têm, por isso,
de se realizar como valores antes de se poderem realizar como valores de uso.
Por outro lado, elas têm de se afirmar como valores de uso antes de se poderem realizar como valores. É que o trabalho humano nelas despendido só conta na
medida em que tiver sido despendido numa forma útil para outros. Se é útil a outros,
e, portanto, se o seu produto satisfaz necessidades alheias, só a sua troca o pode,
porém, demonstrar.” (Marx, 1990: 103)
25. “O que antes de mais interessa praticamente aos trocadores de produtos é a
questão de quantos produtos alheios eles recebem pelo seu produto próprio, portanto, em que proporções os produtos se trocam.” (Marx, 1990: 90); “O valor de uso da
mercadoria deixa de ter valor e o seu valor desaparece perante a sua própria forma-valor.” (Ibid.: 162).
26. Tradução nossa a partir de edição inglesa: “Whereas ancient society was concerned with the specific quality of a thing, its use-value, the capitalist world is dominated by quantity, Exchange-value. Qualitative diferences are reduced to simple quantitative relations.” (Lifshitz, 1976: 95)
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Resumindo com palavras do mesmo autor: “Visto a partir do
ponto de vista das relações objectivas da sociedade capitalista, a
mais grandiosa obra de arte é igual a certa quantidade de estrume”27.
O valor de troca representa a proporção que faz uma coisa corresponder a outra. No âmbito artístico, se nos abstrairmos do preço,
será de certa forma estranho dizer que determinada obra de arte corresponde a dez outras obras de arte. Traduzindo em linguagem capitalista, os cifrões obscurecem esta relação e, na “imediatez”, aparece-nos como natural 28.
Prosseguindo a ideia escatológica, pense-se por exemplo na
obra The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living
de Damien Hirst (obra de 1991 que consiste num tubarão-tigre dentro
de um tanque de formaldeído, vendida por $12,000,000 29) corresponder a cerca de 18 Marilyn de Joana Vasconcelos (obra de 2009, dois
sapatos gigantes feitos de panelas, vendida por £505,250 ($666,416)
30
); independentemente das questões de gosto, numa acepção cultural, artística ou estética é absurdo pensar nestes termos. Na hierarquia do mundo da arte, através do prisma do valor financeiro, nada
de estranho se revela aqui. As contingências que fazem um produto
valer mais do que outro nada dizem respeito à qualidade da obra, na
associação feita por Lifshitz: ao valor de uso. O “tubarão” é uma obra
de um artista que foi em tempos – e na altura da venda verificava-se – apadrinhado por um nome sonante do mundo e do mercado
27. “Viewed from the standpoint of the objective relations of capitalist society, the

greatest work of art is equal to a certain quantity of manure” (Ibid.: 93)
28. “À primeira vista, uma mercadoria parece uma coisa evidente, trivial.” (Marx,
1990: 86); “Por isso, o valor não traz escrito na testa aquilo que é. O valor, isso sim,
transforma cada produto de trabalho num hieróglifo social.” (Ibid.: 90); “Mas só o acto
social pode fazer de uma determinada mercadoria equivalente geral. Assim, a acção
social de todas as outras mercadorias liberta uma determinada mercadoria na qual
elas omnilateralmente manifestam os seus valores. Com isso, a forma natural dessa
mercadoria torna-se forma de equivalente socialmente válida. Ser equivalente geral
torna-se, através do processo social, função especificamente social da mercadoria
libertada. Assim ela torna-se – dinheiro.” (Ibid.: 104)
29. (AA.VV, 2011)
30. (Afonso, Fernandes, 2014)
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da arte, Charles Saatchi, magnata da publicidade 31. O toque deste
tycoon das artes em algo é como um sinal luminoso para os restantes
participantes daquele mundo dizendo que aquilo é bom, quem o fez é
bom, e por bom entenda-se o que tem valor e possibilidade de valorizar ainda mais. O “tubarão”, na data da sua venda, bateu o recorde
de maior valor atribuído a uma obra de um artista vivo. Já o “sapato”,
ainda que de bailarico finório, teve fadas madrinhas menos chiques.
Repare-se que a primeira obra vem de “mares britânicos” e a segunda de um “sapateado português” - as idiossincrasias da proveniência
artística e espaço geográfico onde existem influenciam a “cotação”
no mercado. O que importa retirar deste exemplo é a contradição nas
equivalências qualitativas das obras em prol da quantidade. O valor
cultural não tem preço. O preço é uma especulação, uma estimativa
para o valor cultural, num mundo em que se tenta traduzir tudo por
cifrões. Assim, é chamado para o mercado quem e o que é útil a quem
tem autoridade para fazer esse chamamento. Os que têm o poder de
pôr alguém no mercado têm o poder de criar valores; e por serem os
que dominam o mercado, perpetuam os critérios pelos quais o mundo
da arte se rege.
As ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as
ideias dominantes, ou seja, a classe que é o poder material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, o seu poder espiritual dominante. (...) As ideias dominantes não são mais do que
a expressão ideal [ideell] das relações materiais dominantes,
as relações materiais dominantes concebidas como ideias; portanto, das relações que precisamente tornam dominante uma
classe, portanto as ideias do seu domínio.32

A posição da obra de arte na sociedade é resultado da dialéctica
entre o valor de uso e o valor de troca - ainda usando a associação
introduzida com a citação de Lifshitz, entre qualidade e quantidade. A

31. (AA.VV, 2011)
32. (Marx/Engels, 2008: 51)
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Arte ao longo da história foi adquirindo novas formas 33, e essas formas na sua relação com o contexto adquirem certos e determinados
valores. O artista pode dar o valor (quantitativo) que quiser, porém,
esse valor só é realizado se outrem o assumir, nomeadamente por
intermédio de troca 34. O valor de troca vem consolidar a posição da
obra na sociedade. Ora, quando a produção artística é concretizada
em função da obtenção de um valor de troca, a qualidade vai ser moldada nesse sentido.
Num estado mais avançado, até a pretensão de atingir valor de
uso na arte é posta de lado, visto que os artistas simplesmente reflectem e examinam o novo panorama no qual não existe qualquer distinção entre cultura da arte e da mercadoria, e
fazem-no sem crítica ou desejo de mudança.35

Segue-se a corrente para mais rápido se chegar à foz. Para a
integração no mercado, o artista concebe as suas obras segundo as
tendências impostas pelos marchands, galerias, coleccionadores e
críticos dominantes – ou seja, atribui as determinações à sua obra
em função do que vale dinheiro. A estética aceite é aquela que dá
lucro. Por conseguinte, aquilo que aparece e aquilo que vale dinheiro
sobrepõem-se, mundo e mercado da arte são um e um só mesmo. A
qualidade da obra sofre uma transformação em função da quantidade. Num sentido lato, esta dialéctica é demonstrada pelo panorama
actual da Arte: o que é a arte nos dias de hoje? O que aparece? Que
33. “A história de qualquer forma de arte apresenta épocas críticas, em que deter-

minada forma aspira a obter efeitos que só mais tarde, perante um novo padrão da
técnica, podem ser facilmente obtidos, ou seja, numa nova forma de arte.” (Benjamin,
2012: 87)
34. “An artist is theoretically free to set a price that is perceived to be commensurate
with the labor that went into de object. Similarly, the artist may set a price in accordance with demand. But, while artists are theoretically free to set any price they wish
on an object, in pratice this freedom is compromised by the realities of the art market.”
(Rosenblum, 1986: 175)
35. In a further stage, even the pretense of achieving use-value in art is dropped,
as artists simply reflect and examine the new scene in which there is no distinction
between art and commodity culture, and they do so without critique or the desire for
change. (Stallabrass, 2004: 88)
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exposições têm mais afluência? 36
É nesta perspectiva dialéctica que o valor de troca homogeniza
os valores de uso; quando a intenção é o lucro, o valor de uso que
prevalece, como já dissemos, é o que se aproxima do valor de troca,
assim, não interessa se é um quadro, um vídeo, uma instalação, interessa o que vai render, importa a sua comerciabilidade.
Para chegar à nascente, onde a água é mais pura e cristalina, é necessário contrariar o fluxo do caudal. Produz-se segundo os
critérios artísticos, estéticos, utilitários do próprio, não obtendo, ou
obtendo mais dificilmente, a quantidade ou valor de troca que, mesmo sem justificação por autoridade, o artista acha justo pelo seu trabalho. A quantidade obscurece a qualidade; socialmente, as consequências são devastadoras para o progresso cultural – a análise será
feita em função das obras que sobressaem: as obras que valem. No
seguimento do processo, a escolha das obras que chegam a público
será feita em função dessa panóplia, o que resta senão uma estagnação na inovação; isto é, num panorama geral, poder-se-á falar da
quantidade enquanto número de obras produzidas por vários artistas.
Nesse sentido, articulando com o “seguir tendências”, somos conduzidos para uma maior homogeneidade 37.
Mesmo quando abordamos a questão da raridade, já aqui mencionada, estamos a falar de uma perspectiva qualitativa e quantitativa.
O conceito, obviamente, pela sua semântica, leva-nos primeiramente
à quantidade de coisas existentes. Todavia, o que sobressai quando
se fala de algo raro é algo que é excepcional qualitativamente. No
contexto das obras de arte, é bastante incomum ouvir um discurso em
36. “É assim que as obras são expostas e penduradas nas colecções e nas exposi-

ções. Mas estão aí em si como as obras que elas mesmas são, ou não estarão antes
aí enquanto objectos da empresa artística (Kunstbetrieb)? As obras são tornadas
acessíveis à fruição artística pública e particular. As autoridades oficiais encarregam-se da sua protecção e manutenção. O perito em matéria de arte e o crítico de arte
ocupam-se delas. O comércio de obras de arte vela pelo mercado. A história da arte
faz das obras objectos de uma ciência. Será, então, no meio desta trama complexa
que as obras vêm elas mesmas ao nosso encontro?” (Heidegger, 2012: 37)
37. “Thus multiplicity produces homogeneity, as all must undergo the sanctioning of
the marketplace.” (Stallabrass, 2004: 70)
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que se esteja a dissertar acerca da raridade das obras más de certo
e determinado período; até o que interessa ao mercador é a raridade
de obras boas – mesmo que ilusória -, para conseguir subir o preço
de venda das mesmas. Por outro lado, na perspectiva cultural, talvez
seja mais enriquecedor e impulsionador do conhecimento e da produção artística a raridade de coisas más.
Exploremos mais afincadamente os factores de valorização da
obra de arte na contemporaneidade. A diferença entre o custo de produção das obras e o valor pelo qual são vendidas confirma a ambiguidade do critério para atribuição desse valor. Todavia, o investimento
feito é sempre em função do que vai render. Poucas ou nenhumas
entidades investem milhares ou milhões na produção de uma obra
pelas suas qualidades culturais ou estéticas. Na própria raiz do fenómeno artístico está a sua condição de possibilidade - a liberdade da
obra ver a luz do dia.
Falando da coisa enquanto aquilo que não é, atitude pouco ontológica38, a força de trabalho não é factor essencial de valorização da
obra de arte, muito menos da obra de arte contemporânea 39. Se eu
me “aproprio” de uma outra mercadoria, loiça de casa de banho por
exemplo, e lhe dou um contexto que a valoriza, sem ter despendido o
menor esforço para tal, não é pela minha força de trabalho que esta
obra está a ser valorizada – e talvez seja uma ofensa aos trabalhadores que proporcionaram o aparecimento de tal elemento de retrete a
justificação da valorização ser o trabalho do conceito, qual afã. O tom
de crítica não põe em causa a validade teórica ou a inovação artística,
o problema reside na sobrevalorização de (alguns) trabalhos artísticos
38. “[A ontologia] Se trata de buscar los princípios y las causas de las cosas que son,

pero obviamente, em tanto que cosas que son.” (Aristóteles, 2008: 1025b)
39. “Artists do, in fact, have a substantial degree of control over production. Artists
do, in fact, have a substantial degree of control over many aspects of their work; its
tempo and rhythm, techniques of labor, the choice of materials and aesthetic judgements they use to create their products with their own skilled labor. More importantly,
they do not have to sell their labor to derive the use value from it, that is, they can
actualize their labor without having to sell it. But artists do not have much control of
post-production phases [o que nós chamamos de momento de exposição] in the lifehistory of the art object.” (Rosenblum, 1986: 173-174)
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com fitos capitalistas, resultando na prevaricação do carácter cultural.
Tampouco os preços atingidos pelas obras se justificam pela
questão do gosto, o gosto segue as tendências do já existente, ou,
quando muito, nasce após a “permissão” da obra ver a luz do dia. Apesar de tudo, o gosto é o resultado de todo um conjunto de vivências e
influências externas, isto é, da relação dialéctica do indivíduo com o
mundo; hodiernamente, no auge do marketing e da publicidade, em
associação com manobras influenciadas pelas teorias da psicologia
de massas, facilmente se criam “gostos” por “injecção”, fazendo crer
que o que é permitido aparecer é o que é bom e por aí está o caminho
da felicidade, este e aquele outdoor mostram, qual oráculo, a forma
ideal de vida, o glamour 40.
A questão fulcral é exactamente o aval para algo ver a luz do
dia, ou seja, entrar no mercado. Daí, a lei da oferta e da procura seguir uma lógica serôdia que nos diz tanto como a especulação em torno do ovo e da galinha; o caminho para uma reflexão certeira passa
por ir aos fundamentos de tal oferta e de tal procura nas suas relações
dialécticas com o contexto. Citando Lenin a partir de Lukács:
(...) e [Lenin] ilustra esta ideia, plenamente no sentido da exposição de Marx, mediante um exemplo da economia política: «O
40. “Publicity is usually explained and justified as a competitive medium which ulti-

mately benefits the public (the consumer) and the most efficient manufacturers – and
thus the national economy. It is closely related to certain ideas about freedom: freedom of choice for the purchaser: freedom of enterprise for the manufacturer. The great
hoardings and the publicity neons of the cities of capitalism are the immediate visible
sign of ‘The Free World’. (...) Publicity persuades us of such a transformation by showing us people who have apparently been transformed and are, as a result, enviable.
The state of being envied is what constitutes glamour. And publicity is the process of
manufacturing glamour.” (Berger, 1972: 130-131).
O uso de obras de arte na publicidade é bastante comum para atingir a aparência
glamorosa, como nos faz notar John Berger:
“There are many direct references in publicity to works of art from the past. Sometimes a whole image is a frank pastiche of a well-known painting.” (Ibid: 134); “But a
work of art also suggests a cultural authority, a form so dignity, even of wisdom which
is superior to any vulgar material interest; an oil painting belongs to the cultural heritage; it is a reminder of what it means to be a cultivated European. And so the quoted
work of art (and this is why it is so useful to publicity) says two almost contradictory
things at the same time: it denotes wealth and spirituality: it implies that the purchase
being proposed is both a luxury and a cultural value.” (Ibid.: 135).
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valor é uma categoria que carece de material sensível, todavia,
é mais verdadeira que a lei da oferta e da procura».41

É neste ponto que o mercado da arte, apesar de terem algumas semelhanças, se diferencia da bolsa de valores, associação feita
habitualmente para realçar o carácter especulativo da troca de bens
artísticos. A bolsa de valores, falando superficialmente, segue uma lógica de cotações representativas da flutuação da oferta e da procura,
tendo em conta as possibilidades do crescimento económico fruto da
análise financeira segundo critérios que nos aparecem como quase
místicos. Não negamos a manipulação existente. Contudo, o mercado
bolseiro flutua numa velocidade maior do que o mercado da arte. Os
títulos de uma empresa não se distinguem entre si e a troca por outros
títulos de outra empresa têm que ver apenas com o valor da troca:
uma quantidade que perfaz o mesmo preço tem igual valor naquele
instante, não existe qualquer diferença qualitativa (excepto, talvez,
os índices de estabilidade e de crescimentos financeiros, que visam
estritamente a quantidade). No caso das obras de arte, na maioria
dos casos, são diferentes umas das outras (mesmo os múltiplos são
numerados) 42. Embora prevaleçam os critérios financeiros; no sentido mais lato da questão, saindo (mas não saindo) do rinque mercantil,
faz parte da natureza da obra de arte a sua identidade qualitativa e
41. “(...) e [Lenin] ilustra esta idea, plenamente en el sentido de la exposición de

Marx, mediante un ejemplo de la economía política: «El valor es una categoría que
carece de material sensible, pero es más verdadera que la ley de oferta y demanda».”
(Lukács, 1977: 189)
42. “L’analogie, trop souvent soulignée, en particulier par les médias, entre le marché des ventes aux enchères d’œuvres d’art [a analogia estende-se também aos
preços dados no mercado primário] et la Bourse des valeurs appelle de nombreuses
réserves. La Bourse constitue un marché où offres et demandes se rencontrent et
s’ajustent pour aboutir à un prix représentatif de l’état du marché. Une telle définition
implique que toutes les unités de la marchandise soient interchangeables : les titres
d’une société sont semblables et substituables les uns aux autres. Au contraire, le
marché de l’art, et particulièrement celui des œuvres classées, se caractérise par son
absence d’homogénéité.
Dans un marché boursier, le cours est déterminé par l’affrontement de multiples vendeurs et de multiples acheteurs, dans des conditions de concurrence presque parfaite. Dans le marché de l’art, les acteurs sont peu nombreux et le vendeur, mandataire ou propriétaire, se trouve en situation de monopole.” (Moulin, 2009: 45-46)
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independente (originalidade, genuinidade, questões próprias do estro
criador). Os títulos da bolsa são assumidamente quantitativos, a sua
natureza é financeira. Finge-se no grau, contudo, socialmente, o impacte não pode ser tido como o mesmo. É na dialéctica dos valores
que está a diferença. Uma obra de arte ainda tem um carácter cultural
mesmo que enevoado – não obstante, não estaríamos aqui a reflectir
o mesmo se assim não fosse.
O mercado da arte é um conjunto de relações interdependentes
entre dealers, museus, coleccionadores e artistas. Mas, mais
importante, o dealership system funciona de uma forma regular
ao introduzir restrições artificias e homogeneizações artificiais
entre produtos únicos e diferentes. O dealership system, através do empréstimo de taxonomias estéticas provenientes das
disciplinas de história da arte e crítica de arte, reúne itens sob
uma designação estética categorial. Ao fazê-lo, os fornecedores estabelecem uma estrutura de preços do lado da oferta, de
modo a que todos os objectos estéticos que se agrupam sob
certa rúbrica estética tenham certo preço que é geralmente vinculado ao valor daquela categoria [de objectos]. Assim, o dealer
atribuir um rótulo estético é a obtenção automática de um preço.43

Sem se relacionar (dialecticamente) a qualidade e a quantidade, não se consegue analisar correctamente a posição da obra de
arte na sociedade. Abordar apenas um dos pontos - cada um deles
desdobrando-se em múltiplos - afasta-nos de uma reflexão concreta44; relegando-nos para a habitual abstracção desligada de qualquer
43. “The art Marketplace is a set of interdependent relations between dealers, mu-

seums, collectors and artists. But, most important, the dealership system functions in
a regulatory fashion by introducing artificial constraints and artificial homogenization
among unique and dissimilar products. The dealership system, by borrowing aesthetic
taxonomies generated in the disciplines of art history and art criticism, brings together
unique items under a categorical aesthetic designation. By doing so, the suppliers set
a pricing structure on the supply side, so that all aesthetic objects which cluster under
an aesthetic rubric then come under the price which is generally attached to the value
of that category. Therefore, for the dealer to assign an aesthetic label is to automatically obtain a price tag.” (Rosenblum, 1986: 175)
44. “Marx ha determinado lo concreto de un modo extraordinariamente claro: «Lo
concreto es concreto porque es la reunión de muchas determinaciones, esto es, unidad de la multiplicidad. En el pensamiento aparece así como proceso de condensa-
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realidade material com que a Arte é abordada. A sobreposição dos
critérios culturais e mercantis faz com que o mundo da arte e o mercado da arte sejam designações para a mesma coisa; isto é, todos os
intervenientes colaboram no jogo perpetuando esses critérios, e os
que não entram no jogo desejam ter a hipótese de o fazer. Os mais
atentos certamente percebem que o problema aqui abordado não diz
respeito apenas à obra de arte, embora haja peculiaridades em cada
campo. O âmago da questão é o próprio estado de coisas em que
se vive. Um sistema económico capitalista é como um monstro de
inúmeros tentáculos que contagia com a sua bestialidade tudo o que
toca, pelo simples (mas complexo) facto de traduzir todo e qualquer
fenómeno em toadas de regozijo financeiro: o artista tem de vender a
sua obra, o filósofo tem de vender o seu pensamento, o escritor a sua
escrita, o músico a sua música e por aí adiante, isto se quiserem viver
do seu estro. Continuando nas trevas, quando não é possível viver
pela venda da produção artística, o indivíduo a quem lhe apraz esse
tipo de actividades vê-se constrangido a abandoná-las para ocupar o
seu tempo com algo que, simplesmente45, lhe ponha comida no prato.
Somente o fim do capitalismo pode libertar o artista e a Arte. Só
numa sociedade que não é regida por critérios economicistas é que
a obra pode ser vista pela sua qualidade, pelas determinações que
fazem dela Arte e não mercadoria.
A fortiori, diz-nos a socióloga Raymonde Moulin:
A contestação do mercado da arte implica, em primeiro lugar, a
[contestação] do estatuto económico da obra de arte. A degradação da obra em mercadoria, a sujeição do criador à lógica da
economia, a degeneração do amador em especulador, têm sido
ción, como resultado, no como punto de partida, aunque es el punto de partida real
y por lo tanto también el punto de partida de las intuiciones y de la representación».”
(Lukács, 1977: 212)
45. Que este “simplesmente” não seja mal entendido. Não estamos a desvalorizar
o trabalho e a luta constante para sobreviver da grande maioria da população mundial. Esse esforço e os problemas que envolvem e desenvolvem a pobreza têm uma
complexidade maior e mais profunda do que qualquer coisa que aqui abordámos.
Contudo, fazemos apenas nota à prática artística e à obrigação ao impedimento de
se seguir o caminho daquilo que se gosta.
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o objecto de uma recusa ética.46

Infelizmente, é com pessimismo que nos despedimos, no entanto, que sirva de alerta: hoje mais do que nunca, devido às supostas
liberdades formais, em que Arte pode ser qualquer coisa e qualquer
coisa pode ser Arte, a epidemia dos conteúdos pobres agasalhados
em formas mais ou menos endinheiradas se entranha na própria cultura, naquela cultura que alguns tolos ainda acreditam ser a fundo
perdido.
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Abstract:
Our research arises within the framework of a Gramscian analysis upon Marxist theory of Cultural Hegemony. We attempt to clarify the role of Hegemonic Apparatuses in Gramscian thought, by comparing them with the concept of Ideological State
Apparatuses developed by the French philosopher Louis Althusser.
In the opening section we take into consideration some relevant passages
from Gramsci’s Quaderni del Carcere in order to address the controversial relationship
that bounds the concepts of Hegemony and of Ideology together with the notion of
Apparatus. Particular attention will be paid to the commitment of the notion of Hegemonic Apparatus in relation to the Class Struggle dynamic and to the constitution
of the State. In the concluding paragraph of the first section we deal with the controversial concept of the “Extended State”, along with the tradition established in 1975
by Christine Buci-Glucksmann with her Gramsci et l’État. These notions would allow
us both to address the issues concerning the Base and Superstructure Metaphor and
also to approach the problem of the degree of Civil Society and Political Society in
Gramsci’s philosophical vision.
The second section is devoted to a critical discussion of what Althusser calls
Ideological State Apparatuses, always within the framework of an open – but targeted
– comparison between the French author and the Italian one. We analyse the relation
between Ideological State Apparatuses and Repressive State Apparatuses, and the close
dynamic in which these two notions are engaged in the context of the Althusserian interpretation of Marxism. Appealing to the guidance of Balibar, we try to provide a clear
definition of what is to be meant when referring to ISA and how these Apparatuses
effectively operate on the very social fabric.
In the concluding part of our research we try to deepen the opaque and
sometimes contradictory set of judgements that Althusser in many occasions expressed
about the Gramscian theses, and about Gramsci himself. We will pay particular attenphilosophy@lisbon, 8, 115-141. Lisboa: CFUL.
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tion to the main Marxism-related issues that were discussed during the seventies and
that may have influenced Althusser’s approach to Gramsci, and also Althusser’s view
about the issue of the Apparatuses.

Keywords:
Ideology, Hegemonic Apparatuses, Ideological State Apparatuses, Antonio Gramsci,
Louis Althusser.

1. Marxism as Historicism: Gramscian Thought between Hegemony, Ideology and Apparatuses
“If the concept of Hegemony has been object of numerous analyses, the same cannot be said as it regards that one of Hegemonic
Apparatuses”1. With this line Christine Buci-Glucksmann takes a stand
about the different fortune benefited by the renowned concept of Hegemony and by the one of Hegemonic Apparatus, within the Marxist
Theory. Buci-Glucksmann states that, all things considered, the Tradition has always assumed the notion of Hegemonic Apparatus as “minor”.
In order to provide a consistent and exhaustive definition of the
notion of Hegemonic Apparatus and so to deeply understand the role
played by this concept in the Gramscian theoretical framework, it is
appropriate for us to go through the notion of Hegemony. The concept
of Hegemony is pivotal for Gramsci because it shows how the entire
Gramscian project actually consists in nothing but a general theory of
social power. We will approach the issue of defining Hegemony in a
double-folded way: first of all, we will point out how much importance
has to be granted to the concept of Hegemony within the description
of the social dynamics offered by Gramsci – in one word, the relations
between Hegemony and Ideology. Secondly, we will more precisely
address the issue of the relations that bound together the notions of
Hegemony and of Hegemonic Apparatuses, with a particular attention
paid to the latter concept’s main features, as described by Gramsci.
One first and major point has to be enlightened: when Gramsci
builds up his own interpretation of the phenomenon of Social Hegemony, he is not conceiving it as something exclusively related to the
proletarian class. This assumption is crucial because if Hegemony is
not to be considered as a “political strategy” deployed only by a spe1. (Buci-Glucksmann 1975: 65).
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cific class, and precisely by the one that is object of the Bolshevik
revolution, then it can serve as the starting point for a general model
of Social Power. Gramsci used the concept of Hegemony basically as
a criterion, as a lens through which one can analyse the history of the
bourgeois social formations, and so the historic-social dynamic itself.
To consider Hegemony as a formal theory of social dynamics, virtually
applicable to any class, represents a significant detachment from the
Marxist tradition.2 Such a “holistic” point of view about Hegemony is
not due to some sort of theoretical confusion or misunderstandings
in the interpretation of the Marxist theory. The Prison Notebooks are
characterised by diffuse linguistic vagueness: sometimes Gramsci is
reluctant to use a direct and precise language and generally avoids to
provide specific theoretical references in order to “fool the censor”.3
Nevertheless, in accordance with some critics, we believe that Gramsci’s peculiar interpretation of Hegemony is a genuine and deliberate
theoretical choice: he is interested in studying the social dynamics in
those countries in which the Marxist revolution has not taken place
yet. This means that the very core of the Gramscian project is to
analyse the theoretical preconditions that have made the overthrow
of the bourgeois State possible. From this precise intent derives the
necessity of addressing Hegemony as an analytical concept able, on
one hand, to be formal and therefore valid, and on the other hand, to
account for the social evolution of the Western countries and of the
bourgeois State. Gerratana states that Gramsci aimed at drawing “a
general theory of Hegemony: a theory, that is, that could be referable
both to proletarian Hegemony and to bourgeois Hegemony, as, in general, to any relation of Hegemony”.4 Regarding the latter point, some
specifications are needed. The general notion of Hegemony is “valid
for purposes of knowledge, not a model that can be proposed in practice as indication of a selection of values”,5 but, according to Gramsci,
the theory of Hegemony lives only in concrete studies. In its analytical
sense this abstract and general concept remains – and must remain –
strictly coherent with its own historical context.
After having broadly introduced the general degree of the theory of Hegemony within the Gramscian theoretical framework, it is now
possible for us to address the very notion of Hegemony as it is pre2. See (Anderson 1976).
3. For further deepening refer to (Cospito 2015).
4. (Gerratana 1997: 122).
5. (Gerratana 1997: 123).
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sented in the Prison Notebooks.
The “foundational” guidelines of the Gramscian Theory of Hegemony
are introduced in § 44 of Prison Notebook6 1:
“A class is dominant in two ways, namely it is ‘leading’ and ‘dominant’.
It leads the allied classes, it dominates the opposing classes. Therefore, a class can (and must) ‘lead’ even before assuming power; when
it is in power it becomes dominant, but it also continues to ‘lead’. […]
There can and there must be a ‘political Hegemony’ even before assuming government power, and in order to exercise political leadership or Hegemony one must not count solely on the power and material force that is given by government.”7
This well-renowned passage of the first PN enlightens some of the
most pivotal crossroads of the Gramscian thought. First of all, here
is suggested the notion of ideological bloc – shaped on the one of
historic bloc – as the realised unity of all the ideological forms, that is
the set of superstructures. Furthermore, the notion of ideological bloc
suggests the necessity from now on to conceive ideology as engaged
in a constant and endless struggle with other ideologies – in one word,
as an active part of the hegemonic dynamic. The hegemonic class
remains hegemonic as long as it proves itself “truly progressive,”8 thus
as long as on the basis of its vigorous and strapping ideology it is able
to attract to itself other classes’ intellectuals. When the ground-breaking character of its political-economic vision is burned out, the fire of
Hegemony dies.9 10 The moment of the loss of hegemonic power consists in the crack of the robust whole of the ideological forms proposed
by the ex-dominant class: the ideological bloc creaks and eventually
breaks down. Regarding the crack of the ideological bloc, Gramsci
states:
“Once the dominant class has exhausted its function, the ideological
bloc tends to disintegrate, and then “spontaneity” is followed by “constraint” in forms which are less and less disguised and indirect, ending
6. From now on abbreviated “PN”.
7. (Gramsci 1992: 136–137).
8. (Gramsci 1992: 138).
9. Cf. (Gramsci 1992: 138).
10. The hegemonic project, even when it is realised, is not stable: the society is

crossed by a continuous and perennial class struggle.
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up in downright police measures and coups d’état.”11
The ideological forms of the hegemonic-dominant class are conveyed
– or imposed – either in a non-violent way, albeit culturally-oriented, or
by force. We can easily understand that the dominant class, in order
to impose itself as dominant, needs some tools to realise its Weltanschauung.12
One additional fundamental insight about the role played by
the notion of Hegemonic Apparatus is displayed in the § 12 of PN 4,
written by Gramsci in May 1930. In § 12, titled Structure and superstructure, we can observe a real turning point: “In reality, certain forms
of technical instrument have a dual phenomenology: they are both
structure and superstructure.”13 We believe that Gramsci’s choice of
providing as an example the case of printing industry is particularly
clever. The typographic industry, in order to function, requires vast resources in terms of machinery, also conceivable as a conglomerate of
goods tightly connected to the economic base of the society. However,
at the same time, the printing industry deploys “also an inseparable
element of an ideological activity or of several ideological activities:
science, literature, religion, politics, etc.”14. Let us consider the Gramscian text:
“Certain superstructures have a “material structure” but retain the
character of superstructure; their development is not “immanent” in
their particular “material structure” but in the “material structure” of
society. A class is formed on the basis of its function in the world
of production: the growth of power, the struggle for power, and the
struggle to preserve power create the superstructures that determine
the formation of a “special material structure” for the diffusion, etc.,
of those same superstructures. Scientific thought is a superstructure
that creates “the scientific instruments”; music is a superstructure that
11. (Gramsci 1992: 138).
12. Some clarifications about the semantic of the term “Ideology” are needed. It is

quite clear how, as early as the § 44, Gramsci conceives “ideology” as meaning “view
of the world”, although it will take several years before this specification is made explicit. The equivalence between philosophy, view of the world and ideology will be
declared only in 1930. Furthermore, in § 227 of the PN 8 we can read: ““Hegemony”
means a determinate system of moral life [conception of life, etc.]” (Gramsci 2007:
373) This is to say that the three poles at issue – Hegemony, ideology and language
– are tightly intertwined.
13. (Gramsci 1996: 155).
14. (Gramsci 1996: 155-156).
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creates the musical instruments. Logically as well as chronologically
there are social structure—superstructure— material structure of the
superstructure.”15
The theoretical outline deployed by Gramsci in § 12 of PN 4 is
strictly related to another passage, namely, § 49 of PN 3. In the latter
paragraph, titled Ideological material, Gramsci introduces the notion
of ideological structure and – more importantly – of material structure
of ideology.16 Here Gramsci attempts to address the very ideological
structure of the dominant class and, using an analytical approach, he
focuses on the material organization “meant to preserve, defend, and
develop the theoretical or ideological “front.””17. The first and main
“agent” that Gramsci takes into consideration in this paragraph, as just
said, is the press in general, that is defined as the most dynamic part
of the ideological structure. Although, press and newspapers do not
cover all the means that are at the dominant class’ disposal: everything that may be effective in orienting the public opinion is indirectly
part of the ideological structure – such as libraries, schools, cafés, or
even the buildings that physically constitute the urban environment.
Every object, or agent, that is able to deploy and transmit one particular view of the world in a way that affects and impacts on the social
fabric has to be considered as a part of the ideological structure.
Let us now introduce the 48th paragraph of PN 1, where Gramsci properly discuss the notion of Hegemonic Apparatus. The concept
of Apparatus arises within the discussion on the French Jacobinism,
in particular on the Action Française18 and its leader Charles Maurras. The decision of introducing the notion of Hegemonic Apparatus
as emerging from the historical context of Jacobinism is not purely
accidental, but rather it is the clear sign of the peculiar Gramscian
approach. Gramsci used to conduct his theoretical argumentations always starting from historical-pragmatic situations: the theory of Hegemony lives only in concrete studies, and it is approachable only on the
15. (Gramsci 1996: 156).
16. It is clearly not a coincidence that in order to specify the notion of material struc-

ture of ideology Gramsci used here in § 49 the example of publishing houses and of
newspapers.
17. (Gramsci 1996: 53).
18. The Action Française was a far-right political movement, founded in 1899 by Henri
Vaugeois and by Maurice Pujo, inspired by the ideals of nationalism and integralism.
From its early days, the movement, guided by Charles Maurras, took side with the fascist European movements, and especially aligned itself with the Francoist movement
and with the Italian Fascist party.
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basis of the study of the concrete historical context.
As it appears in § 48 of PN 1, the crack of the ideological bloc
– and thus of the Hegemony – occurs in the French political system as
following a classic pattern: multiplication of parties, each of which proposes itself as the only possible way of salvation for the entire country.
Gramsci defines Maurras and his party – for sure the most violent and
aggressive in the French political arena of the time – as “Jacobin in
reverse”: “The Jacobins spoke a certain language, they followed a certain ideology; in their time, that language and that ideology were ultrarealistic since they were able to set in motion the forces necessary to
attain the goals of the revolution and give power to the revolutionary
class.”19 Maurras, on the other side, opposes to the Jacobin ethos one
radically different kind of method: “The comical thing is that Maurras
counters these slogans with some others, in a formally impeccable
logico-literary system, in the purest Enlightenment fashion. Maurras
represents the purest specimen of the “stupid 19th century,” the concentration of all the mechanically inverted Masonic banalities.”20
What can we understand from Gramsci’s decision of introducing the issue of the Hegemonic Apparatus within this particular historical framework? We believe that with the 48th paragraph Gramsci
intended to draw a sharp demarcation line between ideology, Hegemony and apparatuses, in order to clarify the relations between these
three poles. It seems quite clear that the term “ideology” here shall be
considered as strictly related to the concept of Weltanschauung. Hegemony is linked to the character of “spontaneity” and to the vigorous
power of being “avant-garde” from which derives the possibility for a
class to be the dominant class. Apparatuses are the “means” through
which the dominance is performed and verified, therefore, they represent the necessary condition for the imposition of the ideological bloc
by the class that aspires to be dominant – or hegemonic. But what
about language?21 Language seems to be the main device used by
Apparatuses to perform their function. The latter consideration will turn
out to be crucial in relation to the Althusserian point of view, because
it entails that in the Gramscian theoretical framework there is room for
19. (Gramsci 1992: 158).
20. (Gramsci 1992: 158).
21. The deep relationship between language and Ideology is addressed by Gramsci

especially in § 145 of PN 3, where it occurs the expression ““language” as a conception
of the world,” and in § 123 of PN 5, where Gramsci states that “every language is an
integral conception of the world.” (Gramsci 1996: 366) For further developing of the
relationship between Ideology, Hegemony and Language in the Gramscian thought
refer to (Ives 2004).
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some Apparatuses that are not merely repressive, or – at least – that
in order to impose the ideology of the dominant class do not make use
only of physical force.
We believe, considered the paragraphs we have taken into account, that Gramsci conceived the Hegemonic Apparatuses as concrete – and material – forms of the act of performing Hegemony. Christine Buci-Glucksmann, attempting to define the concept of Hegemonic
Apparatus, held that this very notion is necessary to qualify and give
greater accuracy to the concept of Hegemony. It is only through the
analysis of the emergence and active use of the Apparatuses that we
can think of Hegemony as political Hegemony of a specific dominant
class. The apparatuses are a “‘microconcept’ of the concrete form in
which Hegemony is exercised”.22 Hegemonic Apparatuses seem to be
the element without which there cannot be a consistent theory of Hegemony that aspires to be factual.
We can state that emergence of the Hegemonic Apparatuses,
conceived as a monolithic but yet heterogeneous bloc, depends on
the capability of a specific class to succeed in establishing itself as
Hegemonic: they are different for each class and they must be consistent with the ideology of the class that produces or makes use of them.
Only the hegemonic movement performed by a class that struggles to
impose its ideological bloc on the others founds in the reality the set of
the Hegemonic Apparatuses. Buci-Glucksmann held that:
“The hegemonic apparatus qualifies the concept of Hegemony and
gives it greater precision, Hegemony being understood as the political
and cultural Hegemony of the dominant classes. As a complex set of
institutions, ideologies, practices and agents (including the ‘intellectuals’), the hegemonic apparatus only finds its unity when the expansion
of a class is under analysis. Hegemony is only unified into an apparatus by reference to the class that constitutes itself in and by the mediation of various sub-systems.”23
The concept of Hegemonic Apparatus emerges as “the “class-focused” complement to Gramsci’s new ‘general notion of the State’.”24
All aspects considered, we notice here a double-folded issue: the concept of integral State is useful to track down the modalities by which
22. (Buci-Glucksmann 1975: 49).
23. (Buci-Glucksmann 1975: 48).
24. (Thomas 2009: 224).
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a hegemonic class can make sound and standing his power in the
political-institutional arena, while the concept of Hegemonic Apparatus
is an analytical tool through which we can examine the modalities by
which a class gains its power – “through the intricate network of social
relationships of civil society.”25 If the dominant class really aspires to
be dominant it has to repeat the hegemonic struggle with the other
classes – and with other ideologies – every day: to establish itself as
hegemonic, a class has to repeat its ascent every day.
Reached this stage we can hold that the Hegemonic Apparatus26 consists in a wide and heterogeneous set of complex institutions
and practices – from newspapers and cultural organizations to the
actual political parties – through which the members of the class and
their allies challenge to a fight for Hegemony their enemies, i.e., the
members of the other classes. For the Hegemonic Apparatus to be effective, it has to be transversal both to the politic society and to the civil
society, which means that it has to act both in the public and in the private sector. This cross-sectorial nature of the Hegemonic Apparatus is
due to the necessity of effectiveness in the imposition of the ideological bloc. One might say, we believe, that the Hegemonic Apparatus is
the key-concept that allows the transition of the forces present in the
civil society “up” to the political stage. In § 137 of PN 6, meaningfully
titled Concept of state, Gramsci underlines the barrenness of the vision that thinks of the State as a mere representative organ, forgetting
of the fundamental role of the civil society:
“Through a discussion of Daniel Helévy’s recent book Décadence de
la liberté – I read a review of it in Nouvelles Littéraires – one can show
that the mainstream conception of the state is one-sided and leads to
gross errors. For Halévy, the “state” is the representative apparatus,
and he discovers that the most important events in French history from
1870 to the present were due not to initiatives of political organisms
generated by universal suffrage but to initiatives of private organisms
(capitalist corporations, general staffs, etc.) or of high-ranking civil servants unknown to the general public, etc. But that means only one
thing: state does not mean only the apparatus of government but also
the “private” apparatus of Hegemony or civil society.”27 28
25. (Thomas 2009: 224).
26. At this point it should be clear that the syntagm “Hegemonic Apparatus” has al-

ways to be intended as “The Hegemonic Apparatus of a specific class X.”
27. (Gramsci 2007: 108).
28. It might be useful to recall that it was precisely the relevance granted by Gramsci
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In order to show in an even more explicit way the magnitude of
the concept of the so-called “Enlargement of the concept of State”29 –
that is the importance granted to the institutions of the civil society in
comparison with the traditional political society – let us consider what
Gramsci writes to his sister-in-law Tatiana Schucht in a letter dated 7
September 1931:
“Questo studio porta anche a certe determinazioni del concetto di Stato che di solito è inteso come Società politica (o dittatura, o apparato
coercitivo per conformare la massa popolare secondo il tipo di produzione e l’economia di un momento dato) e non come un equilibrio
della Società politica con la Società civile (o egemonia di un gruppo
sociale sull’intera società nazionale esercitata attraverso le organizzazioni così dette private, come la chiesa, i sindacati, le scuole ecc.)
e appunto nella società civile specialmente operano gli intellettuali.”30
The relevance of this peculiar passage of the Letters is due to two
reasons: first of all, it clearly shows how much the issue about the
civil society represents a matter of concern for Gramsci; secondly, it
sketches out in a very effective way the gamut of the relations between
civil and political society. It is precisely via the action of some private
organizations – namely, the elements that compose the Hegemonic
Apparatus – that the Hegemony of a particular social group on the
society in general is realised. The Hegemonic Apparatus, at the end of
the day, is the key-concept that groups together and condenses differto the role of superstructure the key element that had a decisive influence on Althusser’s decision of approaching Gramsci’s writings.
29. To be fair, we have to make clear that “Enlargement of the concept of State” and
“Enlarged State” are not purely Gramscian expressions, albeit the concept to which
these expressions refer is suggested in many paragraphs of the PN – one above all
the § 87 of PN 6. However, we are inclined to adopt these two notions in our lexicon
– in accordance with Buci-Glucksmann – as to refer to the role of civil society and of
Hegemony in the Gramscian theoretical framework. We will afterwards focus on the
relationship between the Gramscian expression “integral State” and the two abovementioned notions.
30. (Gramsci 1965: 481). Here follows the translation: “This study also leads to certain
determinations of the concept of State, which is usually understood as political society
(or dictatorship; or coercive apparatus to bring the mass of the people into conformity
with the specific type of production and the specific economy at a given moment) and
not as an equilibrium between political society and civil society (or hegemony of a
social group over the entire national society exercised through the so-called private
organizations, like the Church, the trade unions, the schools, etc.); it is precisely in
civil society that intellectuals operate especially. ” (Gramsci 1993, Vol. II.: 67).

Interrogating Marxism

125

ent relations of forces within a class, thus giving that class the chance
to develop the perfect and most consistent tools for her to engage in
the struggle for power.
The Hegemonic Apparatuses, as they are discussed in § 136
and in § 137 of PN 6, are crucial to the theory of “Enlargement of the
concept of State” because of their impact on the “materiality” of the
hegemonic dynamics. It is often said that the Gramscian concept of
Hegemony refers not to a sterile “battle of ideas” but rather it materialises in apparatuses that are presupposed for the creation of consent
and for the conquest of power.31 As Peter D. Thomas stated:
“Political power is here conceived not in a generic sense, but in specific terms, as the quality or capacity of a class: as the capacity, or
incapacity, to act of one class in relation to another, but also as the
ability of a class’s initiatives in political society to relate adequately
to its ‘social basis’ in civil society. In other words, for Gramsci, political power is immanent not simply to the State as a condensation of
power relations (relations between classes), as it arguably is for the
late Poulantzas. Rather, it is immanent to the hegemonic projects by
means of which classes constitute themselves as classes (relations
within classes) capable of exercising political power (as opposed to an
incoherent mass of ‘corporative’ interests confined to the terrain of civil
society). Only subsequently do such concrete social relations, in their
relationships with other classes, take on state-form.”32
As we previously hinted, the ideology of a specific class must be consistent with the nature of the initiatives on the terrain of the civil society
that in the first place have recognised themselves in that precise class,
by providing it the proper devices to fight the struggle for power. The
potential of a class concerning the struggle for political power can be
drawn, after all, from the capability deployed by that class of figuring
out some institutional forms that can be consistent with the specific na31. We will notice that this is one of the most important point of detachment between

Gramsci and the theory of Ideological State Apparatuses offered by Louis Althusser.
In the Gramscian society the relationship between apparatuses and State – and between the State and the classes – is not unilateral. According to the perspective about
the composition of the society supported by Gramsci, the apparatus does not act
only from the State towards the classes but the connection between the two poles is
radically reciprocal. The Gramscian State is crossed by the class struggle: the State
is precisely the battleground in which the class struggle is performed. “There is a
struggle between two hegemonies – always” (Gramsci 2007: 373), writes Gramsci in
the § 227 of the PN 8.
32. (Thomas 2009: 226).
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ture of the hegemonic project of that particular class – in comparison
with the ones of the others. Adopting an alternative point of view, we
might say that Hegemonic Apparatuses help to define a group of initiatives as a political class, contributing to shape the actual ideological
bloc – thus, the political identity of the class – of the class itself, while
transmitting its ideology.33

1.1.

“Enlarged State” and “Enlargement of the concept of State”: The Edifice Metaphor begins to
crumble

We believe it is necessary to take some steps back and to focus on
two notions previously introduced, i.e., the “Enlargement of the concept of State” and “Enlarged State”. First of all, it is appropriate to
discuss the legitimacy of the introduction of these two notions within
the Gramscian theoretical framework, considering that, as we have
already said, these two expressions never occur in the Prison Notebooks. The reason that somehow justifies the introduction of the two
notions is two-folded: on one hand, the notion of “Enlarged State” is
useful to account for the dialectic dynamic that binds together civil
society and political society while preventing one to overpower the
other; on the other hand, the category of “Enlarged State” enlightens
the fact that the dynamic relation under discussion occurs “under the
Hegemony of the State.”34 Although there has not been a proper annihilation of one pole towards the other, Gramsci is aware that – on
the basis of his reflection on the history of the 20th century – there has
been a clear limelight of the concept of State. The Enlargement of the
Concept of State occurs in two directions: one that accounts for the
renewed relationship between economy and politics brought to light by
33. To conclude the section focused on the notion of Hegemonic Apparatus in Grams-

ci’s PN, we believe it is appropriate to mention and to briefly discuss the interpretation of the notion at issue offered by Guido Liguori in the Dizionario Gramsciano.
Unfortunately, there is not an English translation available: “L’apparato egemonico
appare dunque subito fondamentale per l’esercizio dell’egemonia: il suo screpolarsi fa
tutt’uno con la crisi della stessa. Tale concetto sembra anche essere il trait d’union tra
il concetto di egemonia e quello, in via di formazione, di «Stato integrale» e offre una
base materiale alla concezione Gramsciana dell’egemonia, non assimilabile a una
concezione idealistica, culturalistica o liberale. […] L’«apparato egemonico» è una
«società particolare» (formalmente «privata»), che diviene il corrispettivo dell’«apparato governativo- coercitivo» dello «Stato integrale»: «forza» e «consenso» hanno
entrambi i rispettivi apparati, lo «Stato integrale», come unità-distinzione di società
civile e Stato tradizionalmente inteso è ormai delineato.” (Liguori, Voza 2009: 211).
34. (Liguori 2006: 13).
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some remarkable events of the first decades of the 20th century; the
other that reflects on the nature of the dynamic between the already
discussed traditional notions of civil society and political society.
It is of utmost importance to underline that the Gramscian analysis is firmly rooted in the Marxist theoretical framework: the operation
of “re-thinking” the nexus economy-politics – “glimpsed” for the first
time during the Viennese and Muscovite sojourn – does not invalidate
the Marxist dogma of the determination “in the final instance” of the
economic structure – the Base. The aim of the Gramscian theoretical project is to reconsider and to reinforce the dialectical character
of the nexus economy-politics in order to properly investigate the superstructural plan. The nature of this nexus is well exemplified by the
passage of the § 38 of PN 4 – titled Relations between structure and
superstructures – in which Gramsci discusses liberalism:
“The former speculates ignorantly […] on the distinction between political society and civil society and maintains that economic activity belongs to civil society and that political society must not intervene in its
regulation. But, in reality, the distinction is purely methodological and
not organic; in concrete historical life, political society and civil society
are a single entity.”35
This peculiar passage, and in particular the mention to the organic
nature of the distinction between political society and civil society, has
been object of various interpretations. Some critics36 underline that
the “civil society” to which Gramsci is referring in the abovementioned
passage actually is the same civil society discussed by the “laissezfaire liberalism”, therefore “civil society” should here be intended as
“economic society”. Anyway, we believe that Gramsci in this crucial
paragraph was interested in highlighting the structural – dialectical –
interpenetration between the economic and political plan, between
base and superstructure. Caution should be exercised in taking the
new interpretation of the nexus between economy and politics as a
dogma. Even though the consensus represents a relevant variable
within the hegemonic dynamic, to intend the consensus as the only
relevant variable in the Gramscian conception of State would be misleading. The complexity of the “integral State” – and of the “Enlarged
State” – relies precisely on the ability of this concept to hold in a dialec35. (Gramsci 1996: 182).
36. (Texier 1988; Coutinho 1999).
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tical equilibrium economy and politics, force and consensus. Despite
our call to caution, various commentators37 vigorously support the solidity of the dialectic nexus between economy and politics. Gramsci
himself seems to radicalise the theses deployed in PN 4. In § 18 of the
PN 13 Gramsci states that civil society and political society “are identical”, similarly in § 6 of PN 26, discussing the notion of “the State as
veilleur de nuit,”38 Gramsci holds that “The fact is glossed over that in
this form of regime (which anyway has never existed except on paper,
as a limiting hypothesis) Hegemony over its historical development
belongs to private forces, to civil society – which is “State” too, indeed
is the State itself.”39 We believe that the latter passages are deeply affected by a rhetorical and polemical accent. Therefore, the commentator should not take the thesis of a firm identification between civil and
political society literally. The identification is not monolithic and anything but uncontroversial: the nexus remains dialectic – especially in
accordance with an interpretation that values the so-called “rhythm of
the thought in Gramsci.”40 41 The fact still remains that even if Gramsci’s statements are not to be taken literally, from the raw text emerges
the feeling of an ever-increasing importance granted by the author
to the theme of consensus – and of its role within the hegemonic dynamic. Regarding the latter issue Gerratana states:
“A class that manages to lead, and not only to dominate, in a society
based economically on class exploitation, and in which the continuance of such exploitation is desired, is constrained to use forms of
Hegemony that obscure this situation and mystify this exploitation; it
therefore needs forms of Hegemony designed to give rise to a manipulated consent, a consent of subaltern allies.”42
We will now briefly take into account the so-called second Enlargement of the Concept of State.43 This second direction of the enlarge37. (Liguori 2006: 16).
38. The Italian expression is “Stato Carabiniere.” (Gramsci 1971: 261).
39. (Gramsci 1971: 261).
40. (Liguori 2006: 16).
41. Giuseppe Cospito in The rhythm of thought in Gramsci: a diachronic interpretation

of Prison Notebooks holds that in order to provide a consistent interpretation of the
Prison Notebooks the commentator should not compare individual statements out of
their context, or isolate aphorisms, but rather she would better pursue the rhythm of
thought, the main guidelines of the theory in its “big picture” (Cospito 2016).
42. (Gerratana 1997: 124).
43. (Liguori 2006: 16).
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ment values as crucial the notion of Hegemonic Apparatus, let us reconsider the already mentioned passage of a letter wrote by Gramsci
to Tatiana on the 7th of September 1931.44
As the passage clearly shows, Gramsci reaches his conception of
the State and of the hegemonic dynamic through a deep analysis of
History and of the role of intellectuals. It is precisely the concept of Hegemonic Apparatus the one that produces the very detachment. The
“civil society”, as we previously said, consists in a set of “organizations
so-called private”. The latter expression recalls similar ones that occur
frequently in the Prison Notebooks, namely: in § 190 of PN 8,45 in §
137 of PN 646 and in in § 1 of PN 12.47 Along with Liguori,48 we believe
that the use of the quotation marks both in § 1 of PN 12 and in § 137 of
PN 6, and the choice of the term “volgarmente” in § 1 of PN 12, are not
at all accidental. These hints might suggest that according to Gramsci
the apparently “private” Hegemonic Apparatuses are fully-fledged part
of the State. If we are right in our assumption, then the use of the notion of “Enlarged State” is valid and legitimate.

2. Althusser and the Structuralist Approach: Ideological State Apparatuses as the keystone for the
reproduction of production relations
The Althusserian enquiry moves from one we can call a traditional
point of departure for each orthodox reading of the role of ideology and
of the State:49 a critique of the consistency of the base-superstructure
metaphor.50 Gramsci himself has been particularly critical towards the
economism, both in its theoretical and practical-political aspect; but
Louis Althusser, making use of a structuralistic methodology, suggested an alternative outline that diverges from both humanism and
44. See p. 6. (Gramsci 1965: 481).
45. “But what does that signify if not that by “State” should be understood not only

the apparatus of government, but so the “private” apparatus of “Hegemony” or civil
society?” (Gramsci 1971: 261 [emphasis added]).
46. “[S]tate does not mean only the apparatus of government but also the “private”
apparatus of Hegemony or civil society.” (Gramsci 1996: 108 [emphasis added]).
47. “The one that can be called “civil society”, that is the ensemble of organisms commonly called “private””. (Gramsci, 1971: 12 [emphasis added]). The original Italian
expression for “commonly” is “volgarmente” which is a strongly pejorative term.
48. (Liguori 2006: 16).
49. (Callinicos 1976).
50. See (Althusser, Balibar, Establet, Macherey, Rancière, 1968).
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economism.
Let us consider what Althusser writes in On The Reproduction Of Capitalism Ideology And Ideological State Apparatuses about the Marxian
metaphor of the edifice:
“Marx conceives the structure of every society as constituted by ‘levels’
or ‘instances’ articulated by a specific determination: the infrastructure
or economic base (the ‘unity’ of the productive forces and the relations
of production) and the superstructure, which itself comprises two ‘levels’ or ‘instances’: the political-legal level (law and the state) and the
ideological level (the various ideologies: religious, moral, legal, political, and so on). […] The effect of this spatial metaphor is accordingly
to assign the base an index of effectivity known by the famous terms:
determination in the last instance of what happens in the ‘upper floors’
of the superstructure by what happens in the economic base. Setting out from this index of effectivity ‘in the last instance’, the ‘floors’
of the superstructure are obviously endowed with different indices of
effectivity.”51
Then Althusser continues:
“the major disadvantage of this representation of the structure of all
societies by the spatial metaphor of the edifice is, obviously, that it is
metaphorical; in other words, that it remains descriptive. […] Let there
be no mistake: we are in no sense rejecting the classic metaphor,
since it is this metaphor itself which requires that we go beyond it.”52
Althusser, along with the Marxist tradition, identifies three autonomous
“regions” of the capitalistic production, namely, the economic, the political and the ideological, and holds that the asymmetrical relationships
between them were in the last instance determined by the economic
region – Base. As set out, the system stipulates a certain “self-reliant”
effectiveness for the political and ideological areas: these two regions
can conduct independent relations both with the economic region and
with the capitalistic structure as a whole. The very core of the Althusserian research consists in the attempt to further deepen what lies
beyond that in the last instance, i.e., to grasp in which way the “upper
floors” – politic and ideological levels – should be considered as deter51. (Althusser, Balibar 2014: 53).
52. (Althusser, Balibar 2014: 54).
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minant in their own way.53
This peculiar analysis of the metaphor of the edifice leads us
to one relevant question about Althusser’s theoretical-political project:
which notion of State does Althusser adopt in his research?
Althusser is clear in stating that his conception of State is consistent
with the Marxist tradition: the State is conceived as a repressive apparatus that is exploited by the hegemonic class to perpetrate and cement
its domination on the working class.54 This conception, that categorically equates “Repressive Apparatus”55 with “the state apparatus,”56
enlightens the theoretical core of the notion of State and adequately
describes the basic “function” of the State. Although, Althusser holds
that, as for the metaphor of the edifice, the traditional Marxist theory
of the State has a descriptive nature and it provides – only – a “commencement” of the theory itself. Therefore, “the ‘descriptive’ form in
which the theory is presented requires […] a development of the theory that goes beyond the form of ‘description’.”57
It is here quite clear that it is Althusser’s opinion that a consistent theory of the State does need something more than what is
granted by the guidelines of the Marxist tradition: something has to
be added. The traditional Marxist reflection on the composition of the
State – “from Marx, Lenin, Stalin and Mao”58 – has not systematized
in a theoretical form what it had in reality put in place from a “political
practice” point of view. Althusser is suggesting that his fundamental
intent here is to provide a theoretical account of something that has
already been displayed within the dynamic of the proletarian class
struggle:
“To produce a theory of the state, it is imperative to take into account
not only the distinction between state power (and those who hold it)
and state apparatus, but also another ‘reality’ that must clearly be
53. We should here recall Lenin’s famous words about the relationship between the

economic level and the political one: “After all, Comrade Bukharin and I did say in the
resolution of the Ninth Congress of the R.C.P. on trade unions that politics is the most
concentrated expression of economics.” (Lenin 1964: 32 [emphasis added]).
54. “The state apparatus, which defines the state as a repressive force of execution
and intervention ‘at the service of the dominant classes’ in the class struggle waged
by the bourgeoisie and its allies against the proletariat, is well and truly the state, and
this well and truly defines its basic ‘function’.” (Althusser, Balibar 2014: 70).
55. (Althusser, Balibar 2014: 75).
56. (Althusser, Balibar 2014: 75).
57. (Althusser, Balibar 2014: 71).
58. (Althusser, Balibar 2014: 74).
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ranged alongside the Repressive State Apparatus, but is not conflated with it. We shall take the theoretical risk of calling it the Ideological State Apparatuses. The precise point on which our theoretical
intervention bears is thus these Ideological State Apparatuses in their
distinction from the state apparatus in the sense of Repressive State
Apparatus.”59
The State appears as a structure composed of the Repressive State
Apparatus and of various diversified – and relatively autonomous –
Ideological State Apparatuses. The introduction of these Ideological
State Apparatuses (ISA) represents a clear statement about the importance granted by Althusser to their active role in the social dynamic. The entire set of the class relations is “subdued” to a unique class
power exerted through a complex set of institutions which includes
private organizations – churches, parties, associations, etc. We believe that, by introducing the notion of ISA, Althusser had the intention
to operate not properly an “Enlargement of the Concept of State” but
something similar to a reconsideration of the importance that has to
be granted to the ideological superstructure, as something “endowed
with “relative autonomy”.”60 It seems that the operation outlined above
presents something like a family resemblance with the “Enlargement
of the Concept of State” we have discussed in relation with the Gramscian notion of “integral State.” We believe that both the abovementioned theoretical moves aim to oppose an economistic perspective
about the relations of determination within the structure of the society
– or, at least, to provide a milder interpretation of the traditional Marxist
theory.61
Quite apart from the conceptual reasons, one might wonder
about the political motives for introducing a reflection on the Ideological State Apparatuses within the already well-established traditional
Marxist theory. We believe that by offering a consistent theory of ISA,
Althusser aimed at identifying the actual role played by the private
organizations – and of the superstructure in general – within the revolutionary process. Althusser is particularly concerned with criticising
the economistic interpretation of the Marxist theory – and especially
of Stalinism – and about analysing some aspects of the class struggle
59. (Althusser, Balibar 2014: 75).
60. (Althusser, Balibar 2014: 55).
61. We believe that with the theory of the Ideological State Apparatuses, Althusser is

attempting to identify – and to support – the effectiveness of each “floor of the edifice,”
but we will develop and discuss this insight later.
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in the western capitalist countries. In this regard, it should be noticed
the case of the events that happened in France between May and
June 1968, which Althusser himself described as “ideological revolt
of the masses of young people in the school system.”62 The significant alteration of the social and political equilibrium resulting from the
events of 1968 drove Althusser to re-consider the relations between
base and superstructure within the Marxist theory, with particular attention paid to the theory of the school system in capitalist society.
It is common opinion among the critics63 that from Pour Marx (1965)
Althusser devoted great effort to develop a consistent “Marxist” theory
of ideology, in order to re-think historical materialism. For all the above
considerations, we can say that the reflection upon the concept of ideology, resulting from the movements of 1968 in Europe – but also from
the Cultural Revolution in China –, suggested to Althusser that he had
better develop new conceptual tools to account for the originality of the
political issues of his day.
Let us now approach the issue of ISA following the argumentative line offered by Althusser himself in On The Reproduction Of Capitalism Ideology And Ideological State Apparatuses. We will provide a
sketched list and a provisional definition of ISAs and then discuss their
main features – including the differences between Ideological State
Apparatuses and Repressive State Apparatus.
The institutions that Althusser labels as Ideological State Apparatuses
are:
– the religious ISA (the system of the different churches)
– the educational ISA (the system of the different public and private
“schools”)
– the family ISA
– the legal ISA
– the political ISA (the political system, including the different parties)
– the trade union ISA
– the communications ISA (press, radio and television, etc.)
– the cultural ISA (literature, the arts, sport, etc.)
Some preliminary specifications are needed. First of all, the
“law” clearly refers both to the Repressive State Apparatus and to the
system of the Ideological State Apparatuses. Secondly, the “Publishing and Distribution Apparatus,” i.e., the communications ISA, and the
“Cultural Apparatus,” i.e., the cultural ISA, may be grouped under the
62. (Althusser 1969).
63. See (Buci-Glucksmann 1975) and (Althusser, Balibar 2014).
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same label. Another clarification – about the political ISA – is appropriate: is each political party taken by itself an Ideological State Apparatus? About this issue Althusser held that:
“I have never written that a political party is an Ideological State Apparatus. I have even said (only briefly, I admit) something quite different: that political parties are merely the ‘component parts’ of a specific
Ideological State Apparatus, the political Ideological State Apparatus,
which ‘realizes’ the dominant class’s political ideology in, let us say, its
‘constitutional regime’.”64
Furthermore, Althusser grants a crucial value to the educational system, in the same way Gramsci does. The French author, in Philosophy
and the Spontaneous Philosophy of Scientists, holds that “the literary culture dispensed by the teaching that goes on in schools is not
a purely academic phenomenon; it is one moment in the ideological
“education” of the popular masses. Through its means and effects, it
intersects with other ideologies mobilized at the same time: religious,
juridical, moral, political, etc.”65
In order to provide a clear – but still provisional – definition of the ISA,
Althusser points out some remarks and observations on the list we
have outlined. Some of these specifications will turn out to be pivotal
for our aim of providing a comparison between the Gramscian and
the Althusserian approach to the notion of Apparatuses – and of the
consequent conception of the State. Althusser specifies that it is empirically observable that for each ISA exists at least one “institution” or
“organization.” The term “organization” is similar to the one used by
Gramsci to label the institutions that compose the Hegemonic Apparatus: in Gramsci’s theory, that term66 indicates agents that are located
within the civil society, and so basically something “private.” The private organizations play a crucial role in the reproduction of the dominance of the bourgeois upon the working class and then – contrary to
what Gramsci thought – they have to be considered, for all intents and
purposes, as a part of the very State and not as a part of the “civil society.” The suggested distinction, i.e., private versus public, is strongly opposed and rejected by Althusser, who conceived the notions of
64. (Althusser, Balibar 2014: 221).
65. (Althusser 1990: 94).
66. The Gramscian term is “Organizzazioni.”
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“public” and “private” as internal to the bourgeois law. Furthermore,
it is precisely by virtue of the role played by the notions of “private”
and “public” in the legal-political bourgeois’ framework that they help
to maintain undamaged the bourgeois’ class dictatorship.67 Althusser,
furthermore, underlines that “for each ISA, the various institutions and
organizations comprising it form a system.”68 The latter remark enlightens the actual core of the peculiar Althusserian approach: it is impossible to refer to one element of the system – of the structure, we might
say – without referring to the system as a whole. One component of
the ISA is so only in relation with both the other elements and with the
structure in general. The third remark is particularly important:
“It can be seen that the institutions existing in each ISA, the system
they form, and, consequently, each ISA, although defined as ideological, is […] not reducible to the existence ‘of ideas’ without a concrete,
material support.”69
Althusser and Gramsci agree on the latter thesis, which after all can
be seen as the “trademark” of the materialistic conception of the social
dynamics. The agents aimed at transmitting – imposing – the ideological bloc of the dominant class are not only mere “ideological realities”, they are also always constitutively anchored to some material
substrate. This fundamental assumption plainly recalls the Gramscian
notion of “material structure of ideology,” but there is something more:
“For example, the cultural ISA: the ideology that it realizes is anchored
in practices either aesthetic (the theatre, film, literature) or physical
(sport) that are not reducible to the ideology for which they serve as a
support.”70 This means that for each ISA, or agent of ideology, there
are correspondent social, cultural, political practices that involve the
members of the society – of the different classes – and that are acted
67. “The distinction between the public and the private is a distinction internal to bour-

geois law, and valid in the (subordinate) domains in which bourgeois law exercises its
‘authority’. The domain of the state escapes it because the latter is ‘above the law’:
the state, which is the state of the ruling class, is neither public nor private; on the contrary, it is the precondition for any distinction between public and private. The same
thing can be said from the starting-point of our Ideological State Apparatuses. It is
unimportant whether the institutions in which they are realized are ‘public’ or ‘private’.
What matters is how they function. Private institutions can perfectly well ‘function’ as
Ideological State Apparatuses.” (Althusser, Balibar 2014).
68. (Althusser, Balibar 2014: 76).
69. (Althusser, Balibar 2014: 76).
70. (Althusser, Balibar 2014: 76).
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in specific appropriate material places, which in virtue of this specificity
constitute themselves as agents of the ideology as well.
In the light of these remarks, it is possible for Althusser – and
for us, as well – to provide a definition of ISA:
“An Ideological State Apparatus is a system of defined institutions,
organizations, and the corresponding practices. Realized in the institutions, organizations, and practices of this system is all or part (generally speaking, a typical combination of certain elements) of the State
Ideology. The ideology realized in an ISA ensures its systemic unity
on the basis of an ‘anchoring’ in material functions specific to each
ISA; these functions are not reducible to that ideology, but serve it as
a ‘support’.”71
In order to clarify the provisional definition, it is appropriate to discuss
the distinction between Repressive State Apparatus and Ideological
State Apparatus. The first noticeable difference emerges in a quite
plain way from what we have argued above: while there is only one
Repressive State Apparatus, there is a plurality of Ideological State
Apparatuses. This initial distinction has to be taken carefully: we have
already stated that the plurality of ISAs constitutes a unity – a system
–, thus no individual element can be properly considered as a singular component without referring to the system as a whole. A second
distinction may be drawn on the basis of the terrain on which the two
apparatuses are located: the Repressive State Apparatus belongs entirely to the public domain, while the Ideological State Apparatuses
are largely located in the private domain.72 What emerges from these
two draft observations is that the best way to get the difference between the two kinds of apparatuses is asking how do they function?
The Repressive State Apparatus functions by repression, while the
Ideological State Apparatuses function by ideology. The Repressive
State Apparatus obtains the adjective “repressive” from the fact that it
makes direct or indirect use of physical violence, while the same can71. (Althusser, Balibar 2014: 76).
72. We have already discussed the Althusserian position about the dichotomy private/

public. We should remember that here Althusser is attempting to account for the constitution of the western capitalist societies using a functionalist approach, therefore the
use of the categories of public and private is valid and legitimate. Althusser specifies
that: “All the private institutions we have mentioned, whether owned by this or that individual or the state, function willy-nilly as component parts of determinate Ideological
State Apparatuses, under the State Ideology, in the service of the state’s politics, the
politics of the dominant class.” (Althusser, Balibar 2014: 81).
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not be said for the Ideological State Apparatuses. No one can claim
that the Church, or the educational system, or even the press system,
make use of physical violence in order to “function.” In regard to the
latter assumption we will soon draw some further specification, but for
now it is sufficient to say that in the Ideological State Apparatuses do
not make a “manifest or dominant”73 use of physical violence.
The fact that the Repressive State Apparatus and the Ideological State Apparatuses are defined on the basis of the nature of their
function may seem quite intuitive at a first glance, howbeit we believe
that the statement does require some deeper clarifications. The Repressive State Apparatus functions largely and mainly by repression
– including physical violence – and secondly by ideology. Similarly,
Ideological State Apparatuses function largely and mainly by ideology, and secondly by repression – even though the kind of repression
exploited by the Ideological State Apparatuses is mitigated and “even
symbolic.”74 75
The latter consideration enlightens a central thesis of the Althusserian conception of State. The Althusserian State is not composed by two independent and isolated spheres, namely, the Repressive State Apparatus and the Ideological State Apparatuses, but rather
it consists precisely in the synthesis resulting from the interplay of the
two poles.76 What “unifies” the two agents, despite their diversity and
their contradictions, is the “ideology of the ruling class” which is the
class that holds the State power. Althusser emphasises that: “To my
knowledge, no class can hold state power over a long period without
at the same time exercising its Hegemony over and in the Ideological
State Apparatuses.”77
73. (Althusser, Balibar 2014: 78).
74. (Althusser, Balibar 2014: 244).
75. “For example, the army and the police also function by ideology both to ensure

their own cohesion and reproduction, and in the ‘values’ they propound externally.”
(Althusser, Balibar 2014: 244).
76. Let us recall a passage from Gramsci’s paragraph 48 of PN 1, about the relationship between force and consent. We believe that, if we take into account this
fragment, the Althusserian view about the dynamic between the Repressive State
Apparatus and the Ideological State Apparatuses may seem very close to the Gramscian one: “The “normal” exercise of Hegemony on the now classic terrain of the parliamentary regime is characterized by a combination of force and consent which balance
each other so that force does not overwhelm consent but rather appears to be backed
by the consent of the majority, expressed by the so-called organs of public opinion
(which in certain situations, therefore, are artificially multiplied).” (Gramsci 1992: 156).
77. (Althusser, Balibar 2014: 245).
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3. Concluding remarks: Althusser reader of Gramsci, nothing personal?
As profusely stated by the tradition, Alhusser’s judgement upon
Gramsci and his ideas fluctuates considerably over time: on one hand,
he has always been certain that Gramsci was the only thinker within
the Marxist Theory – before himself – that attempted to positively reconsider the role of the superstructure; on the other hand, Gramsci
was seen as the main supporter of a political-practice theory and of
a theory of history which Althusser categorically wanted to distance
himself from. It is noticeable that during the work of research for Pour
Marx – published in 1965 – Althusser was particularly convinced that
only through Gramsci’s concept of Hegemony was it possible to address in a consistent and renewed way the relationship between the
economic and the ideological stage, without bending on the traditional essence-phenomenon dichotomy. As we previously said, another
“merit” awarded by Althusser to Gramsci consists in the development
operated by the Italian Marxist through the conception of the civil society – still rejected by Althusser – of the theory of apparatuses, although it remained in isolated form:
“To my knowledge, Gramsci is the only one who went any distance in
the road I am taking. He had the ‘remarkable’ idea that the state could
not be reduced to the (Repressive) State Apparatus, but included,
as he put it, a certain number of institutions from ‘civil society’: the
Church, the schools, the trade unions, etc. Unfortunately, Gramsci did
not systematize his institutions, which remained in the state of acute
but fragmentary note.”78
The criticism that Althusser puts forward to the Traditional Marxist
Theory, aiming at displaying the real causes of the radical crisis that
Marxism in general was living at the time, had at its very core a different conception of State, of Ideology and of the organization of the
class struggle. The one of Althusser was, although not in a manifest
or loud way, a sharp attack on Engels’s and Lenin’s Marxist Theory.
The power that fuels the Althusserian State is violence and repression,
that is precisely the basic function – and the core – of the social organization. The State appears like a complex machine that transforms
violence into legal power and at the same time conceals its real nature
78. (Althusser, Balibar 2014: 242).
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behind the mirrors of social service and popular law. Obviously, class
struggle plays a fundamental role in the Althusserian State, but it is
force and constriction that actually moves the structure at the deepest
level. Although the unity and the equilibrium of the State is insecure
and to remain sound it needs a continuous political effort – acted in
order to reproduce the social relation over time – Althusser denies the
Gramscian idea of a perennial class struggle. The latter distinction
might be the most significant Althusserian point of disagreement with
the Gramscian theory of Hegemony. Gramsci’s main thesis consists in
the fact that Hegemony is a social phenomenon in which every single
class may be involved – and is indirectly is involved. This means that
all the hegemonic projects of the classes are always engaged in a
struggle for power: “There is a struggle between two hegemonies –
always”, writes Gramsci in the § 227 of the PN 8.
From the seminar on the Capital of 196579 on, Althusser drastically changed his mind about Gramsci.80 He expresses so sharp and
aggressive judgements that could lead one to think of a personal involvement. Perhaps the rough words were silent and veiled criticism
to the political trends that at the time wanted the outbreak of a democratic revolution via the intensification of the politic tensions inside the
social community, and that were reported to draw much inspiration
from the Gramscian approach.81 Althusser follows Perry Anderson82 in
stating that the Gramscian thought incurs in various antinomies. Both
the French and the British critics held that Gramsci is self-contradictory in drawing his account of the State: all things considered, they
say, the entire project of the Prison Notebooks confines itself to four
key-concepts, namely, Hegemony, Force, Political Society and Civil
Society, and three of these four concepts – force, political society and
civil society – could be replaced with the mere Hegemony without undermining the internal consistency of the system itself.83
79. (Althusser, Balibar, Establet, Macherey, Rancière, 1968: Part I).
80. No conclusive reasons to explain such an abrupt change of views have been put

forth by the critics. Morfino suggests that Althusser may have distanced himself from
the Gramscian theses in order to take a stand within the Parti Communiste Français
against the moderate wing of the party, named “Les Italiens,” which took explicit inspiration from the Italian Gramscism. See (Morfino 2016).
81. For further deepening see (Poulantzas 1974).
82. (Anderson 1976).
83. Althusser states that Gramsci is prone to identify various concepts, so that a great
theoretic confusion is generated by some his contradictory claims. In this respect, we
refer to a note handwritten by Althusser on the side-lines of Œuvres choisies: «intéressant: G. identifie religion, idéologie, philosophie et politique» (ALT2.A57-01.03,
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Even though from a theoretical point of view Althusser, during
1965, was developing harsh judgements about the Prison Notebooks,
his relationship with Gramsci was always marked by sincere respect
and admiration. In a letter sent by Althusser to Franca Madonia on 17
June 1965, precisely the days in which he was working on the text of
the seminar on the Capital, we can read: «C’est un politique 100%: le
Machiavel des temps modernes, il lit Lénine à travers Machiavel autant que Machiavel à travers Lénine, et ce n’est pas peu dire.»84
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Resumo:
O debate acerca da opressão feminina foi objeto de análise tanto de Marx quanto dos
marxistas clássicos. Em várias de suas obras Marx e Engels falam da perspetiva materialista histórica na constituição da família e como ela se estabelece na humanidade no
período capitalista. No Manifesto do Partido Comunista a família burguesa já é tratada
como uma forma de aprisionar a mulher para realização das vontades dos homens burgueses. Apesar de o feminismo ter percorrido seu caminho nos séculos XVIII e XIX,
no seio dos debates da social-democracia as margens de uma tensão entre operárias e
feministas burguesas, é a revolução russa e a ação de revolucionárias russas que desencadearam o processo revolucionário em fevereiro de 1917 que culminou com a tomada do poder pelo proletariado russo em outubro do mesmo ano, e é este o exemplo
maior da emancipação, auto-organização das mulheres e movimento de trabalhadores.
Trotsky, Inessa Armand, Alexandra Kollontai, Nadiéjda Krúpskaia orientavam-se sobre
a base da discussão legada por Marx e Engels. Diante disso fazia-se necessário buscar a
libertação da mulher dos grilhões do lar e da família; o que possibilitou que posteriormente o feminismo fosse também enunciado como luta social e política que viabilizasse
a libertação da mulher do processo alienante capitalista e pudesse assumir seu lugar
nas lutas sociais e na história.
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Abstract:
The debate about female oppression was the subject of analysis by both Marx and the
classical Marxists. In several of his works Marx and Engels speak of the historical ma*
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terialist perspective on the constitution of the family and how it establishes itself in
humanity in the capitalist period. In the Manifesto of the Communist Party the bourgeois
family is already treated as a way of imprisoning the woman for the accomplishment of
the wills of bourgeois men. Although feminism has run its course in the eighteenth and
nineteenth centuries, within the debates of social democracy the margins of a tension
between workers and bourgeois feminists, it is the Russian revolution and the action
of Russian revolutionaries that triggered the revolutionary process in February of 1917
which culminated in the secession of power by the Russian proletariat in October of
the same year, and this is the greatest example of emancipation, self-organization of
women, and workers’ movement. Trotsky, Inessa Armand, Alexandra Kollontai, and
Nadiéjda Krúpskaia were guided on the basis of the discussion bequeathed by Marx
and Engels. Faced with this, it was necessary to seek the liberation of women from the
fetters of the home and family; which made it possible later on that feminism was also
enunciated as a social and political struggle that enabled the liberation of women from
the alienating capitalist process and could take its place in social struggles and history.

Keywords:
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1. Feminismo e Marxismo: Um diálogo Possível?
Dentro do debate marxista, a emancipação das mulheres
não é possível sem a extinção do sistema capitalista, o sujeito
revolucionário, então, deverá ser o proletariado, postura que inclui em seu discurso tanto mulheres quanto homens. Contudo,
especificamente nesse caso, as trabalhadoras deverão ser as
protagonistas na luta por sua própria emancipação, e para que
os homens de sua classe incorporem o combate contra a opressão também existente no programa revolucionário das fileiras
proletárias, fez-se necessário fazer perceber a causa feminista
como um dos aspetos fundamentais para se possibilitar uma
luta de classes mais ampla.
A corrente denominada “segunda onda” do feminismo
que traz a luz questões ainda consideradas tabu no início da
década de 60 até meados dos anos 80 provocou debates acirrados ao trazer às discussões feministas propostas que deveriam
ir além das enunciadas em um primeiro momento; a promoção
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pela igualdade nos direitos contratuais, direito a propriedade
para homens e mulheres e extinção dos casamentos arranjados, questões até então centrais dentro do debate feminista na
chamada “primeira onda” do feminismo dão lugar ao direito ao
aborto, participação ativa na política que incluíam as mulheres
na base de ascensão caracterizaram de forma efusiva esse período. A ativista e autora feminista Carol Hanisch (1970) cunhou
a máxima “O pessoal é político”, tal slogan se tornou símbolo
desta segunda onda. As feministas da chamada segunda onda
viam as desigualdades culturais e políticas das mulheres conectadas, e buscavam estimular umas as outras a perceber aspetos de suas vidas pessoais como sendo reflexos das estruturas
de poder sexistas.
Esse período será marcado, de forma peculiar, pelos
esforços teóricos do movimento feminista de unificar classe e
gênero visando refletir a análise sobre as mulheres a partir das
categorias marxistas ortodoxas. Segundo Alfons el Magnánim,
no livro Teoría feminista y teoría crítica organizado por Seyla
Benhabib e Drucilla Cornell (1990): “Algumas feministas sustentavam que o gênero era uma forma de classe, enquanto que outras afirmavam que se podia falar das mulheres como classe em
razão da sua posição dentro da rede de relações de produção
`afetivo-sexuais`”. Essa leitura evidencia como havia entre as
teóricas do feminismo radical grande militância de mulheres que
lutavam nos movimentos progressistas e esquerdistas, contudo
muitas vezes encontraram neles uma falta de resposta a suas
reivindicações.
No livro A crise da crise do marxismo Perry Anderson
não aceita a unidade entre estas duas lutas, pois não confere
historicidade ao processo da opressão patriarcal. Chama aten-
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ção para o facto de que a superação da dominação sexual não
é possível sem a superação das classes e considera que esta é
mais palpável que a primeira:
A dominação sexual é muito mais antiga historicamente,
e muito mais profundamente arraigada na cultura, do que
a exploração capitalista. Detonar suas estruturas requer
uma carga igualitária muitíssimo maior de esperanças e
energias psíquicas, do que a necessária para eliminar a
diferença entre classes. Mas, se essa carga explodisse
no capitalismo, é inconcebível que elas deixassem inalteradas as estruturas de desigualdades de classes – mais
recentes e relativamente mais expostas (…). Neste sentido, o governo do capital e a emancipação das mulheres
são – histórica e praticamente – irreconciliáveis (Anderson, 1984, p. 105).
Alexandra Kollontai em sua Autobiografia de uma mulher
emancipada 1980, evidencia as tensões existente no tocante
a questão de gênero dentro do processo revolucionário russo,
onde apesar de se esperar uma prática mais consciente e inclusiva no tocante as questões de gênero e da exploração da
mulher, ela e as suas correligionárias eram comummente atacadas por tratar de questões chamadas pelos companheiros de
“coisas de mulher” pelo simples facto de questionarem a opressão feminina existente mesmo dentro dos espaços marxistas.
Kollontai lutou para que dentro dos espaços marxistas os objetivos da luta feminista também fossem tratados com seriedade
e compromisso dentro do programa do movimento da classe
trabalhadora.
A reivindicação pelos direitos das mulheres e sua parti-
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cipação ativa encontra lugar na história na Revolução de 1917,
esse momento tonar-se-á um marco na luta por direitos de
igualdade sexual, pois pela primeira vez se viu essas questões
serem levantadas como uma das lutas centrais. Elas eram a voz
de mais de um terço da população trabalhadora da Rússia, encabeçaram uma revolução radical no país, ao lutar por direitos e
enfrentar um sistema de dominação que culminou com a Revolução Russa. Foi em 8 de março de 1917 que uma manifestação
concentrou na Rússia em torno de 90 mil mulheres contra o
czar Nicolau II, além da participação do país na Primeira Guerra
Mundial, o que gerou um entusiasmo nacional e desencadeou
a chamada Revolução de Outubro. Aleksandra Kollontai, Nadiéjda Krúpskaia, Inessa Armand, Elena Dimítrievna Stássova,
Klavdia Nikolaeva e tantas outras que foram protagonistas na
luta popular se tornaram invisíveis para a História durante muito
tempo, apesar de podermos perceber o seu papel e seu significado que permanecem para além do tempo no resultado de
suas lutas.
O percurso do pós-guerra também não foi nada fácil,
Alexandra Kollontai preocupa-se na construção e manutenção
de coletividades que propiciem o debate acerca do trabalho
doméstico, exatamente por perceber que se o mesmo não for
distribuído gera desigualdades e afasta a mulher da vida política. Com o apoio de Lênin e Trotsky, juntamente com suas companheiras de lutas, conseguiram aprovar medidas significativas
como a legalização do aborto. Contudo, ainda eram muitas as
dificuldades que insistiam em dificultar o processo de emancipação. Como ela mesma relata:
Minhas teses sobre minhas ideias sobre sexo e moral
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foram amargamente combatidas por muitos camaradas
do partido de ambos os sexos, assim como ainda com
outras diferenças de opinião no partido a respeito dos
princípios políticos. O cuidado pessoal e familiar foi adicionado a isso e, deste modo, os meses de 1922 passaram sem trabalho frutífero. (Kollontai, 1980, p. 75).
As mulheres russas lutaram diante de condições extremamente precárias, de extrema miséria; foram anos de lutas a
tentar dar visibilidade a causa, com periódicos/publicações, a
realização de reuniões, a participação em manifestações, a partir de várias frentes, operárias, camponesas, revolucionárias.
Segundo Batya Weinbaun para além de Kollontai, outras autoras relatam o mesmo “desencanto com o socialismo que surgiu
da revolução [o que] deu impulso ao surgimento da teoria feminista” (Weinbaum, 1984) a autora claramente faz referência ao
desencanto ocorrido com a burocratização dos trabalhadores
sob a égide do regime stalinista. Em 1969 a análise de Kate Millet, em sua obra Sexual Politics ecoou e permitiu ao feminismo
radical chegar à conclusão de que “era necessária uma revolução para mudar o sistema econômico, porém, insuficiente para
liberar a mulher” (Weinbaum, 1984). Kate Millet ao analisar a
União Soviética apenas sob regime stalinista, acredita que uma
revolução socialista pode vir a dar lugar a uma contrarrevolução
feminista. Essa conclusão ainda que superficial é compreensível
levando-se em conta que sob o regime de Stálin não só foi abolido o direito ao aborto, como também houve grande perseguição
aos homossexuais, além erguer-se novamente a ideia de família como célula básica do Estado, inclusive concedendo privilégios às mulheres que tinham muitos filhos. Se esses diálogos
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geravam tensões é porque o feminismo, como movimento que
visa à emancipação das mulheres de toda opressão, estava em
constante confronto e processo de construção com as correntes
teóricas e políticas que expressaram as tendências revolucionárias do período.
A pesquisadora brasileira sobre feminismo marxista Céli
Regina Pinto em seu artigo A propósito da controvérsia feminismo/marxismo (limites e perspetivas do feminismo socialista) chama atenção ao facto de que a eliminação das classes
só pode vir a propiciar a emancipação das mulheres, se esta
questão específica for trabalhada dialeticamente no processo
revolucionário. De acordo com a autora, a luta contra o poder
patriarcal ainda que não pretenda ser o foco do debate, é ineliminável diante da observação de que o processo de superação
das classes não é tão somente economicista, mas sobretudo
dialético, ao passo que a compreensão da realidade tende a se
manter nas trocas dos modos de produção. Sendo assim, as
relações de gênero, sobretudo suas relações de poder devem
ser percebidas como obstáculos à consciência emancipatória.
Existe materialidade na superestrutura e isso deve ser refletido
pelos teóricos marxistas contemporâneos.
Seja entre diálogos ou tensões, o feminismo teve que
reconhecer no marxismo um meio de interlocução necessário.
Historicamente feminismo e marxismo nasceram no modo de
produção capitalista, ainda que a opressão das mulheres e das
classes seja anterior à exploração do trabalho assalariado. O
desenvolvimento do proletariado e a destruição da economia
familiar pré-capitalista se encontram na origem de ambas correntes de pensamento. Assim, quem aspira a acabar com a
opressão, e não somente a obter prudentes elaborações teóri-
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cas abstratas de duvidosa capacidade emancipatória, deve dar
conta disso, como fez o feminismo nas suas várias vertentes de
discussão e posturas no decorrer da história num diálogo controverso, mas também frutífero.
2. Protagonismo e Invisibilidade Histórica: A Práxis Política
da Revolução das Mulheres.
Para a grande revolução de outubro quem foram elas?
“Quem foram elas? Indivíduos? Não, uma massa, dezenas, centenas de milhares de heroínas anônimas que caminharam lado a lado com operários e camponeses em
nome da bandeira vermelha, com o lema dos sovietes,
através das ruínas do odioso passado religioso e czarista
em direção a um novo futuro. (Kollontai, 1927, Diário das
Mulheres, n.º 11, Dossier 060: Revolução de Outubro).
Com o slogan “Pão e paz”, o dia 8 de março no calendário
ocidental e 23 de fevereiro no calendário russo que marca o Dia
Internacional das Mulheres, no ano de 1917 foi marcado pelo
ativismo de mulheres tecelãs e mulheres familiares de soldados
do exército que saíram às ruas de Petrogrado (hoje conhecida
como São Petersburgo), a convocar o operariado russo a lutar
contra o czarismo e pela saída da Rússia na Primeira Guerra
Mundial. O manifesto que durou vários dias, adquiriu um caráter
de luta política, que possibilitou a eliminação da autocracia russa e contribuiu fortemente para a ascensão dos bolcheviques
ao poder.
Em sua obra A história da Revolução Russa de 1930,
León Trotsky relata que os próprios bolcheviques foram surpreendidos pela autonomia e liderança das mulheres russas.

Feminismo e Marxismo

151

Na véspera do dia internacional da mulher, discursos e manifestos para as comemorações da data ecoavam pelas ruas, mas
as mulheres da indústria têxtil transgrediram a resistência das
organizações revolucionárias que participavam e iniciaram uma
grande mobilização, ao fazerem surgir uma greve de massas,
não havia outra alternativa para as lideranças políticas a não ser
aderir à greve.
Nem uma só organização chamou greves naquele dia.
Apesar disso, na manhã seguinte, as operárias têxteis
em várias fábricas saíram em greve e enviaram delegadas aos metalúrgicos, pedindo apoio. Os bolcheviques
concordaram. Então foi fato: as mulheres trabalhadoras
foram a faísca da revolução. (...) O Dia da Mulher foi bem-sucedido, cheio de entusiasmo e sem vítimas. Anoitecera e nada revelava ainda o que esse dia trazia em suas
entranhas. (Trotsky, 1962, pp. 20-21).
O impacto das lutas dessas mulheres e suas lideranças
também femininas marcaram não só a revolução russa como
a história, contudo sobre a maior parte delas a história escrita
por homens fez questão de silenciar, contudo os avanços históricos conquistados pelas feministas soviéticas permanecem e
ressaltam a importância do protagonismo feminino em qualquer
Revolução que se diga social e anticapitalista.
Está na hora, finalmente, de compreender que o movimento feminista não tem como objetivo a luta contra o
sexo masculino, mas sim está direcionado à organização
das mulheres, à mobilização daquela metade da popu-
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lação que está inerte para o combate dos preconceitos,
independentemente de quem seja o agente deles (Kalmánovitch. Org. Graziela Schneide, 2017, p.18)2.
Anna Andréievna Kalmánovitch, pouco falada por historiadores, foi uma grande ativista feminina e precursora dos
ideais que movimentariam a revolução de outubro, nascida em
Saratov, na Rússia, Kalmánovitch foi uma ativista do movimento
de mulheres, tratada pela pesquisadora sobre estudos russos
Rochelle Ruthchild (2010) como a mais proeminente feminista
judia. Após a Revolução de 1905, tornou‐se feminista radical,
tendo sido uma das mulheres pioneiras a falar publicamente
acerca dos direitos políticos femininos e igualdade de gênero
fosse em palestras, ou mesmo discursos sobre a causa da mulher; na Rússia de 1908 Kalmánovitch participou ativamente dos
encontros da União pela igualdade de Direitos das mulheres e
apresentou-se no I Congresso de toda a Rússia Contra o Comércio de Mulheres em 1910, dentre tantos outros. Escreveu
panfletos sobre o tema e contribuiu para os principais periódicos
feministas existentes na época, como Soiúz Jénschin e Jénski
Viéstnik. A ativista era contundente em sua defesa ao feminismo
e a sua necessidade no debate acerca da opressão feminina:
Conscientemente ou por falta de familiaridade com o assunto, os opositores e as opositoras do movimento de
libertação das mulheres o imaginam como uma luta direcionada contra os homens, em geral compreendendo
o feminismo como algum tipo de motim armado, uma
2. Anna Andréievna Kalmánovitch. em 1907, ela já usava a palavra “feminismo” e a

colocou no título de seu texto, batizado de Algumas palavras sobre o feminismo: O
movimento feminista e a relação dos partidos com ele.
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guerra de amazonas. Quanto às suas adeptas – que têm
coragem de afirmar que a questão da liberdade da mulher, assim como a de outros cidadãos, é sempre atual e
que não se pode privilegiar os direitos de uma parte da
população em prejuízo da outra –, os opositores declaram-nas feministas “radicais”, achando que entenderam
alguma coisa. (Kalnanovitch. Org. Graziela Schneide,
2017, p.18).
Assim como Kalmánovitch, outra importante personagem
histórica da revolução russa Inessa Fiódorovna Armand é pouco falada, sempre orientada pelos ideais marxistas Inessa foi a
líder do departamento de mulheres do Comitê Central do Partido Comunista e foi integrante da organização da I Conferência Internacional das Mulheres Comunistas. O resgate de seus
escritos políticos possibilitaram perceber a importância da luta
das mulheres nas mudanças sociais, em seu texto intitulado O
Partido Comunista e a Trabalhadora de 1920, Inessa afirma: “O
trabalho feminino se ajustou ao capitalismo exatamente como
o trabalho mais barato, mais humilde, e os proprietários, na
sua luta contra os trabalhadores, utilizavam o trabalho feminino
como um meio de piorar as condições de trabalho ou de mantêlas no patamar anterior”. Tais considerações se mostram tão
atuais que também poderiam ser lidos, por exemplo, no artigo
da norte-americana Nancy Fraser, O feminismo, o capitalismo e
a astúcia da História3, que traz a partir da mesma perspetiva um
diagnóstico de como a precarização do trabalho das mulheres
foi decisiva para a expansão do modelo capitalista neofordista,
3. Original publicado na New Left Review, n.º 56, março-abril de 2009, com o título

“Feminism, capitalism and the cunning of history”.
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assunto que retomaremos detalhadamente mais adiante.
Wendy Goldman (2014) em seu livro Mulher, Estado e
Revolução: política da família soviética e da vida social entre
1917 e 1936 faz um trabalho minucioso para mostrar como Revolução Russa trouxe mudanças marcantes para a vida das mulheres e dos homens. Um dos primeiros atos do novo governo
soviético foi a criação do casamento civil e permitir o direito ao
divórcio. Até 1917, autoridades religiosas controlavam o chamado Direito da Família: que incluíam ortodoxos russos, judeus e
muçulmanos. Para maioria da população, isso possibilitava que
a Igreja Ortodoxa Russa tivesse controle sobre casamento, o
divórcio, a custódia de crianças, bem como das relações entre
marido e mulher como um todo: Não é o trabalho feminino em
si que rebaixa os salários ao entrar em competição com o trabalho masculino, mas a exploração do trabalho feminino pelos
capitalistas que dele se apropriam” (Zetkin, em seu discurso no
Congresso de Fundação da Segunda Internacional em 1889,
apud Goldman, 2014, p. 62).
A lei patriarcal não permitia a mulher obter educação, ter
autonomia no seu trabalho, não podendo nem mesmo mudar
de residência ou viajar sem que o marido ou pai consentissem.
O divórcio era muito difícil de ser obtido, mesmo que o marido
tivesse comportamentos abusivos. Se uma mulher havia deixado seu marido, ela perdia todos os direitos sobre seus filhos.
As mulheres foram educadas para obedecerem a seus maridos
em todos os aspetos, e seu silenciar era assim peça chave na
manutenção do sistema social e político capitalista patriarcal.
Segundo Goldman, o Código da Família de 1918 tornou
evidente a opressão feminina e seus séculos de controle patriarcal e a necessidade de mudanças radicais. Estabeleceu
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o casamento civil e o direito ao divórcio, garantiu às mulheres
direitos iguais aos homens. Garantiu também o direito das crianças que a partir daquele momento passavam a ter direito ao
apoio parental, mesmo nascendo fora de um casamento civil
registrado. Elas passaram a ter direito aos mesmos direitos e de
serem totalmente independentes. Foi a legislação familiar mais
radical do mundo em termos de reconhecimento dos direitos
das mulheres. Em 1920, a União Soviética se torna o primeiro
país do mundo a legalizar o aborto. A partir de então, as mulheres poderiam receber abortos livres e legais nos hospitais,
realizados por médicos em condições higiênicas.
Apesar de todas as lutas e conquistas do feminismo revolucionário enunciadas nas várias correntes feministas da revolução russa, estarem de acordo que a existência da dominação
masculina (patriarcado) está presente em todas as sociedades
existentes, e pareçam compartilhar da máxima socialista de que
no capitalismo é impossível alcançar a liberação humana, o certo é que se mostram incrédulos sobre a possibilidade do socialismo conseguir criar uma verdadeira democracia baseada na
extinção da escravidão assalariada e sobre a qual possa assentar-se a emancipação definitiva das oprimidas e dos oprimidos.
Segundo o feminismo radical não haverá mudança social sem
uma revolução cultural que a anteceda. Cada indivíduo deve
começar a modificar a si próprio para depois mudar a sociedade. Este movimento de autoconsciência viria a possibilitar a
liberação sexual e a criatividade que permitiriam transformar as
relações opressivas.
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3. Corpo da mulher enquanto última fronteira na conquista pelo capital: as estruturas que subjazem o capitalismo
através da opressão feminina.
A historiadora feminista italiana, Silvia Federici em seu
livro Caliban and the Witch: Women, the Body, and Primitive Accumulation (2004) propõe rever as origens do sistema capitalista, a pesquisa histórica de Federici traz as formas de opressão
e resistência à luz, opressões que por muito tempo foram consideradas invisíveis, a opressão das mulheres se torna central
não apenas para a história capitalista, mas também na busca
por uma saída. Para historiadora, professora emérita da Hofstra University em Nova York, nem mesmo Karl Marx percebeu
que, sem confinar as mulheres à reprodução, não haveria capital; para autora, Marx estudou esse período de uma perspetiva masculina, ocupando-se da esfera produtiva, do trabalho
assalariado, contudo acabou muitas vezes por ignorar a esfera
reprodutiva da vida e da mão de obra, como por exemplo: a gestação, aleitamento e cuidado com as crianças, a sexualidade, o
cuidado com os velhos e os doentes, a limpeza.
Segundo Federici as lutas travadas pelas mulheres desde o período medieval não estavam desvinculadas das lutas de
classe mais do que hoje; contudo, eram lutas por direito próprio.
Enquanto na Europa pré-capitalista as mulheres tinham acesso
às terras e outros bens comuns, no capitalismo elas foram despejadas da terra, do trabalho assalariado, e seus corpos passaram a ser vistos como instrumentos para controle de massa
e aumento de produtividade. As parteiras, que também faziam
os abortos, foram criminalizadas, assim como as benzedeiras e
curandeiras com seus conhecimentos de poções e ervas medi-
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cinais, as adivinhas e suas visões espirituais, as mulheres que
viviam sós, as hereges, e tantas outras. Tirar das mulheres a autonomia sobre seus corpos corroborou com o desenvolvimento
de uma medicina baseada em conhecimentos fora do alcance
das classes populares.
A conversão dos camponeses em trabalhadores assalariados no decorrer desses séculos demandou uma aceleração
do tempo e uma nova concepção do corpo humano, que passa
a ser visto como máquina e submetido ao domínio da mente,
numa relação hierárquica. O camponês precisa ser disciplinado,
esquecer suas velhas formas de vida comunal.
Federici enfatiza que o capitalismo necessita de hierarquias, e é exatamente por isso que questões de gênero devem
ser entendidas como uma peça chave nas relações de classe.
O argumento central da autora é de que a acumulação primitiva4
envolveu não apenas a acumulação de riqueza e os trabalhadores chamados livres, mas também o acúmulo de poder e hierarquias dentro da classe trabalhadora, e chega a conclusão que
esse processo existe até hoje, principalmente nas neocolónias.
Que a transição para o capitalismo não foi natural, nem mesmo
pacífica, não há o que negar, mas é importante salientar que
foi sobretudo construída com a institucionalização da violência
masculina contra as mulheres.
Cada vez que uma mulher é abusada, objetificada, discriminada, a classe trabalhadora se enfraquece. Vítima da opressão, passará a crer que a realidade não é passível de mudança
e que é melhor submeter-se ao opressor do que lutar contra as
4. O acúmulo primitivo em sua natureza um conjunto de fenômenos que servem

de pré-condições para o desenvolvimento inicial do capitalismo, a versão marxista
“clássica” da acumulação primitiva concentra-se na acumulação de recursos importantes por meio da violência e a desapropriação do campesinato. Federici refina esta
definição de maneira brilhante.
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estruturas dominantes e por sua vida em risco. A classe trabalhadora, por outro lado, se desestabiliza, porque esse homem
que oprimiu sua companheira, está distante de transformar-se
num trabalhador consciente de seus grilhões. Por essa percepção, o trotskismo defende que se a unidade dos trabalhadores
é necessária, então é imperioso erradicar os prejuízos contra os
imigrantes, as barreiras que se levantam entre efetivos e terceirizados, combater a ideologia que impõe a repressão do adulto
sobre o jovem e, nesse sentido, lutar decididamente contra a
opressão das mulheres. Elas deverão deixar de ser o que ele
chama de “as proletárias do proletário”5, as pessoas submissas e consideradas objetos da propriedade do homem. Assim,
o programa do marxismo revolucionário a conclamar a todos:
abram alas para a mulher trabalhadora.
4. O Feminismo no Contexto do Capitalismo Organizado
pelo Estado.
A filósofa Nancy Fraser em seu artigo intitulado Feminism, capitalism and the cunning of history, 2009, nos chama
atenção para o surgimento da estrutura social hegemônica no
período do pós-guerra, uma formação social na qual os estados exerceram um papel ativo em conduzir as suas economias
nacionais. Baseando-se nas experiências da Depressão e planeamento de tempos de guerra, Fraser aponta o facto de estes
Estados criarem várias ferramentas de dirigismo, que incluem:
política industrial, tributação redistributiva, provisão social, regulamento empresarial, nacionalização de algumas indústrias-chave, bem como a desmercantilização de bens públicos. Nas
5. O documento A agonia do capitalismo e as tarefas da Quarta internacional, mais

conhecido como Programa de Transição. Foi concluído em 1938, dois anos antes do
assassinado de León Trotsky por um agente stalinista.
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décadas posteriores a 1945, uma variante do capitalismo organizado pelo Estado poderia também ser percebido nos países
de terceiro mundo.
Em ex-colônias empobrecidas, bem como os Estados
desenvolvimentistas recém independentes buscaram usar suas
capacidades mais limitadas para iniciar o crescimento econômico nacional por meio de políticas de substituição de importação,
investimento infraestrutural, nacionalização de indústrias-chave
e gastos públicos em educação.
As feministas da segunda onda rejeitam a identificação
exclusiva de injustiça como má distribuição entre classes. Elas
expandiram o significado de justiça, reinterpretando como injustiças desigualdades sociais que tinham sido negligenciadas,
ou racionalizadas, rejeitam tanto o foco exclusivo do Marxismo
na economia política quanto o foco exclusivo do liberalismo na
lei, elas desvelaram injustiças localizadas em outros espaços
como na família, cultura, na sociedade civil e na vida cotidiana,
mas com certeza um dos grandes acréscimos das feministas
da segunda onda é o facto de terem ampliado a perceção do
número de eixos que pode vir a abrigar a injustiça. Ao rejeitarem
a primazia das classes, as feministas anti-imperialistas, feministas negras e as feministas socialistas também se opuseram ao
discurso de feministas radicais que visava situar o gênero na
mesma posição de privilégio categorial.
A segunda onda do feminismo alargou seu campo de
ação para incluir assuntos anteriormente privados como sexualidade, serviço doméstico, reprodução e violência contra mulheres. Desta forma, elas nos possibilitaram compreender de
forma mais ampla o conceito de injustiça que deve abranger
não só desigualdades econômicas, mas também as hierarquias
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do poder político. Possibilitaram assim uma compreensão mais
ampla, abrangendo economia, cultura e política, o resultado foi
para além de uma lista de questões isoladas, mas possibilitou
a noção de que a subordinação das mulheres era sistêmica e
muito bem fundamentada nas estruturas profundas da sociedade. Apesar de tais diferenças, a maior parte das feministas da
segunda concordou que superar a subordinação das mulheres
requeria transformar radicalmente as estruturas profundas da
totalidade social. Este compromisso comum para a transformação sistêmica denotava as origens do movimento no mais geral
fermento emancipatório dos tempos.
Nancy Fraser (2009) chama atenção que o projeto foi fadado ao fracasso desde o início, pois sempre esteve sob o jugo
de forças históricas mais profundas, que não foram bem entendidas na ocasião. Hoje, podemos perceber que o surgimento da
segunda onda do feminismo coincidiu com uma mudança histórica no caráter do capitalismo, que acabou de ser transplantada
para o neoliberalismo. Diferente do capitalismo tradicional, que
usava a política para domesticar mercados, o neoliberalismo
propõe usar mercados para ter a política sob controle. Promoveram privatização e desregulamentação; responsabilização
pessoal deu lugar aos Estados de bem-estar social e desenvolvimentistas, estabelece-se dessa maneira um formato de Estado competitivo e mesquinho. Para Fraser, embora publicamente
tenha sido pensada como guia na transição para o capitalismo
na Europa Oriental/Central, era aplicada apenas de forma gradual e desigualmente no Primeiro Mundo. No Terceiro mundo,
por contraste, a neoliberalização foi imposta, especialmente na
América Latina.
Expostas essas questões históricas, o que nos cabe aqui
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chamar atenção é: como a segunda onda do feminismo prosperou e expandiu nesta nova conjuntura. O movimento que tem
início como contra cultural radical que chegou a compelir os Estados pós-coloniais a abrirem mão de seus ativos, abrirem os
seus mercados e cortar gastos sociais, estava segundo Fraser
“a caminho de se tornar um fenômeno social de massa de base
ampla”. Atraindo partidários de todas as classes, etnias, nacionalidades e ideologias políticas, as ideias feministas penetraram em todos os espaços da vida social.
É certo que, o surgimento do neoliberalismo modificou as
estruturas em que segunda onda do feminismo operava. O objetivo foi dar novo significado aos ideais feministas. Os anseios
que tiveram um claro impulso no contexto do capitalismo organizado pelo Estado assumiram um significado muito mais dúbio
e perigoso na fase neoliberal. No novo contexto de globalização
as feministas se uniram a ativistas de direitos humanos, ambientais, críticos da Organização Mundial de Comércio de forma
a buscar atingir as injustiças que haviam sido negligenciadas
em outros tempos.
Utilizando novas tecnologias de comunicação para expandir o debate, as feministas foram precursoras em estratégias inovadoras o resultado foi uma nova forma promissora de
ativismo feminista transnacional. Muitas dessas feministas direcionaram seus esforços para esfera internacional, fazendo-se ouvir na sociedade civil global trouxeram de volta ao debate
novos espaços de discussão sobre que modelos de governança
global queremos, contudo segundo Fraser elas foram envolvidas em várias questões mais localizadas que subjugavam o debate acerca das questões relacionadas à pobreza.
Segundo Nancy Fraser, estas campanhas reduziram a
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política feminista em ONG’s, davam mais voz a elites que falam
a língua Inglesa do que a grupos ativistas locais. Para a filósofa,
esses processos deixam claro que na verdade o neoliberalismo
até abriria espaço para debate com reivindicações para o reconhecimento das lutas, mas não permitiria espaço para as reivindicações de redistribuição, na medida em que constrói um novo
regime de acumulação do trabalho assalariado das mulheres, e
busca separar os mercados de uma regulamentação social.
Atender as demandas feministas não pode ser visto
como apenas mais um grande passo para sanar problemas sociais e econômicos da nossa sociedade capitalista, se não há
uma transformação na base do sistema tudo volta a ruir. Fraser
chama atenção ainda, ao facto que o feminismo dominante adotou uma abordagem que não promove a igualdade nem mesmo para as mulheres, quiçá para outros grupos. O foco desse
modelo de feminismo é incentivar mulheres instruídas de classe média a se esforçar, conquistar cargos de liderança, romper
barreiras, de forma que não há mudanças estruturais na sociedade capitalista, essas mulheres só colhem os louros da vitória
ao estigmatizar e explorar outras. O trabalho de cuidado e as
tarefas domésticas são repassados para trabalhadoras mal remuneradas. Esse não é um feminismo inclusivo para todas as
mulheres “[...] só são justos se permitem a todos os atores relevantes participar como pares na vida social” (FRASER, 2005a,
p. 59) - e seria ainda uma noção de processo, pois indicaria um
padrão procedimental pelo qual se torna possível avaliar a legitimidade democrática das normas: “[...] são legítimas se podem
garantir o assento de todos os envolvidos em um processo justo
e aberto de deliberação, em que todos participam como pares”
(ibidem).
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O feminismo mainstream adota assim uma noção de
igualdade voltada para o mercado, que se encaixa no neoliberalismo dominante. Tende, dessa forma, a se encaixar em um
formato do capitalismo ainda pior e mais cruel, é o feminismo
liberal que cada vez mais fornece o carisma e a ilusão de emancipação que o neoliberalismo se utiliza para legitimar sua distribuição de riqueza entre os ricos.
5. Novos Desafios: por um feminismo pós-neoliberal
Muitos são os processos de subordinação pautados pelo
mercado, podemos dizer que eles são a própria essência do
capitalismo neoliberal, por isso mesmo devem se tornar o centro da crítica feministas se quisermos nos distinguir e evitar a
ressignificação feita por ele. O objetivo é a crítica a um sistema
capitalista que, ainda que prometa liberação, substitui um modo
de dominação por outro.
O feminismo não deve ter como foco fazer um número
limitado de mulheres assumir posições, privilégio e poder dentro
de hierarquias sociais existentes, e sim de superá-las. Contudo,
é crucial desafiar e modificar as fontes que estruturam a dominação de gênero na sociedade capitalista. A começar pela divisão institucionalizada de dois tipos de atividades supostamente
distintos: o trabalho de produção (historicamente assalariado e
associado aos homens), e as tarefas ligadas ao cuidado (historicamente não remunerado e ainda realizadas principalmente
por mulheres). Essa divisão sexual hierarquizada é uma estrutura determinante dentro da sociedade capitalista, além de ser
a grande propiciadora das assimetrias de gênero. As mulheres
não poderão se emancipar enquanto essa estrutura permanecer intacta.
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A crise do neoliberalismo nos permite repensar nossa
ambivalência dado o alcance transnacional do capital, a tarefa
é então romper a identificação exclusiva da democracia com
a comunidade política delimitada. Juntando outras forças progressistas, as feministas poderiam militar por uma nova ordem
que seja democrática em todos os níveis. A nova formação de
poderes democráticos deve ser capaz de repensar as injustiças
em todas as esferas. Tendo observado como o violento ataque
neoliberal instrumentalizou nossas melhores ideias, temos uma
brecha para reivindicá-las. Ao aproveitar esse momento poderíamos redirecionar o discurso da transformação iminente à luz
dos marxistas na direção da justiça e não apenas no que diz
respeito a gênero e propor uma reconstrução da teoria feminista
a partir do Sul global.
Judith Butler em sua obra Contingent Foundations: Feminism and the Question of “Postmodernism” de 1990, deixa clara
sua visão pós-moderna do feminismo, a autora desconstrói a
ideia da base unitária de identidade compartilhada por todas as
mulheres, sua preocupação é o papel que o poder cumpre na
constituição da identidade no feminismo.
No feminismo, parece haver uma necessidade política
de falar enquanto mulher e pelas mulheres, e não vou
contestar essa necessidade. Esse é certamente o modo
como a política representativa funciona e, neste país, os
esforços de lobby são virtualmente impossíveis sem recorrer à política de identidade. Assim, concordamos que
manifestações, esforços legislativos e movimentos radicais precisam fazer reivindicações em nome das mulheres. (Butler 2005, p.24).
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Em Butler para se pensar o feminismo hoje é necessário
repensar o processo de formação das identidades de gênero.
Para a filósofa, a uniformização da categoria mulher precisa ser
reavaliada e desconstruída, para tanto é crucial refazer o trajeto
da construção da mulher universal para mostrar que sua universalidade e naturalidade são artificiais, e, ao compreendermos
os jogos de poder nos quais a mulher foi construída, é possível
compreender os interesses que a ‘mulher universal’ representa.
Já Nancy Fraser ao articular ingredientes modernos e
pós-modernos, tenta desvelar as estruturas da desigualdade de
gênero em contextos sociais específicos, e como emancipar as
mulheres das desigualdades
Assim, o feminismo segue na sua postura de crítica dos
valores da razão, da ideia de verdade, igualdade e talvez, quem
sabe, se possa associar as ambivalências dos estudos feministas em uma tentativa de síntese, uma outra alternativa que
não a moderna e pós-moderna, mas que se desvele enquanto
justaposição e acomodação mútua entre diferentes narrativas
culturais e políticas.
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Resumo:

o presente artigo tem como objetivo expor aspectos da construção da categoria tempo
de trabalho socialmente necessário e da teoria do valor-trabalho nas obras de Karl Marx
e problematizar a maneira em que elas aparecem em Para uma ontologia do ser social, de
György Lukács. Em especial, destacam-se as seguintes dimensões em torno da categoria
e da teoria mencionadas: 1) a opacidade das relações e valorações econômicas pautadas pelo tempo de trabalho socialmente necessário; 2) o caráter indiretamente social
do trabalho, típico do capitalismo, e sua distinção com o trabalho diretamente social;
3) o caráter compulsório da redução do tempo de trabalho. Procura-se demonstrar
que a leitura ontológica que Lukács realiza dessas categorias contrasta com a própria
perspectiva marxiana, sobre a qual ele procura se apoiar.
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Abstract:

this paper aims to approach aspects of Karl Marx’s labour theory of value and the
category of socially necessary labour time and to reflect upon the way these appear in
György Lukács’s The ontology of the social being. In particular, the following dimensions
are highlighted here: 1) the opacity of economic relations and valuations determined
by the socially necessary labour time; 2) the indirectly social aspect of labour, typical of
capitalism, and its difference with directly social labour; 3) the compulsory aspect of
the reduction of labour time. The paper attempts to demonstrate that Lukács’s ontological reading of these aspects contrasts with the Marxian perspective that he tries to
use to support his own arguments.
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O presente artigo tem o intuito de problematizar a construção da
categoria tempo de trabalho socialmente necessário nas obras de
Karl Marx e a maneira em que ela aparece no que é considerado o
último trabalho de György Lukács: Para uma ontologia do ser social.
A intenção aqui não é adentrar os pormenores do complexo caminho
de Marx até a incorporação e o desenvolvimento crítico da teoria do
valor-trabalho, mas indicar três características específicas atreladas
a essa categoria que aparecem nas pesquisas de Marx para poder,
então, contrastá-las com a leitura ontológica que Lukács realiza delas.
Essas três características são: 1) a opacidade, ou intransparência, das
relações e valorações econômicas pautadas pelo tempo de trabalho
socialmente necessário; 2) o caráter indiretamente social do trabalho,
típico do capitalismo, e sua distinção com o trabalho diretamente
social; 3) o caráter compulsório da redução do tempo de trabalho.
Na primeira seção do artigo indicaremos o que consideramos
aspectos embrionários do tempo de trabalho socialmente necessário
na Miséria da Filosofia, passaremos então às distinções entre
trabalho diretamente social e indiretamente social, indicadas nos
Grundrisse e, por fim, faremos alguns comentários sobre O Capital
e sobre as indicações de Marx acerca de uma sociedade comunista
na Crítica ao Programa de Gotha. Na segunda seção, faremos
uma breve apresentação daquela que é considerada a última obra
de Lukács Para uma ontologia do ser social, seguiremos indicando
a leitura aí presente da teoria do valor-trabalho de Marx, fazendo
referência também ao texto de maturidade de Lukács O processo
de democratização e, por fim, indicaremos como, em nossa
interpretação, nessas obras generaliza-se indevidamente para todo
o ser social as três características mencionadas, que em Marx se
refeririam apenas ao capitalismo. Por fim, na última seção do artigo,
apresentaremos nossas conclusões contrastando as perspectivas
de Marx, como o entendemos, e a leitura realizada por Lukács.
O

tempo

de

trabalho

socialmente

necessário

em

Marx

É sabido que as preocupações de Marx com a economia política surgem
desde cedo em suas reflexões. Já em 1842-1843, enquanto redator da
Gazeta Renana, as questões dessa ordem apareceram a ele a partir
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das discussões sobre os delitos florestais e as condições materiais dos
camponeses do Mosela. Mas é a partir de 1843-1844, impulsionado
por suas reflexões críticas sobre a filosofia hegeliana, que ele se volta,
então, com mais afinco, para o estudo da economia política, uma vez
que entende que ali estaria a “anatomia da sociedade burguesa” 1.
Nessa aproximação inicial à economia política, Marx rejeita
categoricamente a teoria do valor-trabalho. Sua leitura à época,
influenciada pelas primeiras colocações críticas de Friedrich Engels,
em Esboço de uma crítica da economia política, entende o valortrabalho enquanto idêntico ao preço das mercadorias e como
resultado do acaso. A crítica de Marx endereçada à economia política
indicava que esta, e a teoria do valor-trabalho por ela proposta,
faziam abstração da própria realidade – que seria acidental segundo
Marx – para poder dar uma maior coesão às suas próprias leis2.
Não foi preciso muito tempo para que Marx e Engels mudassem
de posição. Já na Ideologia Alemã é possível encontrar um
posicionamento diverso àquele da primeira aproximação à economia
política. Ernest Mandel atribuiu tal mudança sobretudo ao contato
que Marx teve com os escritos dos economistas socialistas
ingleses – como Thomas Rowe Edmonds, William Thompson
e, mais tarde, John Bray – que se utilizavam da teoria do valortrabalho proposta por David Ricardo. Mandel sugere, ainda, que o
estudo desses autores provavelmente fez com que Marx e Engels
se dessem conta das “razões apologéticas pelas quais a economia
política burguesa tinha se desviado de Ricardo na Grã-Bretanha3”.
Não obstante, essa mudança de posicionamento frente à economia
política não havia se dado, ainda segundo Mandel, meramente por uma
questão de agitação. O estudo da economia política havia permitido à
Marx e Engels reavaliar os problemas que antes haviam diagnosticado
na obra de Ricardo. Se antes a abstração era um problema e colocavase em oposição à contingência da realidade, o desenvolvimento
da investigação dos dois autores levou-os à perspectiva de que tal
exercício seria importante para captar um momento essencial do
mercado. Isto é, se as flutuações ocorrem certamente nessa esfera,
elas não se realizam de maneira absolutamente arbitrária, mas em
torno de um eixo: o tempo de trabalho empregado na produção de

1. (Marx 2008: 46-47).
2. Ver Marx (2004); (Mandel 1968: 42-44).
3. (Mandel 1968: 47).
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uma mercadoria4. Para que essa constatação, todavia, seja lapidada
até se chegar à categoria tempo de trabalho socialmente necessário
e à toda a complexidade de suas determinações serão necessários,
ainda, em torno de vinte anos de estudos, que culminarão n’O
Capital. Seus aspectos embrionários, todavia, já podem, a
nosso ver, ser constatados na Miséria da Filosofia, primeira obra
publicada de Marx em que a economia política aparece com maior
fôlego, junto a uma explícita aceitação da teoria do valor-trabalho.
A importância da Miséria da Filosofia é destacada pelo próprio
Marx, três anos antes de sua morte. Em uma nota redigida para o
periódico L’Égalité, Marx afirma que esta “contém as sementes da
teoria que seria desenvolvida durante vinte anos5” e que culminaria
n’O Capital. Como se sabe, a aproximação crítica feita à teoria
ricardiana, ao longo da Miséria da Filosofia, se dá junto à crítica
dos socialistas ingleses e, sobretudo, à Pierre-Joseph Proudhon.
Proudhon dialogou com a economia política para elaborar tanto uma
crítica da sociedade capitalista quanto uma proposta de emancipação
dos trabalhadores. Seu argumento era de que o trabalho seria a fonte
do valor e que o tempo de trabalho seria o responsável pelo valor
constituído de uma mercadoria6. O dinheiro envolvido no processo de
troca, todavia, acabaria por esconder e distorcer essa determinação
do valor. Os trabalhadores receberiam, assim, no capitalismo, uma
parte do preço das mercadorias que produzem e não seu valor.
A proposta de Proudhon e de outros socialistas utópicos para
combater tal distorção seria alterar o processo de troca e pagar
os trabalhadores, através de vouchers/certificados, o valor “justo”
de seu trabalho, determinado pelo número de horas trabalhadas7.
Marx criticou Proudhon por tentar utilizar o aspecto central do
capitalismo, a determinação do valor pelo trabalho, como o elemento
de distinção de uma sociedade “justa” pós-capitalista. Assim,
afirmou: “à posteridade parecerá muito ingênuo que o Sr. Proudhon
exiba como ‘teoria revolucionaria do futuro’ o que Ricardo expôs
cientificamente como a teoria da sociedade atual, da sociedade
burguesa8”. E, de forma ainda mais incisiva, escreveu: “o valor
relativo, medido pelo tempo de trabalho, é, fatalmente, a formula
da escravidão moderna do operário, e não, como o pretende o Sr.
4. (Mandel 1968: 48-49).
5. (Marx 1989: 326).
6. (Marx 1985: 49).
7. Ver também Hudis (2012: 95).
8. (Marx 1985: 50)
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Proudhon, a ‘teoria revolucionaria’ da emancipação do proletariado9”.
Ademais, a despeito de aceitar o trabalho como fonte de valor nas
formações sociais capitalistas, Marx não considerava que seria o
tempo de trabalho de fato despendido na produção de uma mercadoria
o determinante de seu valor, mas sim “o mínimo de tempo no qual ela
pode ser produzida, e este mínimo é constatado pela concorrência10”.
A competição da indústria moderna estabeleceria esse tempo
mínimo necessário para a produção de um bem e os trabalhadores
seriam forçados a ele se submeter, independentemente de
suas necessidades ou capacidades. Daí a famosa passagem
da Miséria da Filosofia que diz que, no capitalismo, se

supõe que o movimento do pêndulo tornouse a exata medida da atividade relativa de
dois operários, da mesma maneira que o é
da velocidade de duas locomotivas. Então,
não há por que dizer que uma hora de um
homem equivale a uma hora de outro homem;
deve-se dizer que um homem de uma hora
vale tanto como outro homem de uma hora.
O tempo é tudo, o homem não é nada —
quando muito, é a carcaça do tempo11.
A nosso ver, portanto, já na Miséria da Filosofia, Marx indica como a
lei do valor-trabalho não pode servir de horizonte para a perspectiva
de emancipação humana. O tempo mínimo estabelecido através
da competição é necessariamente alheio aos indivíduos. Ele se
impõe a capitalistas e proletários, ainda que o faça de maneiras
em tudo distintas. A tentativa de corrigir tais distorções, a partir do
estabelecimento do valor “justo” é impossível, para Marx, sem a
alteração do próprio processo de produção. Nesse sentido, diz
Marx: “à princípio, não há troca de produtos: há troca de trabalhos
que concorrem para a produção. É do modo de troca das forças
produtivas que depende o modo de troca dos produtos. Em geral,
à forma de troca dos produtos corresponde a forma da produção12”.
9. (Marx 1985: 56)
10. (Marx 1985: 68).
11. (Marx 1985: 57-58).
12. (Marx 1985: 79).
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A superação dessa relação coerciva e alheia aos indivíduos
implicaria a superação da própria troca e da teoria do valortrabalho e não qualquer adaptação desta para uma sociedade
emancipada. Contra as perspectivas que procuram mobilizar a
teoria ricardiana como eixo para uma futura sociedade emancipada,
diz Marx: “se se supõe todos os membros da sociedade como
trabalhadores imediatos, a troca de quantidades iguais de horas
de trabalho só é possível se se convenciona, previamente, o
número de horas que será necessário empregar na produção
material. Mas uma semelhante convenção nega a troca individual13”.
A ideia de superação da troca aparecerá também nos Grundrisse,
onde Marx – pela primeira vez, segundo Peter Hudis14 – fará a
distinção entre trabalho diretamente social e trabalho indiretamente
social, a partir de uma complexa discussão sobre o dinheiro e sobre
a proposta de reforma bancária de Alfred Darimon. No capitalismo
o trabalho é indiretamente social porque sua determinação
enquanto tal revela-se apenas através do mercado, do processo
de troca realizado entre produtores privados. Nas palavras de
Marx, sob tal formação, “o caráter social da produção só é posto
post festum, pela ascensão dos produtos a valores de troca e pela
troca destes valores de troca15”. No comunismo, ao contrário, o
trabalho seria diretamente social: “o caráter social da produção está
pressuposto e a participação no mundo dos produtos, no consumo,
não é mediada pela troca de trabalhos ou de produtos do trabalho
independentes uns dos outros. É mediada pelas condições sociais
de produção no interior das quais o indivíduo exerce sua atividade16”.
Não obstante, mesmo em uma sociedade emancipada, a redução
do tempo de trabalho, continua a ter importância. Em um trecho dos
Grundrisse que se tornou famoso, Marx afirma que toda economia,
nas diversas formações sociais, reduz-se a uma “economia de
tempo”, indicando tanto a importância da redução do tempo de
trabalho quanto a necessidade de organização do tempo entre as
diferentes atividades. Mas Marx ressalta, todavia, a importância
de uma organização diretamente social do trabalho, que seria
bem distinta da organização capitalista, onde o caráter social do
trabalho, distribuído entre os produtores privados de mercadorias,
13. (Marx 1985: 78).
14. (Hudis 2012: 109).
15. (Marx 2011).
16. (Marx 2011).
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só se confirmaria posteriormente à produção, no mercado e no
momento mesmo da troca. Reproduzimos aqui a longa citação
de Marx, porque ela será importante para constatarmos, mais
abaixo, a maneira peculiar com que Lukács se utiliza dela:

Pressuposta a produção coletiva, a
determinação
do
tempo
permanece
naturalmente essencial. Quanto menos tempo
a sociedade precisa para produzir trigo, gado
etc., tanto mais tempo ganha para outras
produções, materiais ou espirituais. Da mesma
maneira que para um indivíduo singular, a
universalidade de seu desenvolvimento, de
seu prazer e de sua atividade depende da
economia de tempo. Economia de tempo,
a isso se reduz afinal toda economia. Da
mesma forma, a sociedade tem de distribuir
apropriadamente seu tempo para obter uma
produção em conformidade com a totalidade
de suas necessidades; do mesmo modo como
para o indivíduo singular, tem de distribuir o
seu tempo de forma correta para adquirir
conhecimentos em proporções apropriadas
ou para desempenhar suficientemente
as variadas exigências de sua atividade.
Economia de tempo, bem como distribuição
planificada do tempo de trabalho entre os
diferentes ramos de produção, continua sendo
também a primeira lei econômica sobre a
base da produção coletiva. Permanece lei até
mesmo em grau muito mais elevado. Todavia,
isto é essencialmente distinto da mensuração
dos valores de troca (trabalhos ou produtos
de trabalho) pelo tempo de trabalho17.

Essas questões reaparecem, por fim, n’O Capital. Aqui já estão bem
elaboradas as categorias da produção capitalista: as distinções
17. (Marx 2011)
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entre trabalho concreto e trabalho abstrato, entre valor de uso, valor
e sua expressão no valor de troca e, com elas, a ideia do tempo
de trabalho socialmente necessário, como o tempo médio para a
produção de um produto determinado, que se estabelece por detrás
das costas dos produtores de mercadorias, se efetiva no processo
de troca mesmo e que, nas palavras de Marx, “se impõe com a
força de uma lei natural reguladora, assim como a lei da gravidade
se impõe quando uma casa desaba sobre a cabeça de alguém18”.
Novamente, uma sociedade emancipada, ao contrário, não estaria
organizada a partir de tal ideia de tempo de trabalho socialmente
necessário, ao qual os indivíduos estariam subsumidos e cujos
movimentos ocorreriam sem que esses próprios indivíduos
pudessem compreendê-los, dada a “anarquia” do mercado.
O tempo de trabalho deveria ser organizado pelos indivíduos
livremente associados e seria, como Marx coloca na seção
sobre o fetichismo d’O Capital, “transparentemente simples19”.
Entendemos, assim, que o horizonte emancipatório marxiano, já desde
a Miséria da Filosofia, é a própria superação da lei do valor-trabalho.
Para isso, a organização comunal da economia deve ser diretamente
social e realizar uma apropriação do tempo que, ainda que ultrapasse
a perspectiva individual, não se impõe de maneira compulsória aos
indivíduos, como sugere a categoria tempo de trabalho socialmente
necessário. Assim, o lema incorporado por Marx, para se referir ao
estágio superior do comunismo, “de cada um segundo suas capacidades,
a cada um segundo suas necessidades” invoca a superação dessa
compulsoriedade colocada pela lei do valor-trabalho, no processo
de produção e de distribuição social daquilo que foi produzido,
apontando para a possibilidade de superação da divisão entre
trabalho manual e intelectual e de um controle coletivo e emancipado
do tempo de produção. Na Crítica ao Programa de Gotha dirá Marx
Numa fase superior da sociedade comunista,
quando tiver sido eliminada a subordinação
escravizadora dos indivíduos à divisão do
trabalho e, com ela, a oposição entre trabalho
intelectual e manual; quando o trabalho tiver
deixado de ser mero meio de vida e tiver
se tornado a primeira necessidade vital;
18. (Marx 2013: 150).
19. (Marx 2013: 153-154).
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quando, juntamente com o desenvolvimento
multifacetado dos indivíduos, suas forças
produtivas
também
tiverem
crescido
e todas as fontes da riqueza coletiva
jorrarem em abundância, apenas então o
estreito horizonte jurídico burguês poderá
ser plenamente superado e a sociedade
poderá escrever em sua bandeira: “De
cada um segundo suas capacidades, a
cada um segundo suas necessidades!20”.
Se o horizonte colocado por Marx é ou não utópico, no sentido de uma
meta inatingível, é uma questão ainda em aberto, a despeito de todo
seu esforço em localizar as forças sociais capazes de nos levar a um
mundo efetivamente emancipado. Fato é, todavia, que as experiências
autodenominadas socialistas não apenas não conseguiram completar
a transição ao comunismo, como se transformaram quase no oposto
daquilo que foi vislumbrado por Marx. Isso não deixou de ter impactos
diversos nas reflexões dos intelectuais da época. No caso do que
poderia ser considerado o último Lukács, estamos convencidos até o
momento de que sua fé na perspectiva da construção do socialismo
em um só país parece ter adentrado sua interpretação de Marx e
rebaixado a própria perspectiva de emancipação humana21. Por ora,
todavia, isso permanece para nós, ainda, como uma hipótese que
justifique os contrastes entre os dois autores. Nosso intuito aqui,
todavia, não é percorrer o contexto em que Lukács produziu sua última
obra, mas apenas indicar os contrastes entre a interpretação da teoria
do valor-trabalho e do tempo de trabalho socialmente necessário que
é feita em Para uma ontologia do ser social e a perspectiva marxiana,
que deveria supostamente fundamentar a posição de Lukács. É
a esse problema que voltamos nossa atenção na próxima seção.

20. (Marx 2012).
21. Sobre tais questões ver, por exemplo, Mészáros (2006); para um posicionamento

distinto ver Infranca (2014).
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O tempo de trabalho socialmente necessário e a lei do valor-trabalho
na Ontologia lukácsiana
Durante a década de 1960, Lukács concentrou seus esforços na
elaboração de uma Ética marxista. Não obstante, ao iniciar suas reflexões
sobre tal projeto, constatou a necessidade de um prelúdio que pudesse
fundamentá-la. A redação de tal prelúdio acabou estendendo-se e
tornando-se uma obra autônoma, cuja redação ocupou os últimos anos
de sua vida. Nela, Lukács, contrapondo-se às manipulações stalinistas
– que teriam continuidade mesmo após a morte de Stálin e durante
o chamado processo de desestalinização – e aos desenvolvimentos
neopositivistas da filosofia, propôs uma leitura ontológica de Marx22.
Tal empreitada passava pelo delineamento de uma ciência
fundamental capaz de mediar criticamente as diversas atividades
científicas. Seria uma ciência chave, sempre aproximativa, que
teria como objeto “o que existe realmente” e assumiria a tarefa de
“investigar o ente com a preocupação de compreender o seu ser e
encontrar os diversos graus e as diversas conexões em seu interior23”.
O projeto ontológico de Lukács propõe um desenvolvimento do ser
radicalmente histórico, complexo e unitário, que resulta em sua divisão
em três grandes esferas: ser inorgânico, ser orgânico e ser social.
Essas esferas são qualitativamente diferentes entre si, mas Lukács
insiste sempre na incontornável continuidade que existe entre elas,
que advém do próprio processo de desenvolvimento histórico do ser.
Assim, de interações muito particulares do ser inorgânico emergiu o
ser orgânico e, a partir dessas duas esferas, por sua vez, emergiu o ser
social. A continuidade aqui se expressa uma vez que o salto ontológico
de uma esfera a outra marca a emergência de um ser qualitativamente
novo, mas que precisa, necessariamente, interagir com as esferas
“precedentes24”. Em outras palavras, a reprodução biológica é uma
novidade frente ao mundo inorgânico, mas ela apenas se mantém
através de interações internas e externas com esse último. Da mesma
forma, se o ser social é marcado, como veremos, pela capacidade
até então inédita de atos teleológicos, ele só pode existir a partir da
interação premente e incontornável com as esferas precedentes.
Ao longo da Ontologia, Lukács procura indicar a gênese, atuação,
22. Ver Tertulian (2010).
23. (Lukács 1969: 15)
24. Ver, por exemplo, Lukács (2012: 27); Lukács (1984: 326-327); Lessa (1995: 22–

23).
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complexificação e possível desaparecimento das diversas categorias
do ser, em consonância com as particularidades presentes em
cada uma das três esferas ontológicas. Esse movimento realizase no interior da totalidade do ser – que Lukács designa como um
complexo de complexos – e que atende, segundo a Ontologia,
a um ordenamento apoiado em prioridades ontológicas. Isto é,
as categorias não estão dispostas e hierarquizadas de maneira
arbitrária (baseadas em critérios lógicos, gnosiológicos, valorativos,
etc.), mas, sem que se oblitere uma interação entre elas, possuem
uma existência apoiada em precedentes ontológicos que atuam
de maneira incontornável sobre as categorias “posteriores”25.
Assim, como indicamos, o ser orgânico, a despeito de uma esfera
ontológica qualitativamente nova, apenas se reproduz em conexão
interna e externa com as determinações do ser inorgânico; o ser social, por
sua vez, desenvolve-se somente apoiado nas duas esferas anteriores.
Na emergência do ser social, Lukács destaca a importância
do trabalho. A despeito desse só se realizar, efetivamente, em
conjunto com outros complexos do ser social, Lukács o caracteriza
como fenômeno originário e como modelo do ser social26, uma
vez que é ele o responsável pela tarefa premente da reprodução
biológica dos indivíduos. Enquanto uma categoria de “transição”
entre o ser biológico e o ser social, o trabalho seria um momento
“metodologicamente vantajoso” para a reflexão sobre a práxis27.
Já aqui emerge a articulação, inédita até então, entre teleologia e
causalidade. De um lado a consciência humana capaz de objetivar
fins previamente ideados, de outro a causalidade natural entendida
como “princípio de automovimento que repousa sobre si próprio28”.
A articulação entre esses dois momentos, por intermédio da
objetivação dos fins previamente ideados, jamais se transforma em
qualquer tipo de identidade entre teleologia e causalidade. Sujeito e
objeto permanecem entes distintos. Apoiado nessa relação fundante
do trabalho e da práxis humana, Lukács investiga a complexificação
cada vez maior do ser social, que dá lugar a diversos outros
complexos, com particularidades próprias que não se reduzem a
tal atividade fundante, mas que dependem de sua existência e, em
25. Ver, por exemplo, Lukács (2012: 307); Lukács (1984: 582). “Posteriores” aqui não

indica necessariamente uma relação cronológica, mas de fundamentação necessária.
26. Sobre as designações do trabalho na Ontologia, ver Infranca (2014: 26).
27. (Lukács 2013: 44); (Lukács 1986: 10)
28. (Lukács 2013: 48); (Lukács 1986: 13). Ver também Lessa (2013: 61); Fortes
(2001: 43).
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última instância, só podem se desenvolver apoiada na totalidade do
ser, entendido enquanto conjunto dessas três esferas ontológicas.
Não podemos, aqui, nos remeter às complexas colocações de
Lukács sobre o ser social, nosso intuito é problematizar apenas o
modo como o tempo de trabalho socialmente necessário e a lei do
valor-trabalho aparecem na Ontologia. No cerne de sua interpretação
do desenvolvimento do ser social, Lukács apresenta uma leitura
peculiar dessas categorias. Ele entende ambas como válidas para
todas as formações sociais. E justifica tal compreensão a partir de
uma interpretação da seção sobre o fetichismo da mercadoria n’O
Capital – onde Marx discorre sobre formas distintas de produção
–, afirmando que ali estaria exposta uma concepção de que o
tempo de trabalho socialmente necessário seria, nas palavras
do próprio Lukács, “essencialmente idêntico nas mais diversas
formações sociais29”. Todavia, nessa seção d’O Capital, Marx não
fala sobre tempo de trabalho socialmente necessário, mas sobre
tempo de trabalho – e isso é importante porque além das duas
categorias não serem idênticas, o tempo de trabalho socialmente
necessário expressa uma relação coerciva própria do capitalismo.
Peter Hudis, identificou esse problema também em O processo de
democratização, texto de Lukács de 1968 – do mesmo período,
portanto, da redação da Ontologia. Nele, Lukács afirma que
já no início do livro 1 de O Capital [...] Marx
fala das diversas formas fenomênicas da
lei do valor, referindo-se a Robinson, à
Idade Média, a uma família camponesa
auto-suficiente de cultivadores diretos e,
finalmente, ao próprio socialismo. O tempo
de trabalho – ou seja, o tempo de trabalho
socialmente necessário em cada momento
concreto,
a
objetivação
diretamente
econômica do valor – tem uma dupla função30.

E o autor da Ontologia se apoia nas seguintes considerações
de Marx, para indicar qual seria essa suposta dupla função
exercida pelo tempo de trabalho socialmente necessário:
29. (Lukács 2012: 411); (Lukács 1984: 679).
30. (Lukács 2008: 138).
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sua distribuição socialmente planejada
regula a correta proporção das diversas
funções de trabalho de acordo com as
diferentes necessidades. Por outro lado, o
tempo de trabalho serve simultaneamente
de medida da cota individual dos produtores
no trabalho comum e, desse modo,
também na parte a ser individualmente
consumida
do
produto
coletivo31.

Lukács oblitera, todavia, que na sentença imediatamente anterior
Marx atenua suas considerações dizendo que pretende apenas “traçar
um paralelo com a produção de mercadorias” e, para isso, supor
“que a cota de cada produtor seja determinada pelo seu tempo de
trabalho32”. Aqui, ademais, Lukács identifica, sem qualquer ressalva,
tempo de trabalho e tempo de trabalho socialmente necessário.
Sobre esse trecho e a argumentação de Lukács, Hudis afirma:

Marx menciona esse paralelo apenas para
enfatizar o papel que o tempo de trabalho
desempenharia no futuro. Mas o que ele quer
dizer com tempo de trabalho? O tempo de
trabalho que opera depois do capitalismo não
é de forma alguma idêntico à média-social
do tempo de trabalho necessário que opera
no capitalismo. Na leitura de Lukács os dois
são confundidos [conflated], a despeito do
último implicar a produção de valor, enquanto
o primeiro sua transcendência. Marx nunca
menciona valor ou valor de troca ao discutir a
nova sociedade no Capítulo 1, e por uma boa
razão: ele considera que as relações sociais
da nova sociedade são “transparentemente
simples”. Lukács não menciona a discussão
31. (Marx 2013: 153).
32. Ver, também, Mészáros (2006: 867) e Hudis (2012: 158).
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de Marx sobre a natureza “transparente”
das relações sociais no futuro, a despeito de
Marx repeti-la em diversas ocasiões. Se ele
tivesse se atido mais demoradamente a esse
problema, teria reconhecido que Marx não está
se referindo ao tempo de trabalho socialmente
necessário ao discutir os princípios operativos
de
uma
sociedade
pós-capitalista33.

Concordamos com a crítica de Hudis. Gostaríamos de acrescentar,
todavia, que Lukács imputa o tempo de trabalho socialmente
necessário à toda sociabilidade humana. Mais ainda, ele não
apenas deixa de mencionar a natureza das relações “transparentes”
em uma sociedade emancipada, mas afirma na Ontologia o
contrário ao generalizar a opacidade dos processos valorativos
no âmbito da economia para as mais diversas formações sociais.
Isso é feito a partir da discussão da categoria valor econômico, que seria
supostamente uma categoria trans-histórica relacionada à regulação
do tempo de trabalho. Lukács procura demonstrar a objetividade do
valor econômico mas, para tanto, remete-se “metodologicamente” à
circulação simples de mercadorias procurando demonstrar “o tipo e
a orientação das mediações e realizações”. A troca simples implica
uma configuração tal da divisão do trabalho onde a atividade de um
determinado indivíduo possuidor de mercadorias se tornou unilateral,
em contraste com a diversidade de suas necessidades. Esse indivíduo,
portanto, assim como os outros proprietários de mercadorias, precisa
recorrer ao mercado para a satisfação de suas necessidades. As
compras e vendas que assim se estabelecem são “objetivamente
interdependentes”, uma vez que à compra realizada corresponde uma
venda. Não obstante, elas podem se separar porque como indicou Marx:
“ninguém precisa comprar apenas pelo fato de ele mesmo ter vendido”.
E, ainda com Marx, “dizer que esses dois processos independentes e
antitéticos formam uma unidade interna significa dizer que sua unidade
interna se expressa em antíteses externas [...] tais formas implicam
a possibilidade de crises, mas não mais que sua possibilidade34”.
Ao mobilizar “metodologicamente” a troca simples de mercadorias
para a discussão do valor econômico, enquanto categoria trans33. (Hudis 2012: 158).
34. (Marx 2013: 187); (Lukács 2013: 112-113); (Lukács 1986: 74).
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histórica, Lukács perde de vista e extrapola a distinção, que vimos
anteriormente, entre trabalho diretamente social e indiretamente
social. Essa última, típica da produção capitalista, é a determinação
crucial para a opacidade das valorações econômicas, uma vez que o
caráter social da produção revela-se apenas post festum, no processo
de troca mesmo. Assim, ainda que os indivíduos possam se guiar
por uma antecipação do preço no mercado, em muito dependente
da expressão do valor-trabalho pautada pelo tempo de trabalho
socialmente necessário, essa valoração confirma-se apenas no
momento da troca e, pela competição entre os produtores privados,
necessariamente escapa ao controle do conjunto dos indivíduos.
Do recurso metodológico à troca simples, todavia, Lukács abstrai o
caráter sintético das múltiplas posições teleológicas que determina
uma objetividade tal do valor econômico que se sobrepõe aos
indivíduos e que é opaca a eles. Por essa via, o autor da Ontologia
acaba abstraindo a relação intransparente do valor e generalizando-a
para as mais diversas formações sociais. Segundo Lukács,

[A totalidade processual] a partir de certo
nível já não é mais apreensível pelos sujeitos
econômicos singulares – que operam os pores
e decidem entre as alternativas – de maneira
tão imediata, de tal modo que suas decisões
possam orientar-se a respeito do valor com
segurança absoluta, como acontecia no
trabalho simples, criador de valores de uso.
Com efeito, na maior parte dos casos, os
homens dificilmente conseguem compreender
corretamente as consequências de suas
próprias decisões. Como poderiam, pois, seus
pores de valor constituir valor econômico? O
próprio valor está presente objetivamente e é
exatamente a sua objetividade que determina
– mesmo que objetivamente não com a
certeza adequada e subjetivamente sem uma
consciência adequada – os pores teleológicos
singulares, orientados para o valor35.
35. (Lukács 2013: 113); (Lukács 1986: 74-75).
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Assim, o valor econômico – ou, em outras palavras, as valorações
que decidem tanto a alocação do tempo de trabalho quanto a
distribuição do produto social –, permanece exterior e sobrepondo-se
aos indivíduos, autônomo a eles. O tempo de trabalho socialmente
necessário, determinado pela competição dos produtores privados,
é responsável por uma dominação impessoal colocada a todos
os indivíduos sob o capitalismo – ainda que essa se expresse de
maneira diversa entre as diferentes classes. Diferentemente, nas
formações pré-capitalistas e nas sociedades emancipadas, seja
a dominação direta de uma classe sob a outra, como no primeiro
caso, ou a deliberação comunal para a alocação de recursos e
a distribuição do produto social, como no segundo, são distintas
dessa exterioridade e imposição do tempo e, concomitantemente,
da opacidade das valorações que o determinam. Como vimos, Marx
insiste que em uma produção comunal as relações de produção entre
os indivíduos seriam “transparentemente simples”. A interpretação
da Ontologia, a nosso ver, perde de vista tais diferenças qualitativas.
Ademais, no interior dessas discussões Lukács mobiliza de
maneira peculiar a passagem dos Grundrisse que mencionamos
anteriormente. Marx refere-se naquele trecho a uma determinação
trans-histórica que indica que toda economia reduz-se a uma
economia de tempo. Nessa passagem, no entanto, a referência é
uma futura sociedade comunista, onde a economia de tempo é em
tudo distinta daquela da troca capitalista. A utilização que faz Lukács
desse trecho de Marx, ao invés de ressaltar que se trata de uma
discussão sobre o comunismo, que é absolutamente diferente da
troca de mercadorias capitalista, destaca, ao contrário, a própria troca
capitalista como um momento em que a economia de tempo se revela
de maneira mais explícita. E o que é mais importante: Lukács diz
que a economia de tempo indicada por Marx é uma “lei da produção
social” à qual os indivíduos devem, “sob pena de ruína”, se adequar:
Aludiremos, aqui, apenas ao fato de que
a divisão do trabalho, mediada e posta
em marcha pelo valor de troca, produz o
princípio do governo do tempo através de seu
melhor aproveitamento interno. Marx afirma:
“Economia de tempo, a isto se reduz afinal
toda economia. Da mesma forma, a sociedade
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tem de distribuir apropriadamente o seu tempo
para obter uma produção em conformidade
com a totalidade de suas necessidades; do
mesmo modo como o indivíduo singular tem
de distribuir o seu tempo de forma correta
para adquirir conhecimentos em proporções
apropriadas
ou
para
desempenhar
suficientemente as variadas exigências de
sua atividade. Economia de tempo, bem como
distribuição planificada do tempo de trabalho
entre os diferentes ramos de produção,
continua sendo também a primeira lei
econômica sobre a base da produção coletiva”.
Marx fala aqui da lei da produção social. Com
razão, pois os efeitos causais dos diferentes
fenômenos se sintetizam exatamente em uma
lei tal e desse modo retroagem sobre os atos
singulares, determinando-os, e o singular deve,
sob pena de ruína, adequar-se a essa lei36.
Assim, a generalização para as diversas formações sociais da
categoria tempo de trabalho socialmente necessário, a despeito
de indevida, uma vez que se trata de uma categoria exclusiva da
produção capitalista, apresenta certa “coerência” interna dentro da
argumentação da Ontologia, por apagar a distinção entre organização
diretamente social e organização indiretamente social da produção e
generalizar tanto a opacidade das valorações econômicas quanto a
compulsoriedade da redução do tempo de trabalho. Mais uma vez,
desde nosso ponto de vista, esse conjunto de relações é determinação
do capitalismo, mas a leitura ontológica de Lukács a generaliza para
o desenvolvimento histórico do ser social, em suas distintas fases.
Subjacente a essa interpretação das valorações econômicas
está a generalização da própria lei do valor-trabalho marxiana. Na
citação de O processo de democratização que reproduzimos acima,
Lukács se posiciona dessa maneira mencionando as “diversas
formas fenomênicas da lei do valor” em diferentes relações de
produção. No mesmo texto, encontramos ainda a afirmação de
que “para Marx, a lei do valor não está vinculada à produção de
36. (Lukács 2013: 113-114); (Lukács 1986: 75).
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mercadorias37”. Na Ontologia, por sua vez, Lukács afirma que
a lei do valor, foi descrita por Marx, por
exemplo, em sua gênese, no primeiro capítulo
de sua obra principal. Trata-se de uma lei
imanente ao próprio trabalho na medida em
que, mediante o tempo de trabalho, liga-se ao
trabalho enquanto explicitação das faculdades
humanas; mas, implicitamente, já está presente
quando o homem ainda realiza apenas
trabalho útil, quando seus produtos ainda
não se tornaram mercadorias; e permanece
em vigor, de maneira implícita, após ter
cessado a compra-venda de mercadorias38.

E um pouco mais à frente, insiste na permanência dessa
lei para além do capitalismo, ligando-a explicitamente à
continuidade do tempo de trabalho socialmente necessário:

só numa fase mais elevada, da qual ele
[Marx] indica os pressupostos econômicos e
humanos que a economia tornou possíveis,
é que se torna objetivamente realizável
uma situação na qual ‘de cada um segundo
suas capacidades, a cada um segundo suas
necessidades’. Desse modo, desaparece
a estrutura da troca de mercadorias, deixa
de operar a lei do valor para os indivíduos
enquanto consumidores. Todavia, é evidente
que resta em vigor, na própria produção,
inclusive no crescimento das forças produtivas,
o tempo de trabalho socialmente necessário
e, por conseguinte, segue operando a lei do
valor enquanto reguladora da produção39.
37. (Lukács 2008: 138).
38. (Lukács 2012: 359); (Lukács 1984: 631).
39. (Lukács 2012: 421); (Lukács 1984: 689).
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De nossa parte, diferentemente de Lukács pensamos que o princípio
“de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas
necessidades” implica uma ruptura tanto com as relações de produção
que estabelecem o tempo de trabalho socialmente necessário
quanto com a própria lei do valor-trabalho, que lhe é característica.
Isso porque a fundamentação de uma sociedade emancipada
não pode estar na permanência de uma relação coercitiva com
o tempo trabalho. Na seção anterior, argumentamos que Marx já
havia se posicionado dessa maneira desde a Miséria da Filosofia.
Concordamos, assim, com a crítica que István Mészáros avança
contra a leitura de Marx realizada por Lukács, dizendo que este
altera radicalmente o significado original
da ideia marxiana de produção e consumo
comunais, assim como o uso correspondente
do tempo em um sentido qualitativo/liberador,
em contraste com a imposição quantitativa
tirânica exercida sobre os produtores, que é
inseparável da relação-valor. Para Marx, o
uso qualitativo do tempo na forma comunal
de intercâmbio reprodutivo representa o nível
historicamente atingível e, nas fases mais
avançadas do socialismo, o único e absoluto
modo de mediação dos produtores associados40.
A nosso ver, a interpretação de Mészáros está mais próxima
de Marx quando afirma que para uma sociedade emancipada
a questão [...] é saber se as considerações de
tempo desempenham um papel determinante
na forma historicamente específica de
sociometabolismo ou, pelo contrário, se o
tempo de trabalho da sociedade – sua produção
e sua alocação – é regulado e determinado
pelos objetivos que os membros de uma
sociedade socialista avançada estabeleceram
para si próprios, na estrutura de um plano
40. (Mészáros 2006: 872).
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genuíno divisado por eles. Em outras palavras,
a questão é se os indivíduos sociais poderão
planejar em sentido genuíno, alocando o seu
tempo – o tempo de vida com significado
– entre uma gama inteira de atividades que
correspondam às suas necessidades41.
Na Ontologia, não obstante, esse caminho é inviabilizado, a nosso
ver, pela generalização da lei do valor-trabalho e do tempo de
trabalho socialmente necessário, assim como pela asserção da
presença, nas mais diversas formações sociais, da opacidade das
valorações econômicas e da compulsoriedade da redução do tempo
de trabalho. Assim, enquanto a proposta de leitura ontológica de
Marx feita por Lukács pode fornecer caminhos frutíferos para a
reflexão acerca da práxis e do ser social como um todo, sua leitura
da teoria do valor-trabalho, além de distanciar-se da concepção
marxiana sob a qual tenta fundamentar sua interpretação, acaba por
assumir uma perspectiva de sociedade emancipada que permanece
subsumida ainda às determinações do tempo de trabalho socialmente
necessário. Mais ainda, ao estender tal categoria, e a teoria do valortrabalho, para todas as formações sociais, entra em contradição
com sua própria reivindicação de historicidade do ser social,
uma vez que imputa às demais formações sociais determinações
específicas das relações de produção presentes no capitalismo.

Considerações finais
A conclusão a que chegamos até o momento é que, pelo que vimos, a
despeito de Lukács procurar fundamentar sua interpretação ontológica
do ser social em Marx, o contraste de seus posicionamentos com a
perspectiva marxiana, parece-nos indicar duas concepções distintas
do social e da perspectiva de emancipação humana. Uma advinda
de um autor do século XIX que, diante do crescimento das forças
produtivas e da organização política do proletariado, ressaltava a
capacidade de um controle democrático do tempo de produção,
que não subsumisse os indivíduos à sua imposição. Outra, de um
41. (Mészáros 2006: 869).
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autor do século XX que atravessou duas revoluções, defendeu a
ideia do socialismo em um só país e destacou o caráter alheio e
compulsório da redução do tempo de trabalho, acreditando que
esta tendência seria o fundamento último de um reconhecimento
dos indivíduos enquanto pertencentes ao gênero humano.
Assim, enquanto Marx identifica e constrói a categoria tempo de
trabalho socialmente necessário a partir das relações entre produtores
privados no capitalismo, Lukács a estende para todas as formações
sociais. Coerentemente, com a extensão do tempo de trabalho
socialmente necessário segue-se a generalização de outros aspectos
da produção capitalista. Enquanto Marx, referindo-se ao comunismo,
fala de relações econômicas “transparentemente simples”, Lukács
generaliza a incapacidade de compreensão das relações/valorações
econômicas por parte dos indivíduos; enquanto Marx fala de uma
tendência trans-histórica de redução do tempo de trabalho, mas
destacando o aspecto qualitativo com que essa redução seria feita
no comunismo, Lukács fala de uma lei da produção social à qual os
indivíduos devem se adequar sob pena de ruína; enquanto Marx fala
de seres humanos livremente associados organizando diretamente
a produção social, Lukács fala de atos econômicos de indivíduos
independentes que se sintetizam em leis alheias a esses próprios
indivíduos. Por fim, enquanto Marx rejeita explicitamente a adoção da
teoria do valor-trabalho como uma “teoria revolucionária do futuro”,
e a descreve como “a fórmula da escravidão moderna do operário”,
Lukács afirma que a “lei do valor não está vinculada à produção de
mercadorias” e que ela seria válida “para todas as formações sociais”.
Como dissemos, entretanto, as conclusões às quais chegamos são
ainda provisórias. Apesar do crescente interesse pela Ontologia
de Lukács, as pesquisas sobre sua proposta teórica precisam
ainda avançar, assim como as reflexões sobre o contexto em que
ela foi elaborada. Apesar de importantes reflexões já terem sido
avançadas há algum tempo, a complexidade do pensamento
lukácsiano, no difícil cenário em que se encontrava na última década
de sua vida, requer ainda novas perspectivas críticas, que possam
interpretar tanto o núcleo frutífero quanto as debilidades da última
obra de um dos mais destacados filósofos marxistas do século XX.
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Resumo:

A concepção marxista sobre a ideologia é paradigmática, ainda hoje, para a compreensão das formas de consciência colectiva, sistemas sociais de representação (e.g.
religiões, mitos, ideologias) ou ideais partilhados de perfeição e de absoluto, todos assentes num essencialismo, primado ou prisma: real ou racional, facto ou ilusão, vida ou
consciência, relativo ou absoluto. Ao mascarar as relações com a realidade, definindo
uma determinada visão do mundo e um modo de pensar e de agir, a ideologia é um
sistema de representações distorcidas, ilusórias ou de falsa consciência, mas com implicações práticas. Ao contrário do absolutismo racional ou idealismo absoluto e dialéctico de Hegel, segundo o qual “todo o racional é real e todo o real é racional”, Marx empreende o primado da realidade sobre o pensamento e regista que não é a consciência
que determina o ser e a vida, mas o contrário. Todavia, a ideologia fomenta a ideia de
que é a consciência que determina a vida, porque o que pensamos é um produto da sociedade em que vivemos. Ao procurarem um certo essencialismo, as concepções sobre
a natureza humana (onde se inclui o cristianismo e, paradoxalmente, o marxismo) são
relativas, por mais antagónicas que sejam; são ideologias, modos de vida, imaginários
sociais ideais, produtos da cultura e prática sociais. Em A Ideologia Alemã, a ideologia
é um reflexo invertido do real na consciência, como a inversão das imagens numa
câmara escura, uma fantasmagoria, uma ilusão sobre a qual se baseia, erroneamente,
a religião e a moral que definem e condicionam o que somos. A partir da concepção
de ideologia de Marx e seguindo uma estratégia reflexiva e aporética, pretende-se: a)
reconhecer o contributo da ideologia para a concepção ilusória de perfeição e de absoluto na religião; e b) caracterizar o ser humano como produto ideológico, i.e. moldado
por uma alienação social e um “pensamento pensado”.
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1.Introdução
“A invenção da religião não foi um simples engano infeliz, mas uma resposta às misérias da vida na terra.”

Jonathan Wolff, Porquê Ler Marx Hoje?

“Christianity is not based on a historical truth; rather, it gives us a (historical) narrative and says: now believe!”

Wittgenstein, Culture & Value.

Vivemos em sociedades ideológicas. O que consumimos (incluindo produtos culturais) ou as mensagens que recebemos
(incluindo as notícias) trazem ideologia. De acordo com Zizek,
“ideologia” pode designar qualquer coisa, desde uma atitude até
um conjunto de crenças voltado para a acção: “Ela parece surgir exactamente quando tentamos evita-la e deixa de aparecer
onde claramente se esperaria que existisse” (Zizek, 2010: 7).
Uma sociedade ideológica implica o não conhecimento da
ideologia por parte das pessoas que a seguem. Segundo Zizek, “a ideologia não é apenas uma ‘falsa consciência’, uma
representação ilusória da realidade; a ideologia é antes essa
mesma realidade que já está preparada para ser concebida
como ‘ideológica’” (2008: 15). Para Zizek, “a mais elementar
definição de ideologia é provavelmente a bem conhecida frase
do Capital de Marx: ‘eles não o sabem, mas eles estão a fazê-lo’” (2008: 24). Segundo Zizek, o conceito de ideologia implica
uma ingenuidade constitutiva: o não reconhecimento de seus
próprios pressupostos, de suas próprias condições eficazes,
uma distância ou divergência entre a realidade social e a representação distorcida, i.e. uma falsa consciência da realidade.
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Uma ideologia é uma construção conceptual ou mental colectiva sobre a realidade. É um sistema de representações,
imagens, mitos, valores, ideias ou conceitos com implicações
práticas no seio de uma dada sociedade (Poupard, 1984:
752). Define uma determinada visão do mundo, fundamentando e orientando um modo de pensar e de agir. É como um
imaginário social ideal, uma produção cultural e uma prática social dotada de eficácia (J.-P. Dozon apud Augé, 2000:
23); transforma a situação efectiva do ser humano no mundo, conforme uma interpretação desse mundo. A ideologia
é uma linguagem ou um discurso sobre um certo estado de
coisas no mundo. Constitui-se num bem colectivo e transmissível (Ricoeur, 1991: 69). É o caso da religião, que apresenta um ideal de perfeição e de absoluto, seduzindo por isso.
A religião é uma concepção, uma proposta de interpretação do
mundo, uma forma de consciência colectiva que actua enquanto sistema social de representação assente em ideais; centra-se
num essencialismo sobre o ser humano e o mundo, ambos concebidos como produtos moldados. Afasta-se, por conseguinte,
quer de uma tomada de auto-consciência do ser humano quer da
assunção de uma liberdade plena para pensar e agir socialmente.
É este o âmago problemático e aporético da ideologia
na forma de religião e da religião como ilusão, ideal
irreal ou promessa de concessão de uma determinada
perfeição ou de um certo absoluto, conforme foi abordada
nomeadamente por Marx, mas também por Hegel, Feuerbach,
Freud ou Nietzsche, conforme se desenvolverá a seguir.
A partir da compreensão do conceito de ideologia como forma
invertida de consciência ou distorção do pensamento que surge das contradições sociais (Bottomore, 2001), pretende-se:
a) reconhecer o contributo negativo e crítico da ideologia para
a concepção ilusória de perfeição e de absoluto na religião; b)
caracterizar o ser humano como produto ideológico, i.e. moldado por uma alienação social e um “pensamento pensado”.
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2.Marx e a religião: ideologia e concepção ilusória
do mundo
No contexto da obra de Marx, a ideologia é distorção, ilusão
ou falsa consciência sobre as circunstâncias da vida social
(Ricoeur, 1991: 66-68), por mascarar as relações com a realidade, sendo fundamental o processo de clarificação crítica
e racional da consciência para se superar a falsa consciência (Ricoeur, 1991: 175-177). Uma ilusão é um engano que
faz perceber erradamente a realidade, que se afigura ser o
que não é. Em A Ideologia Alemã, a ideologia é um reflexo
invertido do real na consciência, como a inversão das imagens
numa câmara escura (Marx & Engels, 1982: 14), uma fantasmagoria, uma ilusão sobre a qual se baseia, erroneamente, a
religião e a moral que definem e condicionam o que somos.
No Prefácio de Para a Crítica da Economia Política, Marx
regista que não é a consciência que determina a vida, mas
a vida que determina a consciência (Marx, 1982b: 531;
Marx & Engels, 1982: 26). É a existência social dos indivíduos, assente numa base económica de relações (cadeia de forças produtivas materiais), que determina a consciência dos mesmos (a superestrutura ideológica: ideias,
crenças, a moral, o direito, a política, a religião, a filosofia).
Todavia, a ideologia fomenta a ideia de que é a consciência
que determina a vida, porque o que pensamos é um produto
da sociedade em que vivemos. (Ricoeur, 1991: 180). Numa
acepção negativa da ideologia, o que os indivíduos pensam
é um produto da sociedade em que vivem (Ricoeur, 1991:
167). Os conteúdos ideológicos da consciência não possuem
substantividade própria, porque as ideologias visam ocultar,
desfigurar, sublimar a existência real. Por isso, são alienações. Segundo Bottomore, “a alienação implica perda e ilusão: perda do eu e a ilusão de que aquilo que se perde não
é o produto do espírito, mas alguma outra coisa” (2001: 422).
A citação do Prefácio de Para a Crítica da Economia Política demonstra uma visão social da natureza humana, baseada na ideia-chave de que a autêntica natureza do ser
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humano se resume às relações sociais dinâmicas que este
mantém. Os actos sociais que realizamos implicam relações
com as outras pessoas que connosco coexistem e actuam
na sociedade, conforme determinados modelos ou padrões
de comportamento que são aprendidos. O “ser social” não
é um ser abstracto que afecta misteriosamente o indivíduo.
A obra de Marx afirma-se mais claramente pela edificação da ideologia da ilusão sobre o real (Ricoeur, 1991:
93), considerando que o ser humano tem a necessidade íntima da prática e do culto religioso. Por precisar da
religião, o ser humano cria ou faz a religião e isso revela um lado frágil ou oprimido do próprio ser humano.
Ao contrário do absolutismo racional ou idealismo absoluto e dialéctico de Hegel, segundo o qual “todo o racional
é real e todo o real é racional”, Marx empreende o primado da realidade sobre o pensamento e regista que não é a
consciência que determina o ser e a vida, mas o contrário.
A ideologia é uma concepção ilusória. Ao propor um ideal de
perfeição e de absoluto, afirma um determinado essencialismo humano. Todavia, existirá um essencialismo humano? Em
O Existencialismo é um Humanismo, Sartre justifica a precedência da existência sobre a essência. O existencialismo é um
humanismo, uma construção da subjectividade humana. Para
esta construção, é indiferente a existência de Deus, porque
“não existe natureza humana” e, por conseguinte, também “não
existe Deus para a conceber” (Sartre, 1996: 29). Sem natureza
humana não existe essencialismo nem Deus que cria seres
humanos na base desse seu essencialismo. Pelo contrário,
é a simples e relativa existência humana que é fundamental.
Para Marx, a religião é a expressão da imperfeita consciência
de si do ser humano, do ser social, não abstracto. Em O Capital,
Marx reitera “a convicção de que as ilusões religiosas tinham a
única finalidade de lançar um véu sobre as irracionalidades do
sistema de produção e desapareceriam quando o homem estabelecesse relações racionais com os outros homens e curasse a
totalidade social de suas desarmonias” (Bottomore, 2001: 466).
Segundo Marx, as pessoas são o produto do contexto social
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em que se inserem; são dotadas de padrões de comportamento específicos e determinadas cultural e socialmente. As
nossas ideias e atitudes morais são determinadas pelo tipo de
sociedade em que vivemos (Marx, 1982a: 3). Se aceitássemos
a ideia de Marx, de que somos um produto social, o que podemos fazer para alterarmos a condição da natureza humana?
Não existiria, segundo esta ideia, uma solução divina ou um
determinismo redentor e a condição da natureza humana ou a
própria sociedade teriam que empreender, necessariamente,
um processo de mudança. É a praxis revolucionária que está
ao alcance do indivíduo, porque esta praxis representa a possibilidade de o indivíduo fazer algo por si de modo autónomo e
crítico (Marx, 1982a: 1-3), contornando um certo determinismo
social. Esta praxis caracteriza o materialismo dialéctico da condição humana, pois afirma-se contra a natureza do universo.
Na perspectiva de Marx, a religião é concebida como produto
de factores sociais e psicológicos. Trata-se de uma perspectiva
crítica, porque considera a religião como factor de mal-estar
social. Esta perspectiva assenta num modelo reducionista, pois
reduz a religião às condições sociais e psicológicos (ou espirituais) dos seres humanos. Segundo Marx, a religião constitui
uma cobertura sobre os alicerces da economia, juntamente com
a arte, a filosofia, os ideais e a moralidade (Gaarder, 2007: 18).
Marx é eminentemente crítico da religião, propondo, em
consonância, a sua abolição. Para Marx, a religião é o suspiro da criatura oprimida, a felicidade ilusória do povo ou
o Sol ilusório que gravita em volta do ser humano, enquanto este não gravita em volta de si próprio. Marx considera a religião uma estrutura organizada de opressão dos seres humanos. Por isso se opõe aos poderes da religião e,
de uma forma mais conhecida, considera a religião o alívio da dor dos oprimidos que, no entanto, nada resolve.
Em A Questão Judaica, Marx fala da problemática religiosa, que interpreta como auto-alienação condicionada pelas relações sócio-económicas. A religião surge devido
às condições de existência degradantes do ser humano.
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2.1.Marx e Feuerbach: engano, desengano e praxis
Na problemática religiosa, enquanto Feuerbach apenas
considera dois momentos (o do engano e o do desengano), Marx admitiu, além destes, o momento da praxis. Desde que o ser humano toma conta da sua situação no segundo momento, tem a possibilidade de alterar a sua condição
através da luta por melhores condições de vida, o que evitaria que se voltasse a enganar. Alterando as condições
de produção (a infra-estrutura) altera-se a superestrutura.
Para Marx, a religião tem uma função útil ou oportuna quando a
vida do ser humano se encontra numa situação de miséria. Todavia, a religião (enquanto miséria religiosa) é unicamente uma
realização imaginária do ser humano; é um mal em si mesmo,
cumprindo um duplo aspecto na dimensão humana: a) é a expressão da miséria real; b) é um protesto contra a miséria real.
Enquanto o ser humano não se aperceber de que tudo é
uma quimera, a vida humana é miserável. Acabando com
a miséria real, acaba-se com a miséria religiosa. A dimensão religiosa nasce de uma insatisfação com o mundo.
A religião transmite aos crentes a ideia de que este mundo é
“um vale de lágrimas” e, em vez de mudar as condições materiais, dá-lhes uma esperança ilusória que é a própria religião,
contribuindo para que a situação não se altere. Neste sentido,
a religião é uma espécie de droga anestesiante, ou seja, a religião é o “ópio do povo”, um analgésico, porque se assume
como um sistema de crenças que iludem, que desviam a atenção das pessoas dos verdadeiros e reais problemas sociais.
Na Introdução de Para a Crítica da Filosofia do Direito de
Hegel, Marx define claramente a sua posição face à religião entendida como “ópio do povo”: “A miséria religiosa
é, ao mesmo tempo, a expressão da miséria real e o protesto contra a miséria real. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o âmago de um mundo sem coração e a alma
de situações sem alma. É o ópio do povo.” (Marx, 2008: 6).
O sentido destas palavras reporta a ilusão maléfica de uma falsa felicidade colectiva ou promessa de abundância post mor-
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tem que as crenças e as devoções religiosas sugerem. Esta
perspectiva de Marx coloca várias questões, designadamente
a possibilidade de existência de uma forma de religião sem a
criação e fomento de ilusão nas pessoas. Os mais cépticos ou
críticos da religião, como Marx, poderão responder categoricamente que “não”, alegando que uma das condições suficientes
e necessárias para a religião é a possibilidade de criação e fomento de ilusão nas pessoas, de modo a comovê-las e levá-las
a agir de um modo determinado e previsto. Na obra de Marx,
a ideia de ilusão corresponde às de Nietzsche e de Freud, na
medida em que estes também se preocuparam com o papel da
religião, que permitia destorcer ou iludir colectivamente sobre a
realidade. A ilusão é criticada porque cria aparência e engana.
Mas, independentemente de se admitir ou considerar a religião como ilusão, não existirão formas de religião como força,
por um lado, contra o sofrimento humano e, por outro lado, a
favor da liberdade e realização humana? Mesmo assim, Marx
responderia “não”, porque concebe, de um modo radical, que
a religião colabora com a opressão dos mais desfavorecidos
socialmente. Segundo Keith Ward (2007: 183), Marx acreditava que a religião se deveria relacionar com o progresso
dos seres humanos e que, se existe algo como a salvação,
“ela deve ser possível nas condições sociais que temos actualmente, e não apenas numa Terra do Nunca imaginária”.
A ideia de uma forma de religião sem ilusões assemelha-se
ao ideal de justiça, liberdade e igualdade sociais neste mundo
e sob dignas condições de vida. Um ideal que seria almejado pela estrutura dialéctica da história, como pensava Marx.
A dialéctica da história traduzir-se-ia no processo em que
cada estrutura social, produzida por circunstâncias económicas, enfatizaria um conjunto de valores (a tese do processo),
que provocaria reacções, de modo a que um ideal e diferente conjunto de valores assumiria o poder (a antítese do processo), oscilando como um pêndulo (a síntese do processo).
Para Marx, os seres humanos formam uma consciência invertida das representações religiosas. Através destas representações, que são efectivamente fabulações, procura-se
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superar, de um modo ilusório, a angústia e o medo. É neste
sentido que Marx utilizou a expressão “crítica do céu”, em que
o céu aparece como obstáculo à luta por melhores condições.
Feuerbach e Marx empreendem a negação do absolutismo racional e dialéctico de Hegel, apesar de serem tributários do hegelianismo, na medida em que devem a sistematização do seu pensamento filosófico à
reacção veemente que manifestaram à filosofia de Hegel.
A teoria geral de Marx opõe-se radicalmente à de Hegel.
Por exemplo, Marx entende que a essência do real é a matéria, propondo a tese do monismo materialista em reacção
ao monismo idealista e absoluto hegeliano; Hegel pensa
numa tese ontológica sobre a realidade como razão, ideia,
espírito. Outro exemplo, Marx empreende o primado da realidade sobre o pensamento, enquanto Hegel considera o primado do pensamento sobre a realidade, concebendo uma
tese epistemológica de que a realidade é um produto do
pensamento. Todavia, ambos procuraram conceber uma
teoria interpretativa da realidade, i.e. da natureza racional.
Mas, porque é que Deus se deu ao trabalho de criar o mundo? Porque é que Deus se deu ao incómodo de criar fosse o
que fosse fora de si, quanto mais algo tão imperfeito como o
mundo? Estando este mundo eivado de maldade e sofrimento
e sendo Deus perfeito e auto-suficiente, responde Hegel que
Deus não seria Deus sem este mundo. É que não se alcança a
auto-compreensão sem se encontrar “o outro” (Wolff, 2003: 25).
Deus precisa de se definir em função de um objecto exterior.
No distanciamento a Hegel, o caso de Feuerbach ainda é
mais crítico, porque este chegou a ser um hegeliano de esquerda (considerando a obra de Hegel revolucionária e crítica na demanda por um mundo melhor) e defendeu explicitamente um ateísmo materialista estridente. Em A Essência
do Cristianismo, Feuerbach revela um grande distanciamento face à fenomenologia de Hegel, tendo Feuerbach admitido que as crenças religiosas são produzidas pelo indivíduo
como pálidos reflexos do mundo em que vive e que constitui a única realidade. Segundo Feuerbach, o indivíduo torna-
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-se alienado porque precisa de acreditar em ideias ilusórias
face à impossibilidade de se realizar nesta única realidade
que é a sua própria vida. O indivíduo torna-se alienado na
medida em que desvaloriza as suas interacções e projecta
o seu próprio potencial em ilusões ou fantasias teológicas.
De acordo com Brian Morris, ao considerar a religião como uma
imagem projectada da natureza essencial do ser humano, Feuerbach revela-se crítico das ilusões, falsidades e contradições
da religião e da teologia (Morris, 1987: 22). Segundo Feuerbach,
os motivos para rejeitar a religião são bastante óbvios, na medida em que a religião implica a alienação dos indivíduos dos seus
verdadeiros “eus”. Para Feuerbach, a religião é um sintoma de
alienação. Como tal, é uma patologia da qual o indivíduo se devia
libertar através da realização plena da sua vida no mundo real.
Feuerbach foi bastante mais crítico de Hegel porque este,
supostamente, separou a humanidade da natureza de
uma forma radical. Todavia, ambos (Hegel e Feuerbach) influenciaram Marx. Este foi, de certa maneira, influenciado
por Feuerbach, mas defendeu que a alienação do indivíduo não tinha bases metafísicas ou religiosas como sustentou Feuerbach. As bases da alienação que também Marx
diagnosticou no indivíduo eram sociais e económicas.
Em Teses Sobre Feuerbach, Marx sublinha: que Feuerbach
parte do facto da auto-alienação religiosa, da duplicação do
mundo num mundo religioso, representado, e num mundo real:
“O seu trabalho consiste em resolver o mundo religioso na sua
base mundana. […] Feuerbach resolve a essência religiosa
na essência humana” (Marx, 1982a: 2). Mas ao contrário de
Feuerbach, Marx defende que a essência humana não é uma
abstracção inerente a cada um, mas é o conjunto das relações sociais. Por conseguinte, a religião e o sentimento religioso que as pessoas nutrem pela religião são produtos sociais.
2.2.Marx e Freud sobre a ilusão
As concepções ilusórias de perfeição e absoluto são criticadas nomeadamente por Feuerbach, Marx e Freud. Relativa-
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mente aos dois últimos, na cruzada salvífica do ser humano
face à religião, Marx assumiu o papel de Prometeu, enquanto Freud assumiu o papel de Moisés, segundo Steiner. Face
às tensões de consciência psicológica do indivíduo moderno,
tenta-se reconciliar o ser humano a uma realidade sem Deus,
tornando essa realidade suportável ao sugerir uma libertação final dela. Marx e Freud coincidem na libertação do ser
humano, mas “enquanto Marx sugere uma condição edénica, livre de carências e conflitos, Freud sabe que essa libertação equivaleria ao repouso da morte” (Steiner, 2003: 34).
Por um lado, o marxismo “põe a doutrina teológica da queda do homem, do pecado original e da redenção final em
termos históricos e sociais”, segundo Steiner (2003: 16);
por outro lado, a psicanálise Freudiana refere-se a um inconsciente colectivo visando “retirar da psichê humana as
ilusões infantis” da religião, das crenças metafísicas ou das
“sombras arcaicas do irracionalismo” (Steiner, 2003: 35).
Existe a necessidade, quer em Marx quer em Freud, de
uma libertação do ser humano das amarras referenciais
e ilusórias que o condicionam, como é o caso da religião.
As formas e vivências da religião como quadros de representação da vida e da realidade foram concebidas por Freud de
um modo crítico e depreciativo (Mann, 2000: 141). Freud considera as representações religiosas quer como ilusões de segurança e felicidade quer como formas enganadoras de combater a angústia, o medo e as imperfeições da vida humana.
Próxima das perspectivas desenvolvidas por Feuerbach e
Marx, ainda no quadro conceptual de uma visão ilusória de perfeição e absoluto, a perspectiva de Freud sobre a religião, uma
psicogénese da fé religiosa, é marcadamente assumida pelas
obras O Futuro de uma Ilusão; Moisés e a Religião Monoteísta;
Totem e Tabu; Uma Experiência Religiosa; e O Mal-estar na
Civilização. Na primeira, Freud procura definir “crença”, apresentando a ideia de que as crenças religiosas são ilusões, na
medida em que os seres humanos se encontram num mundo
que a) não os conduz à desejada felicidade; e b) fá-los sofrer
a dor e a indignidade da doença, angústia, fracasso e morte.
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A abordagem de Freud traduz-se numa psicologia religiosa da
natureza humana, pela qual questionou a dimensão religiosa
e, em particular, a fonte da ideia religiosa, tendo justificadamente demonstrado o fenómeno religioso pela via psicológica.
Para Freud, o conceito de “ilusão” não significa um erro nem
uma falsidade. Em O Futuro de uma Ilusão, o significado de
“ilusão” reside em acreditar mediante desejos e não com base
em razões nem evidências. As crenças religiosas surgem de
desejos: primeiro, do desejo de não ser destruído pelas forças
naturais (desastres, doenças, etc.) dada a fragilidade e limitação do ser humano; segundo, do desejo de ser protegido
e amado. Para responder às ameaças das forças naturais e
considerando a debilidade humana, as pessoas procuram algo
que funcione como defesa psicológica ou, como Freud designa, “humanização da natureza”. É nesta circunstância que surge a religião como forma de melhorar a vulnerabilidade defensiva do ser humano, pois uma vez humanizada a natureza, o
ser humano deixa de se encontrar numa situação indefesa e
até pode reagir. Esta linha de pensamento conduziu Freud à
conclusão de que as ideias religiosas surgem da necessidade do ser humano em tornar suportáveis as suas fraquezas.
Freud explica este desejo e esta necessidade alegando um
protótipo infantil que os seres humanos possuem no processo de transformação de poderes extraordinários em deuses.
Na infância, a impressão terrífica de incapacidade faz surgir
a necessidade de protecção. Assim, a crença em Deus é representativa de um desejo de regressar à infância, à condição em que o ser humano se sente completamente protegido. Freud vê em todas as crenças religiosas (especialmente
nas religiões monoteístas, como o cristianismo) a projecção
dos sentimentos individuais dos filhos em relação aos pais. O
facto religioso é como uma infantilidade, na medida em que
a religião tem uma componente de protecção, o que é, efectivamente, uma infantilidade. Esta situação revela a natureza ilusória da crença, na medida em que os seres humanos
acreditam em Deus porque têm um desejo de serem amados.
Para Freud, a religião é o prolongamento das ilusões mais arcaicas;
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é a expressão de desejos infantis projectados na vida adulta; é a
manifestação de significados ocultos de pulsões inconscientes.
A teoria de Freud depende da representação simbólica do sagrado e do seu respectivo reconhecimento. Em Totem e Tabu,
Freud reconhece que a religião é semelhante a uma neurose, uma doença mental colectiva, i.e. a “neurose obsessiva da
humanidade” (Freud, 1999: 61). A religião apresenta interpretações sobre a realidade difíceis de obter por outra via. Por
isso, as pessoas formam, segundo Freud, quadros mentais e
sensíveis baseados na religião, constituindo o que o Freud designou por “neurose obsessiva e colectiva” em O Futuro de
uma Ilusão (2006a: 52). Para Freud, a religião é uma ilusão,
como também admite em O Mal-estar na Civilização (2008: 9).
Para Steiner, O Mal-estar na Civilização “oferece um diagnóstico irónico e desolado das tensões, supressões e distorções sofridas pela psiquê no processo do seu ajustamento
às economias da sociedade organizada” (Steiner, 2003: 32).
Segundo Freud, as pessoas regem-se por falsos padrões que
procuram para si próprias a fim de servirem de “consolo religioso” ou paliativo face às difíceis e sofríveis ameaças do mundo exterior (Freud, 2008: 20). A ideia de consolo significa o
apaziguamento de medos, a resposta plausível às perguntas
sobre o sentido da vida ou a produção de comunhão no acto
colectivo prescrito pelo culto ou pela fé (Luhmann, 2007: 105).
Para Freud, a religião responde aos anseios das pessoas,
porque se propõe corresponder com a promessa de uma
felicidade à eterna pergunta pelo sentido da vida. Essa felicidade é a da ataraxia, a dos “paraísos artificiais” que
permite fugir à pressão da realidade (Freud, 2008: 26).
Neste sentido, a religião como ilusão colectiva é uma reconfiguração alucinada da realidade (Freud, 2008: 34).
O desvio humano pela religião deve-se ao sofrimento causado
pela prepotência da natureza, fragilidade do corpo e insuficiência
das instituições sociais que regulam as relações entre os seres
humanos na família, no Estado e na sociedade (Freud, 2008: 37).
Face à origem social do sofrimento, as pessoas activam certos
mecanismos mentais de protecção. As faltas ou carências con-
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duzem as pessoas à necessidade de suprimirem essas faltas ou
carências através de recursos civilizacionais (conjunto de valores, acções e feitos úteis que visam protecção contra a natureza e regulação das relações humanas) que são subterfúgios.
A caracterização psico-patológica da experiência religiosa pode igualmente ser compreendida quando enquadrada pelo cientismo oitocentista, como na obra de Manuel
Laranjeira, nomeadamente A Doença da Santidade, que
reflecte uma época orientada pelas correntes evolucionistas de Charles Darwin, Jean-Baptiste de Lamarck, Herbert
Spencer e Ernst Haeckel. Esta obra de Laranjeira consiste
num ensaio psicopatológico sobre o misticismo da forma religiosa, na qual se desenvolve uma perspectiva imanente
da evolução humana sob a égide do monismo de Haeckel.
A credulidade, a vontade exacerbada de acreditar no que se
gostaria que fosse verdade, favorece a formação de crenças
e condiciona a interpretação da realidade e dos seus fenómenos. Para Oscar Wilde, em O Retrato de Dorian Gray, “o temor
à sociedade, que é a base da moral, e o temor a Deus, que
é o segredo da religião, são as duas coisas que nos governam” (1999: 36). O temor é um elemento integrante da natureza humana e serve como mecanismo de defesa face às
forças superiores desconhecidas. A crença e o temor podem
trazer alguma protecção ao ser humano que precisa ou prefere
acreditar em algo divino. Segundo Wilde, o temor é o segredo
da religião, porque a religião alimenta-se do temor que suscita
nas pessoas através de histórias tenebrosas sobre o fim de
vida pecaminosa, o apocalipse ou a morte, bem como através
da proposta de salvação dos males do mundo (1999: 36). Ao
aceitarem a proposta de salvação, os crentes têm que se submeter, ter medo para não pecar ou não possuir livre-arbítrio
de acção e pensamento, como se tratasse de uma ideologia.
Em As Moscas, Sartre afirma a conveniência, para Deus, de
as pessoas sentirem peso na consciência e medo, porque
“o medo e a consciência pesada exalam um aroma delicioso
para as narinas dos deuses” (Sartre, 1965: 29). Ser temente de Deus é ser digno de piedade, porque se agrada, deste
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modo, aos deuses. Sartre não estaria, certamente, a defender esta ideia da conveniência em sentir medo, mas a criticá-la como factor de condicionamento da acção humana e em
consonância com uma religiosidade que se pretende instaurada na sociedade. Esta ideia seria a de um quotidiano de
“escravatura das paixões” ou “enigma da liberdade serva” reconhecível por uma consciência religiosa, segundo Ricoeur
(2013: 365). Iris Murdoch (2003: 1) também sublinhou o medo
como factor para a crença religiosa, ao afirmar que “sentimos
medo da pluralidade, difusão, falta de sentido, acaso, caos;
queremos transformar o que não podemos dominar ou compreender em alguma coisa que restaure a nossa confiança e
seja familiar, em alguma coisa que seja normal, em história,
arte, religião, ciência”. Isso interessa-nos devido à “pluralização” ou “desmitologização” da história, arte, religião, ciência,
que é característica da nossa época, segundo Iris Murdoch.
Por “desmitologização” Iris Murdoch entende o processo de remoção do transcendente. Um traço evidente da natureza humana é
o sentimento de medo, pelo que é apetecível qualquer protecção.
Segundo A. C. Grayling, “o medo encontra-se na base de
muitos males sociais. Dá origem a superstições e religiões,
a sentimentos de antipatias raciais e tribais, a hostilidade relativamente ao novo ou ao diferente, à rigidez e ao conservadorismo, à adesão a práticas e crenças ultrapassadas cuja
única recomendação reside na sua familiaridade.” (2010: 35).
A natureza humana é, de um modo geral, sugestionável e imaginativa, i.e. susceptível de acreditar tanto na ilusão como em
“entidades transcendentes”. As pessoas não seriam supersticiosas se fossem capazes de gerir e controlar todas as suas
emoções e medos. Como não é o caso, as pessoas são crédulas e propensas às superstições, ilusões, entidades transcendentes, mitos ou ideologias. Espinosa refere o medo que
conduz o crédulo no Tratado Teológico-Político, querendo dizer
que é o medo que, por um lado, fomenta as crenças e as superstições e, por outro lado, guia a conduta (Espinosa, 1965: 23).
Espinosa concebeu Deus como ser terapêutico, porque “restaura o equilíbrio homeostático perdido em resultado da angústia”,
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sendo esta tarefa individual e privada, “um resultado que pode
ser obtido quando o pensamento refinado e o raciocínio levam
ao estabelecer da emoção e sentimento apropriado” (Damásio,
2003: 315). Na mesma perspectiva de Espinosa está Hume, que
sustenta, em História Natural da Religião, uma visão da religião
baseada no naturalismo e no psicologismo dos indivíduos, na
medida em que considera que a ideia de religião emanou e se
desenvolveu em função das incertezas e do medo perante a vida
e não em função da razão (Hume, 2004: 36; Morris, 1987: 141).
O temor está subjacente à piedade (Bergson, 2011: 23), que
é um dos sentimentos mais importantes fomentados pela religião. Este sentimento de piedade é a tradução da denominada “Regra de Ouro” das religiões. Heidegger, sobre a fenomenologia da vida religiosa, sustentou o mesmo: “é o temor
que guia e orienta” (2010: 255). Mas o medo é, para Heidegger, temor genuíno, reverência. Heidegger menciona Kierkegaard, para quem o temor descobre o destino. Kierkegaard
considera que “a condição humana é uma condição de Angst,
de medo ou ansiedade perante o conhecimento dos nossos
próprios desejos, dos nossos próprios ódios, do nosso próprio temor no limite da existência, confrontados com a morte inevitável” (Ward 2007: 224). A Angst é, para Heidegger,
a ansiedade face ao Nada. Em O Ser e o Tempo, “a angústia é descrita como o estado emotivo que o existir (isto é, o
homem) vive quando é colocado perante o facto nu de ser
lançado no mundo”; “a experiência da angústia é uma experiência de ‘desenraizamento’”, segundo Vattimo (1992: 56).
Todas estas referências de autores reforçam a crítica de Marx
à concepção ilusória de perfeição e de absoluto oferecida
pela religião. Independentemente da perspectiva sobre a religião, o medo consiste num factor condicionante das atitudes,
comportamentos e modos de pensar, sentir, agir e expressar.

3.Conclusões

As concepções sobre a natureza humana são ideológicas, porque se baseiam num determinado essencialismo e,
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com base neste, propõem um modo de vida que é necessariamente relativo. Mais do que meras teorias, apresentam
uma certa visão inteligível do mundo. Nesta categoria de
ideologia se inserem quer o cristianismo quer o marxismo.
Segundo Stevenson e Haberman (2005: 14), o cristianismo
e o marxismo, por mais antagónicos que sejam, são ideologias essencialmente devido aos três pressupostos seguintes:
a) Apresentam teses sobre a estrutura do mundo, a
constituição e formação da sociedade e da natureza
humana;
b) Oferecem um diagnóstico pessimista sobre a condição humana assente em erros;
c) Prescrevem uma fórmula de correcção do estado do
ser humano no mundo.
Todavia, apesar das ideologias (enquanto sistemas fechados) procurarem impedir evidências emergentes que as coloquem em causa, as crenças nas ideologias têm sofrido
abalos com a evolução do tempo e dos conhecimentos sobre a natureza humana e sobre o mundo. Todavia, mantemos as crenças pelo comodismo ou inércia em recusar admitir que se está errado ou em modificar uma visão do mundo
ou uma crença central que alteraria todo o sistema disposicional do ser humano, incluindo a sua maneira de estar no
mundo e de o ver. Segundo Stevenson e Haberman (2005:
20), quando uma crença é uma ideologia, usada para justificar o modo de vida social, é difícil examiná-la objectivamente.
Marx defende uma base económica para a natureza humana.
Esta base é hostil à religião, mas aproxima-se do ideal cristão
de igualdade e de esperança profética na resolução dos problemas inerentes à sociedade. Quer a concepção marxista quer a
concepção bíblica sobre a natureza humana demonstram, por
um lado, que concepções diferentes sobre a natureza humana
conduzirem a distintas ideias acerca do que somos, do que
devemos fazer e do modo como devemos agir, por outro lado,
que a natureza humana está sempre enredada num contexto
de significação (qualquer que ela seja) que a define como tal.
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Segundo Wolff (2003: 31), “a invenção da religião não foi um
simples engano infeliz, mas uma resposta às misérias da vida
na terra.” Assim, “nunca nos veremos livres da religião e da
alienação religiosa”. Marx pretendeu desmistificar a religião
(Wolff, 2003: 281). Ao criticar a religião, Marx pretendeu a “des-ilusão” do ser humano, i.e. torna-lo capaz de agir e pensar, de
criar um mundo sem necessitar de ilusões (Marsden, 1999: 55).
Na questão fundamental e ancestral acerca da relação Homem-Meio, o idealismo absoluto e dialéctico de Hegel, segundo o
qual “todo o racional é real e todo o real é racional”, responde
enaltecendo o poder de compreensão racional sobre tudo o que
existe. Este poder assegura qualquer necessidade de resposta
na compreensão do real. Apesar das influências que Marx recebeu de Hegel, verifica-se o contrário na concepção marxista
dessa relação Homem-meio, i.e. o primado da realidade sobre
o pensamento. Marx sublinha que não é a consciência que determina o ser e a vida; são as condições materiais de vida e
de existência que determinam o que somos ou concebemos
que somos. Todavia, qualquer forma de ideologia, incluindo a
religião, fomenta a ideia de que é a consciência que determina
a vida, porque a ideologia é como um mapa conceptual ou uns
óculos mentais através dos quais se vê e se compreende o
mundo como representação, i.e. não como o mundo é em si.
Por conseguinte, uma concepção ilusória de perfeição e de
absoluto é uma representação idealizada do mundo. É uma
representação necessariamente subjectiva. Nesta perspectiva,
é pertinente a distinção de Schopenhauer de duas possibilidades de concepção do mundo, a vontade e a representação: i)
o mundo como vontade: das coisas em si e da vontade que
se esconde atrás do fenómeno que é a representação; ii) o
mundo como representação: ilusão, aparência. Em O Mundo Como Vontade e Representação, Schopenhauer envereda por uma representação metafísica do mundo para sustentar a primordialidade da vontade como condição para o Ser.
O mundo como vontade é o mundo das próprias coisas. O
mundo como vontade é um nível de significação da representação como modo de particularização, na medida em que

Marx e a religião

207

uma individualidade é representativa do Ser como vontade,
deixando presente a si mesmo o Ser numa espécie de imanência em que, segundo Schopenhauer, o corpo do sujeito
não é senão a sua própria vontade tornada visível (Duponthieux, 2001: 74). A vontade do sujeito é um momento particular da vontade e torna-se conhecível nesta forma concreta.
Por seu turno, o mundo como representação é o mundo das
coisas como nos são propostas e nos aparecem numa dada
configuração ordenada e estruturada previamente, i.e. objectos configurados pelo sujeito. Em o mundo como representação, o nível de significação é o da representação. Por conseguinte, a representação é precisamente a visibilidade do que
nós vemos, a imagem que possuímos, porque todas as nossas
representações são representações de representações conforme os princípios que estabelecemos (Duponthieux, 2001: 74).
No mundo como representação, a representação apresenta-se ao princípio da razão suficiente, na medida em que tudo
o que existe é existência para o pensamento, para o sujeito,
para as percepções, porque tudo o que existe é representação.
Enquanto que no mundo como vontade uma representação
manifesta uma outra realidade ausente, invisível ou indeterminada ou um outro aspecto da realidade além da própria representação, distinguindo-se a vontade do objecto concreto,
no mundo como representação uma representação obedece aos princípios próprios de configuração e de organização
de um sujeito para outro sujeito, distinguindo-se o objecto da
imagem que é construída. De acordo com Schopenhauer,
o mundo é representação; o mundo de cada um é a sua representação. Em O Mundo como Vontade e Representação,
Schopenhauer (2005: 7) realça que, seguindo a perspectiva
céptica do imaterialismo de George Berkeley, “tudo o que existe, existe para o pensamento”. É como se tudo o que existe fosse apenas objecto em relação a um sujeito, i.e. fosse
apenas percepção e estivesse em relação a um espírito que
percebe; fosse pura representação (Schopenhauer, 2005: 8).
A vontade e a representação são dois aspectos da mesma
realidade, do mesmo mundo, do mundo do sujeito. O mun-
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do onde vivemos e existimos é, por um lado, vontade, por
outro lado, representação. Esta dualidade tem a ver com o
modo como o sujeito, através da representação, concebe
a realidade através da assimilação, compreensão e interpretação do que é apresentado como tal. Justifica-se assim
que uma concepção da realidade pela religião, esta quer
como ideologia ou modo de ver quer como representação,
se apresente como uma concepção ilusória de algo apetecível, desejável e quimérico, como a perfeição e o absoluto.
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Resumo:

Dois destacados historiadores do século XX, o britânico Eric Hobsbawm e o francês
François Furet, apesar de suas posturas ideológicas sabidamente opostas (comunismo/
anticomunismo), desenvolveram seus trabalhos em diálogo contínuo com a obra de
Karl Marx, considerada por ambos como uma das mais influentes teorias aplicadas
à compreensão do mundo. A perspectiva dialógica entre os dois autores, ou seja, a
influência mútua de temas e problemas de análise historiográfica, possibilita-nos
neste trabalho a identificação do marxismo ora como uma contribuição à teoria da
história, ora como uma contribuição à história propriamente dita. Observa-se, então,
os possíveis caminhos que o pensamento marxista percorreu na historiografia, visando
distinguir algumas vozes da polifonia crítica que envolveu o percurso das ideias
marxistas entre os historiadores. Para isso analisamos os debates entre Hobsbawm
e Furet em seus livros, artigos e entrevistas, auferindo do conjunto de suas obras as
referências e proposições quanto ao estudo do pensamento marxista/marxiano.
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Eric Hobsbawm, François Furet, Marxismo

O confronto sistemático das trajetórias de Eric Hobsbawm (19172012) e de François Furet (1927-1997) oferece material de estudo
para as mais diversas temáticas de história do século XX, são
historiadores que exerceram grande influência sobre a historiografia
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contemporânea, analisaram e debateram história, política e revolução
como questões cruciais para uma efetiva compreensão da complexa
relação entre processo histórico e tempo presente. Com percursos
marcados pelo posicionamento político, tanto Hobsbawm (comunista
britânico que se tornou um dos principais representantes daquela
que se conhece como a historiografia marxista britânica), quanto
Furet (representante francês de um grupo de historiadores liberais e,
geralmente, anticomunistas que se dedicaram à realização de uma
revisão da historiografia da Revolução Francesa) foram intelectuais
que colocaram o problema da relação entre o pensamento histórico e
o pensamento político a partir da (re)leitura das obras de Karl Marx,
tomando-o como referência para o aperfeiçoamento da historiografia
(Correa 2008:16).
Observa-se nas reflexões paralelas de Hobsbawm e de
Furet, em seus livros, artigos e entrevistas, perspectivas dialógicas
que demonstram os caminhos percorridos pela historiografia
contemporânea a partir das questões colocadas pelo pensamento
marxista/marxiano. E, tomando como pressuposto a consideração de
Perry Anderson de que quaisquer debates sobre o marxismo seria
antes de tudo uma história política do seu ambiente externo (Anderson
1984:17), constata-se que a observação sobre a trajetória dos
intelectuais do século XX é inseparável do diálogo sobre o marxismo,
ou seja, “o contexto político sob o qual se desenvolveram as gerações
intelectuais que se seguiram ao próprio Marx foi fundamental para a
sua disseminação como teoria social e até como ideologia” (Correa
2008:98).
Assim, como procedimento analítico, faz-se importante a reflexão
sobre a relação entre o pensamento histórico e o pensamento político
com base no exercício sistemático de comparação e confrontação
entre as obras e trajetórias dos historiadores, participantes do debate
historiográfico/político, como atores históricos, visto que atuando em
uma diversidade de culturas políticas e tradições de pensamento.
Embora tais abordagens apresentem oposições sob o contexto
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do pensamento político, revelam-se complementares quanto aos
procedimentos historiográficos, com proposições convergentes que
observam a necessidade dos estudiosos de Marx, marxistas ou não,
aproximarem-se cada vez mais dos textos originais marxianos para
então entenderem seu posterior impacto político.
Nossos dois atores históricos foram desde cedo atraídos pelo
marxismo em função de suas militâncias políticas, “mas além de
serem filhos de diferentes gerações cada um reagiu à sua maneira às
desilusões com as tentativas frustradas de implantação de sociedades
socialistas” (Correa 2008:98). Hobsbawm destacou que cresceu em
“uma era engolfada pela política”, logo se vendo orientado para a
paixão política. Entre suas leituras de juventude se destacava Karl
Kraus, Bertolt Brecht e o Karl Marx do Manifesto Comunista, cuja
leitura o fez “descobrir que a história era alguma coisa importante”
(Hobsbawm 2003:31), e logo em 1936 ingressou definitivamente no
Partido Comunista. Em sua autobiografia Hobsbawm lembra que as
diretivas do Partido passaram a nortear fortemente suas posições,
e seu nascente marxismo correspondia, então, à Breve História do
Partido Comunista da União Soviética de Stálin Foi sua participação
no grupo de historiadores marxistas britânicos, vinculado ao Partido,
entre 1946 e 1956, que consolidou seu marxismo, visto “como uma
tentativa de compreender as humanidades” (Hobsbawm 2002:116).
No início da Guerra Fria, Hobsbawm e demais historiadores
comunistas não tiveram oportunidade de ocupar cargos em
universidades, em função de suas militâncias políticas, mas sua
atuação na fundação da revista Past and Present proporcionou
ampla divulgação dos trabalhos dos historiadores marxistas,
“sendo hoje considerada uma publicação tão importante para a
historiografia quanto a revista francesa Annales” (Correa 2008:52).
Contudo, diferentemente da maioria dos intelectuais comunistas da
época, Hobsbawm não abandonou o Partido depois de 1956, após
as denúncias contra Stálin no XX Congresso do Partido Comunista,
pois dizia pertencer a uma geração que colocou suas esperanças na
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Revolução de Outubro e que não se tornou comunista unicamente
em função do antifascismo (Correa 2008:55). Manteve-se, assim,
um adepto convicto do marxismo ao longo de sua trajetória, o que
podemos vislumbrar na coletânea de artigos intitulada Sobre História
(1997), na qual enfatiza a concepção do marxismo como “método
para, ao mesmo tempo, interpretar e mudar o mundo”.
François Furet não teve uma postura tão singular quanto
Hobsbawm, e assim como muitos de seus contemporâneos não resistiu
a crise gerada por eventos como a repressão soviética a insurreição
húngara e as denúncias de Nikita Kruschev em 1956, abandonando
o Partido Comunista Francês após sete anos de filiação, como uma
experiência completamente renegada. Posteriormente se mostrou
satisfeito por não ter escrito nada neste período, “se eu o tivesse
feito, teria escrito um monte de bobagens. Não sei realmente se não
escrevi porque era jovem ou porque tinha uma espécie de bloqueio
inconsciente” (Furet 1988:145).
O fato é que este engajamento de juventude, embora não
tenha sido levado tão longe como por seus companheiros, não foi
menos marcante para Furet que tornou sua experiência comunista
a meditação de uma vida, com consequências historiográficas mais
duráveis e profundas (Prochasson 2013:61). E somente sob este
aspecto é que Furet avaliou positivamente sua passagem pelo
Partido, pois teria lhe oferecido um lugar no mundo e um objeto de
reflexão. Assim como a adesão, o rompimento com o comunismo foi
incondicional, e “ao buscar no passado o segredo do presente, Furet
tomou um ponto de partida político, da ação e do comprometimento”
(Correa 2008:64).
Sua carreira acadêmica se desenvolveu nos anos seguintes,
com temas relativos a Revolução Francesa, inserindo-se no debate
sobre a tradição jacobino-marxista de interpretação da Revolução,
mas logo percebendo que aí não era possível encontrar a burguesia
como definida por Marx (Montremy 1989 :76). Tal percepção o levou
a um longo estudo de revisão do tema, desembocando em sua mais
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importante obra historiográfica, intitulada Pensando a Revolução
Francesa, publicada em 1978, que inaugura o chamado revisionismo
histórico da Revolução Francesa, e que a partir de então dominaria
o mercado editorial sobre o tema, sobretudo por ocasião do seu
bicentenário em 1989. Apesar dos desacordos, Furet se manteve
como um leitor atento da obra de Marx, na qual buscou os principais
instrumentos para realizar a crítica historiográfica aos marxistas. Por
isso, em seu livro A Oficina da História, de 1982, as referências ao
materialismo histórico são quase nulas, somente os comentários de
censura que, aliás, podem dizer muito do autor que queria propor uma
alternativa coerente para as “metafísicas finalistas da história”.
Percebe-se que as trajetórias intelectuais de Hobsbawm e
de Furet, apesar do ponto de origem ideológico similar, seguiram
para polos opostos, proporcionando raríssimos encontros diretos
entre os dois autores, mas seus temas de investigação convergiram
profundamente, com estudos envolvendo da Revolução Francesa à
história do século XX, sempre com destaque para o fazer histórico
como instrumento de conhecimento e de ação política. Pode-se
partir do debate direto entre os dois historiadores, ocorrido apenas
em 1996, para compreender o impacto e complementaridade de
suas perspectivas historiográficas a partir de suas escolhas e leituras
justamente sobre marxismo e comunismo no século XX.
“Furet vs Hobsbawm” era o título de um dos artigos do primeiro
número do Newsletter: Committee on Intelectual Correspondence de
1997-98, um paralelo que resultou dos debates surgidos em dois
dossiês da revista Le Débat: Communisme et Fascisme au XXe Siècle
(1996) e Sur l´Histoire du XXe siècle (1997), sobre respectivamente
O Passado de uma Ilusão de François Furet e a Era dos Extremos
de Eric Hobsbawm. A Newsletter expõe os traços de um debate
entre as duas perspectivas, Furet surge com sua ênfase na ideia
comunista, e Hobsbawm com seu retrato preciso sobre o século XX,
ambos “estariam explorando questões decisivas, como as causas do
fascismo, a Guerra Civil Espanhola, a União Soviética, a Guerra Fria
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e o 1989, mas em desacordo, revelado ao longo dos dois dossiês da
Le Débat” (Correa 2008:133).
Nos diversos comentários que se seguiram ao debate era
notável o reconhecimento da seriedade de ambos os autores no trato
de seus objetos de estudo, valendo-se de procedimentos similares
de análise. Fato que revelava, aos olhos de seus comentadores,
que o debate se dava sob um traço político e ideológico, ainda
que superficial, mas que em última análise compunha as principais
divergências entre os trabalhos dos dois historiadores, uma vez
que remetia às “cores conceituais” que cada autor adotou para
investigar “uma paisagem comum”. É sob este aspecto que a
observação de suas posturas diante da tradição marxista se faz
crucial, pois para além de um traço ideológico, suas divergências
residiam mais precisamente no método historiográfico. Por um lado,
estava Hobsbawm atento a uma epistemologia capaz de abordar o
marxismo como uma contribuição à teoria da história, observando
o processo histórico através das lentes do materialismo histórico.
Por outro lado, Furet apresentava sua abordagem sobre um suporte
específico de interpretação do discurso, quando Marx e marxismo
despontavam como uma contribuição à história propriamente dita.

Hobsbawm: o marxismo como contribuição à teoria da história
Marx aparece na obra de Hobsbawm como referência para
se superar os equívocos cometidos por muitos de seus sucessores,
os marxistas. Ao longo de seus livros e artigos, o historiador
busca demonstrar o quanto o trabalho de Marx é cada vez mais
fundamental para a análise histórica. Em uma de suas últimas
publicações, intitulada Como mudar o mundo: Marx e o marxismo
(2011), realiza uma compilação de suas principais reflexões sobre
o assunto, partindo do pressuposto de que “se houve um pensador
que deixou uma marca forte e indelével no século XX, foi ele”, Marx!
(Hobsbawm 2011:14). Fato que justifica seu interesse pelo autor
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para além do método, do materialismo histórico, que também lhe
parecia o mais apropriado para se analisar o processo histórico.
Enfim, o marxismo que Hobsbawm pleiteia está diretamente
ligado à sua constante contextualização, a historicidade que permite
compreender as ações concretas, que embora decorrentes da
análise marxista, estavam frequentemente imbuídas dos desejos e
necessidades de seus analistas. A partir disso, o historiador forneceu
importantes estudos sobre essas relações ao dirigir a obra História do
Marxismo (1978-82), agregando análises dos principais estudiosos
do tema. No artigo Os intelectuais e o antifascismo, investigou
precisamente a expansão do marxismo entre os intelectuais a partir
dos anos trinta, interesse despertado pela crise do capitalismo e seu
contraste com a industrialização planificada socialista. O antifascismo
foi uma das molas propulsoras da conversão ao marxismo de parte
da intelectualidade, mas também as viradas políticas que se seguiram
levaram ao rompimento e negação do marxismo, associando-o ao
destino da União Soviética. Um exemplo dessa instabilidade seria a
reação de alguns intelectuais franceses, “ainda no fim dos anos 40
havia professores que recusavam a se reconhecer como marxistas,
declarando ter entrado no Partido Comunista por sua atuação no
período do antifascismo e da Resistência”. De maneira que, “na
experiência do antifascismo, de resto, é difícil distinguir nitidamente
entre o impacto de Hitler e o da URSS” (Hobsbawm 1987a:280-282).
As idas e vindas do marxismo estavam, portanto, diretamente
ligadas aos destinos políticos da humanidade, sendo notável que
Hobsbawm, antes de ser um estudioso dos textos de Marx, era um
marxista que tentava enfrentar os reveses ideológicos se aproximando
cada vez mais dos textos marxianos, ou seja, sem a intermediação dos
demais marxistas. Sua primeira iniciativa sistematizada para analisar
a obra de Marx ocorreu em 1964, quando redigiu uma Introdução ao
fragmento Formações econômicas pré-capitalistas (FORMEN), onde
“já começava a esboçar suas preferências no interior da obra de
Marx, lembrando que um cuidadoso estudo de sua obra não implicaria
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a aceitação automática de suas conclusões” (Correa 2008:100).
Trata-se de um Marx maduro em seu enfrentamento do
problema da evolução histórica, produzindo um texto fundamental
e complementar ao Prefácio da Crítica da Economia Política, que
segundo Hobsbawm “apresenta o materialismo histórico em sua forma
mais rica” (Marx 1991:14). Nas FORMEN seria possível identificar a
questão do mecanismo geral de todas as transformações sociais, isto
é, “as épocas de revolução social, em que as relações de produção se
ajustam novamente ao nível das forças produtivas”. Trata-se, portanto,
da base do método materialista de Marx e, explica Hobsbawm, “ainda
que tivesse havido equívoco em suas observações, ou se estas fossem
baseadas em informações parciais e por tanto enganadoras, a teoria
geral do materialismo histórico não teria sido afetada (Marx 1991:15-23).
Em outro texto, Notas sobre Consciência de Classe (1971),
Hobsbawm coloca um pressuposto mínimo para desenvolver um efetivo
debate sobre o marxismo, quando diz que “estamos todos de acordo
quanto a uma proposição básica: que as classes sociais, o conflito
de classes e a consciência de classe existem e desempenham um
papel na história” (Hobsbawm 1987b:35), ainda que persistam certas
ambiguidades nos textos marxianos, mas que podem ser superadas
com a leitura de suas obras sobre história contemporânea, como por
exemplo O Dezoito Brumário de Luís Bonaparte. Essa abordagem
aponta, portanto, para uma combinação do Marx teórico com o das
obras históricas, como também já tinha sido proposto por Gramsci,
do qual Hobsbawm era um leitor atento, tomando-o como exemplo
de um revolucionário marxista que soube combinar compreensão
histórica e análise política contemporânea (Correa 2008:102).
Apesar de examinar temas importantes do marxismo em
suas fontes originais, o interesse do historiador estava voltado
prioritariamente para o aperfeiçoamento do materialismo histórico
como método para a interpretação da história. Por isso, em Sobre
História, repete exaustivamente que a pedra angular de sua
concepção de história reside no marxismo: “acontece que continuo

Marx entre historiadores

219

considerando [...] que a ‘concepção materialista da história’ de
Marx é, de longe, o melhor guia para a história” (Hobsbawm
1998:9). Em resumo, para Hobsbawm, o marxismo aparece como
uma abordagem muito melhor da história porque está mais
visivelmente atento do que as outras abordagens àquilo que os
seres humanos podem fazer enquanto sujeitos e produtores da
história, bem como àquilo que, enquanto objetos, não podem.
E, por falar nisso, é a melhor abordagem porque, como virtual
inventor da sociologia do conhecimento, Marx elaborou também
uma teoria sobre como as idéias dos próprios historiadores
tendem a ser afetadas pelo seu ser social (Hobsbawm 1998:77).

Dessa maneira, aos olhos de Hobsbawm, não seria possível uma
reflexão sobre história sem referência a Marx, “ou, mais precisamente,
que não parta de onde ele partiu. E isso significa, basicamente – como
admite Gellner – uma concepção materialista da história” (Hobsbawm
1998:43). Como o próprio autor demonstra nos livros Sobre História
(1997), no qual dedica três artigos diretamente ao marxismo: O que
os historiadores devem a Karl Marx (1968), Marx e a história (1983), e
Introdução ao Manifesto Comunista (1998); e Como mudar o mundo:
Marx e marxismo (2011), ambos coletâneas de artigos redigidos ao
longo de sua trajetória intelectual. Seu objetivo primordial era discernir
a contribuição do marxismo para a história a partir do inventário da
influência do que poderia ser chamado de marxismo vulgar, para
destacar daí o verdadeiro componente marxista na análise histórica.
Isso porque, segundo Hobsbawm, “o grosso do que
consideramos como a influência marxista sobre a historiografia
certamente foi marxista vulgar” (Hobsbawm 1998:161). Perspectiva
que estaria abordando mecanicamente as questões relativas ao
impacto econômico, ao modelo base-superestrutura e à luta de
classes, problemas decorrentes da falta de discernimento entre as
diferentes proposições marxianas sobre história e sociedade em geral.
Contudo, este equívoco teria sua nascente nas previsões do próprio
Marx, que dariam margem às expectativas frustradas, na medida
em que seus leitores não tomaram cuidado em distinguir entre suas

220

Priscila Gomes Correa

previsões baseadas em análise e as previsões baseadas em desejo:
na realidade, o que Karl Marx asseverava não era que o capitalismo
havia alcançado o limite de sua capacidade de pôr em marcha as forças
de produção, e sim que a irregularidade do crescimento capitalista
produzia crises periódicas de superprodução que, mais cedo ou mais
tarde, se mostrariam incompatíveis com a maneira capitalista de
gerir a economia e geraria conflitos sociais aos quais ele não poderia
sobreviver (Hobsbawm 2011:17).

A assertiva de que o socialismo era superior ao capitalismo como
meio de garantir o rápido desenvolvimentos das forças de produção
não era de Marx, e sim de uma era posterior em que o capitalismo
em crise do entreguerras se deparava com a União Soviética dos
planos quinquenais, assim gerando expectativas em muitos dos
discípulos de Marx. Portanto, conclui Hobsbawm, “acredito que Marx
discerniu algumas tendências básicas com profunda perspicácia, mas
não sabemos efetivamente o que elas trarão” (Hobsbawm 1998:5366). Era notável, entretanto, que a concepção materialista da história
teria encontrado sua formulação quase definitiva desde meados da
década de 1840, o que permitiria observá-la também no Manifesto
Comunista; nesse sentido, esse “já era um documento definidor do
marxismo. Ele corporificava a visão histórica, embora seu contorno
geral precisasse ser preenchido mediante análise mais completa”
(Hobsbawm 1998:300).
É possível perceber que as divergências em torno da eficácia
do materialismo histórico como instrumento de análise motivaram, em
grande parte, as reflexões de Hobsbawm sobre o tema. O historiador
em nenhum momento abandonou a trincheira de defesa desse
método como sendo o mais apropriado para o aperfeiçoamento do
conhecimento histórico. Nessa medida, seus textos são dedicados
à reavaliação das críticas que atribuem ao marxismo a tendência ao
reducionismo econômico e até mesmo ao determinismo histórico:
“minha própria opinião é de que em seus escritos efetivamente
históricos ele é o oposto exato de um reducionista econômico”
(Hobsbawm 1998:176). E ainda a respeito do Manifesto Comunista,
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aponta para um equívoco lógico, pois “o Manifesto acredita que a
mudança histórica é processada por homens que fazem sua própria
história, ele não é um documento determinista. Os sepulcros precisam
ser cavados direta ou indiretamente pela ação humana” (Hobsbawm
1998:307).
Com efeito, o método marxista exige uma provisória separação
de componentes, que se justifica por se tratar de um método científico,
como afirmou Hobsbawm ao lembrar que depois das desilusões com
o comunismo, percebeu-se que não se tratava de “um corpo de teorias
e descobertas acabadas, mas um processo de desenvolvimento”.
Enfim,
devemos aprender novamente a usar o marxismo como um método
científico. E não temos feito. Temos feito, reiteradamente, duas coisas
que são incompatíveis com qualquer método científico - e as temos
feito não apenas desde fins do período stalinista, mas desde mais
cedo. Primeiro, sabíamos as respostas e apenas as confirmávamos
através da pesquisa; segundo, confundíamos a teoria e o debate
político. Ambas as coisas são fatais (Hobsbawm 1982:119-124).

Apesar disso, Hobsbawm ainda se manteve como um adepto
não só do materialismo histórico, mas também das esperanças do
marxismo, quando sua defesa aparece, por essência, como a defesa
da própria história: “gostaria de prenunciar um tempo em que ninguém
pergunte se os autores são marxistas ou não, porque os marxistas
poderiam então estar satisfeitos com a transformação da história
obtida com as idéias de Marx” (Hobsbawm 1998:184).
Furet: o marxismo como uma contribuição à história
François Furet foi bem menos indulgente com os possíveis
equívocos que acompanharam a história do marxismo, ou melhor, do
dogmatismo marxista que, de tão nocivo à historiografia, deveria ser
progressivamente abandonado. Em A Oficina da História (1982), ele
aventou as possibilidades positivas decorrentes do efetivo abandono
progressivo do marxismo, o que não acontecia sob o ilusório processo
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de transferência de hegemonia do marxismo para o estruturalismo,
visto que “aquilo a que se chama, a falta de melhor termo, a ‘moda’
parisiense do estruturalismo, isto é, o seu sucesso e o seu momento,
explicar-se-ia assim pela suas relações profundas, ao mesmo tempo
contraditórias e homogêneas, com o marxismo” (Furet 1989b:56).
Em outros termos, a crise do pensamento marxista levou o mesmo
para um novo terreno, não para o da crítica liberal e empirista, mas
para o campo do pensamento hiperintelectualista e sistemático que
tendia para uma teoria geral do homem. Trata-se da ambição de
inteligibilidade global e sistemática que, aos olhos de Furet, deveria
ter sido afetada pelas desilusões políticas do progressismo, mas em
vez de se voltarem para Raymond Aron, os intelectuais de esquerda
aderiram ao reino de Lévi-Strauss (Correa 2008:105).

Furet se mostrava bastante cético em relação à pretensão de
uma abordagem global da história, recusando precisamente aquilo
que Hobsbawm buscava, a saber, uma teoria analítica geral como
a do materialismo histórico. O incomodo de Furet estava ligado
ao fato de que mesmo após a vasta debandada de intelectuais do
comunismo em meados do século XX, o marxismo continuava no
âmago do debate dos intelectuais franceses, mas “menos como saber
do que como valor, menos como instrumento intelectual do que como
herança política” (Furet 1989b:52). Em sua concepção, o marxismo
seria inseparável de um voluntarismo político que estaria na base de
toda e qualquer desilusão, sendo fundamental sua superação. Essa
situação mudou anos depois, com a vitória do liberalismo entre boa
parte dos intelectuais franceses, permitindo a Furet afirmar satisfeito
que “acabou. Não sei o que está acontecendo em outros lugares, mas
na França o que se vê é o fim da cultura jacobina. É o fim da cultura
marxista. É a descoberta do aleatório na história” (Furet 1988:156).
No entanto, Furet não pode prescindir da leitura de Marx e,
assim como Hobsbawm (que discerniu entre o marxismo e o “marxismo
vulgar”), buscou um contraponto para justificar suas leituras e escolhas
inseparáveis dos destinos da obra de Marx, propôs então a distinção
entre marxista e marxiano, sendo este apenas um estudioso atento
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da obra de Marx, como ele próprio que se especializou no estudo
dos textos do “jovem Marx”. Assim, mesmo após seu rompimento
com o comunismo/marxismo, Furet jamais rompeu efetivamente a
sua interlocução com Marx, um exemplo é o paralelo, proposto em A
Oficina da História, entre Marx e Tocqueville.
Para Furet, o autor de A Democracia na América, Alexis de
Tocqueville, teria se instalado diretamente no cerne do social, sem
antes passar pelo econômico, logo evitando uma lacuna entre o
mundo material e o mundo das ideias como acontecia na leitura
marxista. Tocqueville não precisava reduzir o domínio político a uma
outra ordem de realidades que o fundariam e determinariam, como
teria feito Marx ao se interessar pelos mecanismos econômicos em
relação com o social. Tocqueville apresentaria, então, um método
menos passível de interpretações ambíguas, sendo evidente sua
superioridade em relação ao método marxista, até mesmo no domínio
da veracidade prospectiva “não seria difícil mostrar que o prognóstico
do aristocrata francês sobre o mundo contemporâneo [...] está
infinitamente mais próximo das realidades que vivemos hoje do que
o do socialista alemão”. (Furet 1998:XLVIII). Eis a trincheira escolhida
pelo historiador, definindo a concepção de história que adotaria a
partir da década de oitenta e que seria também reconhecida como
“vitoriosa” ou predominante.
No entanto, outra declaração de Furet poderia redimensionar
essa posição, quando diz: “os dois autores mais importantes para
mim, de longe, são Marx e Tocqueville [...] Hoje em dia, sou muito
tocquevilliano. Penso que foi ele quem viu com mais profundidade
as sociedades em que vivemos” (Furet 1988:157). De fato, como
analisamos em estudo anterior, Marx está muito presente em seu
trabalho, e foi o estudo do fenômeno revolucionário que exigiu a sua
recuperação (Correa 2008:108). Em sua revisão da historiografia
clássica ou jacobino-marxista da Revolução Francesa, Furet adotou
como fundamento uma famosa frase do livro A Ideologia Alemã de
Marx e Engels:
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enquanto que na vida comum qualquer shop-keeper (mascate) sabe
perfeitamente distinguir entre o que alguém diz ser e o que realmente
é, nossa historiografia não alcançou ainda este conhecimento trivial.
Toma cada época por sua palavra e acredita no que ela diz e imagina
a respeito de si mesma (Engels, Marx 1977:77).

Esta seria a primeira ilusão que daria origem a uma série de absurdos
intelectuais que dominaria a historiografia clássica, sob a qual os
historiadores permaneciam fieis à consciência vivida dos atores da
Revolução (Furet 1989a:17). Era, portanto, a afirmação de “uma
identidade essencial que, para Furet, precisava ser superada ao se
adotar a via do explícito, já trilhada por outros ramos da historiografia”
(Correa 2008:108).
Furet se referia ao processo de renovação pelo qual passava a
historiografia contemporânea sob a influência da Escola dos Annales,
à qual pertenceu em seus primeiros anos na academia, mas logo se
afastou ao decidir pelo estudo do fato político como dado crucial para a
reflexão historiográfica. Dessa experiência agregou o hábito (também
pleiteado por Hobsbawm) de tornar explícitos os pressupostos
teóricos e metodológicos do trabalho do historiador. Nessa medida,
a referência à Marx estava irrevogavelmente instalada na base de
sua reflexão e crítica da historiografia revolucionária, cujos artífices
eram geralmente alinhados à interpretação jacobino-marxista. No
polêmico artigo O catecismo revolucionário, publicado em 1971, Furet
já destacava que
a redação deste artigo levou-me a reler Marx e Engels; os textos
que eles consagram à Revolução Francesa são apaixonantes, mas
quase sempre alusivos, por vezes difíceis de conciliar; mereceriam
um inventário e uma análise sistemáticos, que espero poder um dia
publicar, com a ajuda de meu amigo Kostas Papaioannou (Furet
1989a:220).

Não demorou muito para Furet, ao lado de Lucien Calvié,
realizar essa compilação dos textos de Marx sobre a Revolução,
publicando-a em 1986. Trata-se da retomada de suas interpretações
iniciais sobre o tema, mas agora com a fundamentação dos excertos
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originais de Marx. “Marx e a Revolução Francesa revela-se, então,
como uma das investigações mais profundas realizada por Furet a
respeito, não do marxismo, mas da obra de Marx” (Correa 2008:108).
Compõe-se de três capítulos: O jovem Marx e a Revolução Francesa
(1842-1845); O Marx de 1848 em face de 1789; e Marx e o Enigma
Francês (1851-1871).
Percebe-se neste trabalho que, apesar da grande influência
exercida por Marx sobre a historiografia revolucionária, ele não
produziu muitos textos sobre essa temática, apenas algumas notas.
O que levou Furet a concluir que “esta defasagem entre o livro não
escrito e as notas redigidas no seu lugar, que permearam toda a
sua obra, servirá como meu ponto de partida: ela permite resgatar o
pensamento de Marx de sua posteridade e recuperar sua dinâmica e
seus problemas” (Furet 1989c:7). Após este estudo, Furet identificou
no jovem Marx, de A Sagrada Família, a interpretação que lhe seria
mais valiosa, quando o autor desenvolveu a ideia de ilusão política.
Essa ilusão (que Furet irá associar ao jaconinismo, marxismo e
comunismo) se refere ao âmbito político quando
julga que pode transformar a situação da sociedade civil, quando
não passa, ao contrário, de sua expressão mistificadora, julga-se
com poder de reformar a desigualdade e a pobreza, pois acredita,
por definição, na sua onipotência, quando na verdade a ‘natureza
anti-social’ da sociedade civil constitui exatamente sua condição de
existência (Furet 1989c:21).

A interpretação furetiana da ilusão (da) política vai ganhar
corpo em O passado de uma Ilusão (1995), livro no qual realizou um
verdadeiro acerto de contas com seu passado comunista ao analisar
a trajetória da chamada ideia comunista ao longo do século XX. Aliás,
é notável o processo seletivo ao qual Furet submeteu a obra de Marx.
Demonstra-se um leitor atento, porém seletivo, não disfarçando sua
repulsa pelo Marx de A Ideologia Alemã, visto que teria modificado
“profundamente a interpretação da Revolução Francesa que aparece
nos primeiros trabalhos”, anteriores à essa virada. Dessa maneira, no
vasto território da obra marxiana, Furet finca sua bandeira no jovem
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Marx, enquanto Hobsbawm demonstra sua preferência pelo Marx
maduro, quando sua teoria da história ganha contornos mais precisos.
Os equívocos marxistas estão, portanto, localizados em
lugares distintos para cada historiador. Para Furet, o equívoco está
justamente na possibilidade de uma teoria da história, quando destaca
que se A Questão Judaica e a A Sagrada Família já consideravam a
Revolução como a vitória da sociedade burguesa sobre a sociedade
feudal, ainda não condicionavam seu percurso a esse advento ou
resultado (Furet 1989c:61). A utilização mecânica do marxismo como
teoria da história teria começado com o próprio Marx, em função da
negação da autonomia da história política:
se todo o progresso revolucionário e a riqueza de suas manifestações
sucessivas devem ser reduzidos sistematicamente ao seu
denominador comum, a burguesia e sua dominação, será impossível
pensá-los de uma forma autônoma, como o conceito do ‘político’,
projeção ilusória do social, permitiria ao Marx de A Sagrada Família”
(Furet 1989c:49).

Como já observado em outro estudo, que serviu de base
para este artigo (História, Política e Revolução em Eric Hobsbawm
e François Furet) cabe aqui reproduzir que para François Furet
esse “amontoado de contradições e extravagâncias indica apenas
os limites da metodologia adotada por este grande pensador”. Marx
teria utilizado a história “mais como um repertório de ilustrações de
sua teoria do que como um instrumento de pesquisa com exigências
intelectuais específicas” (1989c:65). E mesmo suas obras históricas (O
18 Brumário, A luta de classes em França, ou A guerra civil francesa)
não atenuariam esse problema, como supôs Hobsbawm, visto que
só eventualmente abandonou a obsessão pelo social para avaliar o
peso específico das tradições e das representações nas lutas pelo
poder, mas logo recaindo numa interpretação baseada nos interesses
de classes (Furet 1989b:90-91).
Para Hobsbawm, pelo contrário, essa mutação de significado
da idéia de revolução no interior da obra de Marx revelava não só
que o filósofo se mostrava às vezes dominado pela experiência
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real da Revolução Francesa, como também que sua teoria estava
em processo de constante evolução, como o atual marxismo (in
Chavance 1985:557). As contradições em Marx decorrem, segundo
Furet, do fato dele manter, ao longo de sua obra, uma teoria da
Revolução concebida como manifestação da “ilusão política”, com
a possibilidade de elaborar a história da Revolução a partir das
metamorfoses sucessivas desta ilusão. Logo, o que se vê em suas
páginas sobre a Revolução Francesa seria uma “hesitação periódica”,
uma “espécie de remorso que manifesta pelas simplificações a que é
arrastado pelo seu pendor” (Furet 1989c:112-116).
Enfim, duas frases podem sintetizar essa posição de Furet a
respeito de Marx: 1º - “a simplificação do passado é o preço pago
pela pretensão de conhecer o futuro”; 2º - “de sorte que, junto com o
marxismo, ele também legou aos seus comentaristas os elementos
de uma crítica do marxismo” (Furet 1989c:75, 117). Por outro lado,
quanto à historiografia marxista do século XX, Furet percebeu, assim
como Hobsbawm, que se tratava de uma historiografia leninista mais
do que marxista, pois, entre outras coisas, o historiador leninista
“compartilha com os jacobinos e os bolcheviques a convicção de que
a ação revolucionária pode e deve mudar a sociedade; justamente a
mesma convicção que Marx considerara como a ilusão característica
do político” (Furet 1989c:131).
É perceptível que a polêmica em torno do marxismo não
se dissipou com o seu redimensionamento a partir da leitura direta
das obras de Karl Marx, procedimento cada vez mais comum entre
historiadores, mas que também possibilitou diferentes perspectivas de
abordagem. Por isso, “é importante lembrar que, mesmo o marxismo
compondo a base das concepções de história tanto de Hobsbawm
quanto de Furet, as divergências reveladas por esse paralelo não
permitem uma simplificação que transcenda o fato concreto de que
cada um dos historiadores apresenta sua abordagem sobre um
suporte específico de interpretação do discurso” (Correa 2008:111).
Observando essas duas trajetórias intelectuais foi possível
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identificar duas diferentes e igualmente válidas possibilidades de
abordagem do marxismo, as quais, devido ao lugar social ocupado
por esses dois historiadores, são de grande repercussão. Por um
lado, aquela que prefere utilizar a metodologia sugerida; por outro,
aquela que se concentra no comentário dos textos de Marx. Ou se
valoriza a sua contribuição à uma teoria da história, ou se avalia a sua
contribuição à história. Hobsbawm considerava que a versão mais
frutífera da história marxista é a primeira, ou seja, aquela que “prefere
utilizar seus métodos em lugar de comentar seus textos – exceto onde
esses claramente mereçam ser comentados” (Hobsbawm 1998:183).
Furet considerava essa visão equivocada, pois desde os anos 1960,
nas ciências sociais, teria “feito crer que não havia necessidade de ler
os grandes clássicos para compreender o mundo em que vivemos,
que era preciso apenas fazer uma abordagem científica daquilo que
estava ali ao lado, escondido” (Furet 1988:156).
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Resumo:
É comum, em Marx, referir uma lacuna quanto àquilo que poderia ser considerado uma teoria do Estado. Esta observação parece justa quando olhamos para a
obra de um autor que, sem contar com instâncias pontuais, dedicou-se muito a estudar
a estrutura económica da sociedade que procurava criticar. No final, esta seria o modo
de organização que abre os horizontes de possibilidade daquela.
Contudo, olhando para alguns dos seus textos, vemos a temática do Estado a
surgir explicitamente. E, nestes últimos, esta evidência mostra-se claramente nalguns
dos seus escritos de juventude. Dando voz a uma mentalidade política aguçada, auxiliada pelos ares de uma Paris onde estava exilado, e coroando alguns estudos não publicados em vida (Crítica da Filosofia do Direito de Hegel), vemos Marx a lançar dois artigos
ligados a este tema nos Anais Franco-alemães. Falamos aqui da Crítica da Filosofia do Direito
de Hegel – Introdução e do Para a Questão Judaica.
Tendo estes dois textos por base, dando destaque ao segundo, propomos avançar, primeiramente, com a noção do Estado enquanto um dispositivo tradutor de uma
deuteroscopia aparentada com aquela que foi descrita na religião por Feuerbach. Este
já aparece como a instância de uma vida genérica compensatória face a uma existência
individual atomizada e alienada na sociedade civil. Seremos assim confrontados com
um Estado incapaz de superar a alienação da vida moderna porque ele mesmo é um
sintoma dessa situação. Para este fim será necessário utilizar a distinção, desenvolvida
por Marx, entre a emancipação política produtora do Estado moderno e uma tendencial emancipação humana completa.
Após este ponto, tentar-se-á desenvolver a compreensão dos direitos humanos
e do cidadão neste contexto crítico da figura do Estado. Aqui, direitos serão compreendidos num processo histórico onde o seu conteúdo está dependente de certos interesses de classes ligados à sua concepção. Levando às consequências últimas esta visão,
tentaremos mostrar como certos conceitos como a Igualdade, ou até mesmo a Justiça,
já estão dependentes daquilo que poderíamos chamar uma esfera ideológica inerente
philosophy@lisbon, 8, 231-253. Lisboa: CFUL.
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às estruturas sociais.
Defenderemos então a tese da impossibilidade, nesta corrente, de fundamentar um projecto emancipatório naquilo que seria um conjunto de direitos humanos abstractos, pois estes já se encontram associados àquela sociedade que está a ser criticada.
Aparece assim, como uma das alternativas viáveis para concretizar tal projecto, a superação da alienação a partir de processos de transformação das relações estabelecidas dos
homens entre si e com a sociedade em geral.

Palavras-Chave:

Estado; Sociedade Civil; Emancipação; Alienação; Direitos Humanos

1. Bases para uma nova abordagem da Crítica
Quando nos lançamos no oceano de tinta libertada por Marx
a questão do Estado, geralmente, não aparece como tendo um
tratamento claro quanto ao delimitar desta entidade política habitante
das esferas modernas. Lendo a maior parte dos seus textos vemos
antes a sua atitude crítica a privilegiar uma compreensão das
subtilezas inerentes ao complicado mundo da economia. No final,
mesmo podendo-se ter um conhecimento atmosférico do marxismo,
com as mais variadas interpretações igualmente aéreas, esta situação
apresenta algum sentido. Tomando a esfera económica como o solo
primordial de onde brotam as condições de possibilidade adâmicas
para uma comunidade humana, a sua análise será um marco
necessário para qualquer esforço crítico fundamentado desta última.
Todavia, se recuarmos um pouco na cronologia das
próprias obras compostas por este autor, num período passado em
exílio numa Paris que o levava a ganhar uma consciência crítica
maior, encontramos esta temática não só abordada como também
activamente desenvolvida. Falamos aqui dos dois artigos publicados
nos Anais Franco-Alemães, a saber, o Contribuição à Crítica da
Filosofia do Direito de Hegel – Introdução (Doravante: Contribuição) e
o Para a Questão Judaica (Doravante: Questão Judaica). Discriminase estas duas obras da prosa jovem marxista quanto a este tema
porque, ao serem lidas com atenção, podemos encontrar algumas
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conclusões que, por um lado, não são de nenhum modo para descurar
no geral e, por outro, ainda se podem mostrar de modo residual, ou
mesmo mais desenvolvido, na prosa futura deste autor.
E, de entre as inúmeras problemáticas presentes na análise
que Marx faz à figura do Estado na sua configuração moderna, a
leitura arguta que este faz dos Direitos Humanos [Menschenrechte]
deve ser colhida com especial atenção. Inserida no coração deste
tema, ela pode, primeiramente, assumir um papel elucidativo quanto
à própria leitura marxista do fenómeno estatal e da natureza da
política em geral. Em segundo lugar, ela também abre um âmbito de
questionamento mais abrangente quanto a um conjunto de conceitos
usualmente ligados à esfera jurídica e, também muitas vezes, à
própria moral.
Saltando, assim, para esta análise marxista, é preciso salientar
como nestes âmbitos, usualmente, é complicado discriminar, dentro
das inúmeras mediações neles tecidas, um ponto absoluto que, como
um tiro de partida que já pressupõe uma meta específica, nos põe
no caminho para elucidar todo este tema. Contudo, recorrendo a
um dos textos aqui referidos, neste caso, a Contribuição à crítica da
filosofia do direito de Hegel, é-nos permitido clarear o enquadramento
programático projectado por Marx e onde ele mesmo se vai
conscientemente colocar. Tem-se aqui em mente a célebre passagem
onde, ainda num contexto com muitos ecos feuerbachianos, se
apresenta como “tarefa da filosofia, que está ao serviço da história” o
“desmascarar a auto-alienação humana na sua forma secular, agora
que ela foi desmascarada na sua forma sagrada”. Por outras palavras,
vindas ainda de Marx, a “crítica do céu” deveria transformar-se em
“crítica da terra” num plano geral e, de modo mais particular “a crítica
da religião em crítica do direito, e a crítica da teologia em crítica da
política.” 1 (Marx [1] 1843, 1975: 64)
1. Este é, aliás, um objectivo outras vezes projectado ao longo do pensamento do

jovem Marx e que pode ser visto não só como um dos marcos na evolução da sua
análise crítica da realidade como também da própria forma como ele elaborava
activamente a sua leitura de Feuerbach. Como um exemplo claro disto temos, em
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2. Desde logo, um problema de emancipação para o Homem
Esta missão, imposta a Marx por ele mesmo, começa a
ganhar alguns contornos específicos em vários momentos do texto
ainda agora citado. Um dos primeiros aparece quando o homem é
salientado como a figura que comporta a radicalidade a ser concebida
pelo pensamento crítico de modo a elucidar a própria realidade social
em causa. Como é dito, “ser radical é agarrar as coisas pela raiz” e
“para o homem a raiz é o próprio homem” (Marx [1] 1843, 1975: 70).
O horizonte por excelência da referida tarefa da filosofia aparece aqui.
Porém, não esquecendo este enquadramento fundamental,
no nosso entender, haverá um outro momento deste texto que
salienta de modo exemplar o que comporta concretamente aquela
inversão rumo a uma “crítica da terra” e abre também as portas para a
questão que nos irá demorar daqui a momentos. Fala-se aqui de uma
passagem por vezes olvidada face a outras mais altissonantes num
texto que, sendo justos onde a justiça é devida, se apresenta como
tendo um objectivo fundamental diferente daquele que vai ser agora
sublinhado2. Contudo, seria negligente da nossa parte não referir o
momento no qual, ao querer analisar uma situação particular, Marx
apresenta a ideia de uma “revolução parcial, meramente política” que
não seria a “emancipação humana universal”. Esta revolução será
definida da seguinte forma:
1845, a quarta tese sobre Feuerbach onde se salienta como “resolver o mundo
religioso na sua base mundana” (Marx 1888, 2008: 14) deve levar-nos à crítica desta
última e não apenas, ao contrário de Feuerbach, a contentar-nos com a elucidação
desta relação entre o plano divino e o mudando.
2. Na realidade, esta Contribuição, escrita por Marx, tinha como objectivo principal
introduzir a sua crítica à filosofia do direito de Hegel na medida em que a colocava
como um esforço rumo a uma nova etapa da própria Crítica. Neste sentido, ele
escreve este texto para mostrar a relevância de tal passo para a sociedade de um
ponto de vista geral. A análise da filosofia do direito de Hegel seria ao mesmo tempo
o desvelar de muitos dos problemas da realidade daquele tempo. Por isto, o tema
da emancipação que será agora exposto não será o essencial deste texto. Porém,
dado o modo como ela é levemente abordada neste como já sendo parte do projecto
apresentado por Marx, tal irá servir de uma óptima introdução ao discorrido neste
ensaio.
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“Qual a base de uma revolução parcial, meramente política?
Apenas esta: uma secção da sociedade civil emancipase e alcança o domínio universal: uma determinada classe
empreende, a partir da sua situação particular, uma
emancipação geral da sociedade. Tal classe emancipa a
sociedade como um todo, mas só no caso de a totalidade da
sociedade se encontrar na mesma situação que esta classe;
por exemplo, se possuir ou facilmente puder adquirir dinheiro
ou cultura” (Marx [1] 1843, 1975: 73)
Sublinha-se esta passagem porque ela irá servir de antecâmara
do percurso que, nesta fase, no nosso entender, foi percorrido por
Marx de modo a concretizar a própria inversão inerente à tarefa da
filosofia. Ao colocar na mira aquilo que ele chama de emancipação
política, e sendo ela compreendida numa atmosfera acentuadamente
antropológica, podemos entrar agora num outro texto onde todos
estes projectos referidos encontram uma concretização ao darem azo
a uma investigação aprofundada. Como já se pode adivinhar pelo dito
até aqui, falamos aqui da célebre Questão Judaica.
3. O que é a emancipação meramente política?
À primeira vista, este texto abre com uma questão
aparentemente corriqueira com um âmbito polémico que, para alguns,
estaria fechada ao próprio enquadramento de onde ela surgiu. Os
judeus alemães viam-se proibidos de exercer cargos públicos e, de
modo mais abrangente, não tinham o estatuto dos “cidadãos normais”
do Estado cristão na Alemanha. Utilizando esta causa como um
cavalo de batalha, ela aparecia como meio para as mais variadas
facções representarem o seu ideário. O jovem hegeliano Bruno Bauer
não irá fugir a esta tendência ao escrever um texto no qual, no final,
analisa esta situação como sendo dependente da própria contradição
religiosa inerente a este caso. Resumindo um longo raciocínio, ele
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dirá que tanto o Estado cristão, como também a comunidade judaica,
precisam emancipar-se da religião para formarem uma verdadeira
sociedade política onde reina a igualdade humana.
Deste princípio, humilde e claramente localizado, Marx, não
esquecendo um vector polémico face ao próprio Bauer, procura
dar um passo em frente. Em vez de simplesmente se contentar em
delimitar aqueles que devem ser emancipados, e o que deve ser
suprimido em tal processo, ele irá antes perguntar pela natureza da
emancipação em causa. Ou seja, ele irá perguntar pelas condições
inerentes à emancipação, tema central de Bauer no seu texto.
Indo ao coração de algo tocado ao de leve na Contribuição,
Marx começa a gizar como se desmascara a alienação humana na
sua forma secular, ou seja, como, na crítica, a descida do céu para
a terra é um progresso. Cabe assim ao filósofo inteirar-se do que
se encontra por detrás daquela emancipação política que, segundo
Bauer, seria o momento onde o homem se liberta de todos os seus
constrangimentos, mas que, segundo a passagem citada aqui por
Marx, pode ainda ter os seus problemas.
Não sendo o nosso objectivo fundamental enumerarmos todos
os passos dados por Marx neste caminho, não nos podemos esquecer,
contudo, das linhas gerais avançadas por ele. Mais do que reduzir
esta temática a um assunto religioso (como fazia Bauer), é preciso
olhar para o que é produzido por uma emancipação política completa
e efectiva, algo já tinha ocorrido no tempo de Marx em França e nos
Estados Unidos da América3. Noutras palavras, para compreender a
emancipação política é preciso olhar para o seu produto, a saber, o
Estado na sua configuração moderna.
3. Uma das grandes linhas argumentativas de Marx era como Bauer parecia ter

colocado esta questão num embasamento errado. Deixando-se levar pela temática
religiosa, esta torna-se no coração da sua análise da sociedade e da emancipação
que ela iria necessitar. Como iremos ver, esta linha de pensamento mostra-se errónea
para Marx. Em grande parte, face a tal, ele irá apresentar uma leitura onde aquela
radicalidade da figura do humano terá um destaque fundamental para percebermos
tanto a emancipação política como também todas as outras possibilidades de
transformação da sociedade.
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Ainda não esquecendo Bauer, vemos desde logo que não
será este Estado o elemento efectivamente capaz de abolir a religião
da vivência humana. Olhando para os países onde ele habita, a
religião mantém-se ainda como parte integral da vida de muitos. Seja
nas catedrais de Paris, ou nos inúmeros locais de seita dos Estados
Unidos, esta ilustra com as mais variadas cores a vida muitas vezes
originalmente cinzenta nestes locais.
Todavia, seria errado considerar que a religião não muda em
parte de estatuto após uma emancipação política criadora do Estado.
Para este último, ela deixa de existir enquanto um tema político. O
Estado enquanto tal não tem qualquer tipo de religião. Ela (a religião),
pelo contrário, recuperando o aparato conceptual de Hegel, irá viver
aqui como parte da sociedade civil, local onde os homens existem
para lá da esfera do Estado.
Esta conclusão de Marx quanto à relação da emancipação
política com a religião será central porque, ao contrário de Bauer, ele
não irá ficar contente apenas com ela. Na realidade, se podemos referila, é porque ela já é fruto de um fenómeno muito mais abrangente, esse
sim, verdadeiro objecto cujo interesse de Marx procura escrutinar.
Olhando para a natureza do Estado vemos o mesmo a
ocorrer em todas as outras áreas. Por exemplo, quanto à propriedade
privada. No Estado, a pertença ou não desta não tem qualquer tipo
de importância para os membros dele, afinal de contas, todos são
iguais para ele. Porém, se olharmos para a vida de cada um de nós, a
posse de propriedade ainda é um elemento essencial que determina
activamente a realidade de muitos. E, quem fala de propriedade
privada, pode também falar de cultura ou de qualquer outro traço
determinante que, na esfera do Estado, é visto como não tendo
importância.
Chegado a este ponto, Marx caminha em diante de modo a
inverter em parte uma tese de Hegel – o Estado aparece como uma
universalidade abstracta porque ele nada mais é do que uma entidade
constituída com base na abstração dos elementos que povoam a
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nossa vida na sociedade civil. Tal tese será altamente importante ao
apresentar um corolário dela – o Estado, não só não elimina muitos
dos elementos que constrangem a vida do homem, como precisa deles
para se formar como uma criação universalizante que se constroem
sobre eles:
“Todavia, com a anulação política da propriedade privada, a
propriedade privada não só não é suprimida como é mesmo
pressuposta. O Estado suprime, à sua maneira, a diferença do
nascimento, do estado [social, Stand], da cultura, da ocupação
[profissional, Beschäftigung], quando declara diferenças
não-políticas o nascimento, o estado, a cultura, a ocupação,
quando (sem atender a estas diferenças) proclama cada
membro do povo participante por igual da soberania popular,
quando trata todos os elementos da vida popular real do ponto
de vista do Estado. Não obstante, o Estado deixa actuar a
propriedade privada, a cultura, a ocupação, à maneira delas
(i.e., como propriedade privada, cultura, ocupação) e fazer
valer a sua essência particular. Muito longe de suprimir estas
diferenças fácticas, ele só existe antes no pressuposto delas,
ele só se sente como Estado político, e só faz valer a sua
universalidade, em oposição a estes seus elementos.” (Marx
[2] 1843,1997: 75)
A emancipação política realmente emancipa, mas apenas de
um modo, como já foi referido, parcial. E, sendo o Estado nada mais
que o comportamento inerente ao modo de relação entre os homens
que compõem aquilo que chamamos de Estado4, quando estes se
4. Neste ponto encontramos, muito possivelmente, uma das teses mais recorrentes

no pensamento de Marx. Este, mais do que andar à procura de um objecto fixo que
seria compreensível na sua existência monolítica, procura antes o modo como se
relacionam os vários elementos da realidade. Como fica claro no decorrer do seu
pensamento, só deste modo podemos compreender as determinações recíprocas
tecidas dentro da realidade. Tal mostra-se no Estado. Mais do que uma entidade fixa,
este está dependente dos próprios homens que estabelecem entre si um modo de
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emancipam por meio dele, vemos mais uma vez uma emancipação
mediada semelhante àquele processo descortinado por Feuerbach
quanto à religião. Do mesmo modo que alguém encontra uma felicidade
no céu prometido pela religião ao projectar fantasiosamente um além,
quando temos o Estado, cada um se liberta politicamente dos entraves
da vida da sociedade civil ao elevar-se num plano abstracto. Apenas
ao colocar-se neste plano estatal, já construído sobre as diferenças
que subsistem, é que ele se emancipa politicamente.
Deste modo ganha definição a acusação de parcialidade
dada à emancipação política. Ela, no final, cria um fenómeno muito
semelhante à religião. Criando uma plataforma onde se hipostasia uma
certa existência geral, a emancipação política, ao fazer tal, está mais
uma vez a criar um plano no qual se dá um fenómeno de compensação
da vida fragmentária e povoada de agruras da sociedade civil. Ela não
resolve em si muitos dos problemas inerentes à vivência humana,
apenas cria, de modo semelhante à religião, um plano geral que, na
medida em que se funda nas desigualdades desta, também a ataca.
Mais uma vez, ela cria uma “base geral de consolação e justificação”
(Marx [1] 1843, 1975: 63) do modo como se desenvolve a existência
humana. Neste sentido, jogando com o sentido que pode ter o termo
religião, vemos uma existência claramente religiosa/compensatória
no mundo da emancipação política.
Todavia, claro está, não podemos cair no erro de considerar
tudo isto igual. Se a religião apresentava esta dicotomia essencialmente
na própria consciência humana, quando entramos no Estado, este
processo já aparece numa entidade efectivamente posicionada diante
nós. A vida duplicada do Estado ocorre não só no crânio humano,
como também no próprio mundo terreno onde ele habita. Ou seja,
o Estado expressa ainda alienação, mas já não aquela inerente ao
relação que em muito ultrapassa a sua simples vontade individual. À sua maneira,
estes modos de relação entre os elementos no mundo são uma outra esfera objectiva
que não pode ser descurada pelo filósofo. Daí que “o comportamento do Estado
– nomeadamente, do Estado livre – para com a religião é, no entanto, apenas o
comportamento dos homens que formam o Estado para com a religião.” (Marx [2]
1843, 1997: 74)
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céu religioso. Descendo um patamar, ele já é evidência de como a
alienação vive entre nós no mundo real, numa base secular. Este
passo em frente da Crítica, dado aqui por Marx, pode alimentar muitas
meditações quando são medidas as consequências nele implícitas.
4. O Estado e o Humano dos Direitos
Contra esta noção que acabou de ser desenvolvida, alguns
dizem que não só é o Estado o único garante da nossa liberdade,
como também é só nele que são verdadeiramente assegurados
os Diretos Humanos [Menschenrechte] (sendo estes muitas vezes
compreendidos tendo sido colocados os óculos do jusnaturalismo).
Há, inquestionavelmente, no Estado, uma estrutura jurídica da qual
se podem predicar direitos que são aplicados no homem. Contudo, no
nosso entender, será exactamente na análise feita por Marx quanto
a estes Direitos humanos dentro do Estado que toda a sua leitura
da problemática da emancipação política chega ao ponto mais alto
dando-nos assim uma base altamente complexa a pensar.
Marx faz uma pergunta tendencialmente simples – qual a
forma a partir da qual se apresentam os direitos, e quais são os seus
conteúdos específicos? Neste primeiro momento, discriminam-se
duas modalidades dentro destes Direitos. Teremos, em primeiro lugar,
aquilo que ele intitula de droits du citoyen (direitos do cidadão) e, em
segundo, os droits de l’homme (direitos do homem) (Marx [2] 1843,
1997: 83).
Quanto aos primeiros destes, vemos que eles não põem em
causa de nenhum modo a perspectiva do Estado trabalhada por
Marx. Se falamos de direitos do cidadão, estes nada mais são do que
as regras capazes de o encaminhar rumo à vida abstracta do Estado.
Assegurando a sua participação nesta esfera, são estes direitos os
que o vinculam a uma “participação na comunidade [Gemeinwesen]
e, decerto, na comunidade política, no sistema de Estado” (Marx [2]
1843, 1997: 83). Eles são o carimbo onde se aprova a existência
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cindida entre sociedade civil e Estado.
Falta, porém, olhar para a outra modalidade dos direitos, os
que parecem contemplar o homem propriamente dito na medida em
que são direitos do homem enquanto este é diferente do cidadão.
E, olhando para este outro horizonte, encontramos, sobre um novo
cunho, mais uma vez a vinculação à existência tal como ela nasce
após emancipação política.
Talvez se encontre um exemplo claro deste fenómeno quando
se apreende o que é assegurado de modo basilar nestes direitos.
Não sendo nossa intenção esgotar todos eles, podemos, no entanto,
salientar aqueles mais importantes que Marx também aborda e que,
muitas vezes, são tidos como os valores mais elevados da nossa
sociedade. Entre estes, a liberdade aparece claramente como um dos
direitos fundamentais do homem. Mas, no final, o que se entende por
liberdade?
Nas nossas sociedades onde governa a figura do Estado,
liberdade surge sempre como a capacidade de cada um fazer tudo
desde que tal não prejudique o outro. Esta definição, já inserida nos
cânones do nosso senso comum, tem no seu fundo uma noção poucas
vezes trazida ao de cima. Esta aparece como uma liberdade do “homem
como mónada isolada, virada sobre si própria”. Ou seja, segundo esta
noção, vinda do Direito, vincula-se não o “homem relativamente ao
homem” mas sim o “isolamento do homem relativamente ao homem”
(Marx [2] 1843, 1997: 85).
E, se esta realidade se mostra claramente num direito como
a liberdade, tal volta a ocorrer em todos os outros. Olhando para
a igualdade, ela, no fim, nada mais é do que atribuir a todos os
homens exactamente esse estatuto de mónadas isoladas. Por sua
vez, o direito à propriedade privada é a possibilidade de ele, de forma
igualmente centrada em si, dispor desta como ele entende. Por fim,
tudo isto parece ser atado pelo direito à segurança. O que é este
direito no Estado? Chamando-lhe o “supremo conceito social” (Marx
[2] 1843, 1997: 86), esta é a garantia que não podem prejudicar-nos
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nos nossos negócios auto-centrados e egoístas. A Polícia aparece
assim como um dos fins mais importantes tutelados pelo Estado, pela
Política.
De tudo isto, podemos concluir que o Estado garante um
conjunto de direitos do homem que em parte transcendem os do
cidadão. Mas eles transcendem os do cidadão na medida em que
abordam o homem já não como membro do Estado, ou seja, como
cidadão, mas sim como membro da sociedade civil (com todas
aquelas fragmentações a ela associada). O homem é diferente do
cidadão na medida em que ele é membro de uma sociedade civil que
um empunha de um conjunto específico de determinações, e será
este que é mantido pelos direitos:
“Nenhum dos chamados direitos do homem vai, portanto,
além do homem egoísta, além do homem tal como ele
é membro da sociedade civil, a saber: [um] indivíduo
remetido a si, ao seu interesse privado e ao seu arbítrio
privado, e isolado da comunidade.” (Marx [2] 1843, 1997:
86)
Nesta frente entrámos mais uma vez nas carências da
emancipação política. Os seus direitos já são uma expressão da
comunidade cindida de onde são inerentes. Contudo, eles indiciam
algo curioso. Na própria divisão feita dos direitos, que inicialmente
pode suscitar algumas questões, vemos que, efectivamente, este
homem dos direitos, o da sociedade civil, é tomado por excelência
como sendo o verdadeiro homem. Esta relação é forte ao ponto de
rebaixar a “comunidade política dos emancipadores políticos como
mero meio para a conservação desses chamados direitos do homem”.
Colocando este ponto noutros termos, a emancipação política declara
o “citoyen servidor do homme egoísta” porque “não [é] o homem com
citoyen, mas o homem como bourgeois, [que] é tomado como homem
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verdadeiro e propriamente dito.” (Marx [2] 1843, 1997: 87)
Porque então vemos o próprio plano geral do Estado,
criado pela emancipação política, e força compensatória face à
vida atomizada da sociedade civil, a ser utilizado como meio para
alimentar essa última? Qual o motivo para colocar o homem, na sua
modulação egoísta e isolada, como a pedra angular a ser defendida
após a revolução política? Marx aqui não nos deixa sem uma resposta
tendencialmente capaz de clarear tudo o discorrido até agora.
Seria um erro esquecer o enquadramento histórico no qual
todos estes patamares jogam entre si. Encontrando as suas razões
suficientes numa temporalidade que lhe dá definição, não podemos
esquecer como a emancipação apareceu num devir particular. Esta
foi a dissolução da velha sociedade pautada pela feudalidade. E
como se deu esse processo? Resumindo, ela foi a dissolução daquilo
que era a sociedade civil desse período, sociedade essa que ainda
continha em si o modo político que ditava a forma como cada uma
das suas partes específicas se ligava de modo geral com o todo da
comunidade. Assim, a dissolução desta sociedade foi o resolver “a
sociedade civil nas suas partes componentes simples: por um lado,
nos indivíduos; por outro lado, nos elementos materiais e espirituais,
que formam o conteúdo vital, a situação civil desses indivíduos.” (Marx
[2] 1843, 1997: 89)
Mas o que são essas partes simples que estavam presas
na feudalidade e que agora se vêem libertas do jugo do passado?
Nada para além dos indivíduos nos seus interesses egoístas que
estão aquém de uma esfera geral que, após a revolução política,
se torna assunto de um Estado construído sobre todos. O homem
egoísta aparece assim como o produto “natural” após os fogos da
emancipação política. Nutrido dentro do mundo feudal, mas ao mesmo
tempo preso pelas suas regras, ele apareceu agora como o produto
imediato de todas estas mediações desenvolvidas num demorado
processo histórico. Deste modo ele aparece, sem ser devidamente
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criticado e compreendido, como o homem por excelência:
“O homem egoísta é o resultado passivo (apenas, encontrado)
da sociedade dissolvida, [é] objecto da certeza imediata,
portanto, objecto natural. A revolução política dissolve a vida
civil nas suas componentes, sem revolucionar e submeter à
crítica essas partes componentes. Ela comporta-se para com a
sociedade civil, para com o mundo das precisões, do trabalho,
dos interesses privados, do Direito privado, como para com
a base do seu subsistir, como para com um pressuposto não
mais ulteriormente fundamentado, portanto, como para com a
base natural.” (Marx [2] 1843, 1997: 90)
Assim, realmente somos confrontados com Direitos Humanos,
contudo talvez não seja de descurar quais são as bases do conteúdo
destes. Esta é uma lição importante dada por Marx e que, segundo a
nossa perspectiva, não pode ser esquecida por qualquer um que um
dia procure pensar correctamente qualquer tipo de emancipação5.
Antes de mais, não podemos continuar sem pôr em causa
aqueles que defendem uma perspectiva algo ingénua do Direito
(muitas vezes auxiliada pela bitola jusnaturalista) enquanto fonte última
para harmonizar uma sociedade que, devido a agruras inerentes ao
sujo mundo empírico, se encontra em estados de tensão. Segundo
esta perspectiva desenvolvida por Marx, seria errado considerar os
direitos como uma ordem objectiva acima de nós que, de acordo com
as mentes mais iluminadas capazes de os apreender, deviam ser
5. Esta perspectiva quanto ao que acarreta uma leitura insuficiente da realidade

social, incapaz de discriminar as mediações inerentes a um determinado estado de
coisas imediato, volta a aparecer mais tarde nas Teses sobre Feuerbach. Nestas
refere-se como o próprio “materialismo contemplativo” ao não compreender como
“actividade prática” o “mundo sensível” torna-se apenas na “visão [Anschauung]
dos indivíduos isolados na «sociedade civil»” (Marx 1888, 2008: 15). Ou seja, até
mesmo o materialismo, ao se ficar apenas pelo que aparece imediatamente aos
sentidos, acaba por nos apresentar uma leitura que só compreende o existente na
sua presencialidade sem, portanto, entrar nos caminhos que a ele chegaram (e que
dele nos podem levar a outras situações).
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depois devidamente aplicados na realidade.
Os conflitos da sociedade não são apenas fruto de um grupo,
detentor de direitos, que vê estes violados, e de um outro que os viola.
Também não podemos entender progresso como sendo uma contínua
tomada de consciência cada vez mais sábia de uma ordem jurídica
que, no início, devido à rudeza das nossas cabeças, era ininteligível.
Contrariando estas visões, Marx mostra como uma ordem
jurídica está já dependente e em grande parte ligada à própria
sociedade que se encontra debaixo da lupa da análise crítica. E, neste
sentido, o próprio Direito em si pode ser alvo de uma compreensão
no qual ele deixará de ser um simples manual para termos uma vida
bem-aventurada, para ter antes uma relação muito mais complicada
com o todo da comunidade.
No caso específico que temos vindo a analisar, estes direitos
expostos mostram claramente um papel de alto-relevo no que toca a
vincular uma ordem social e a assegurá-la entre os membros dela.
Ao atribuir direitos aos homens, sem dúvida que se está a dar-lhes
um conjunto de seguranças e liberdades que em parte podem ser da
sua utilidade. Tal nunca é posto em causa. Muitas destas seguranças
dadas pelos direitos permitem ao homem saber as “regras do jogo” de
modo a planear o seu viver. Em certos momentos estas, olhando para
o passado, até podem ser vistas como sendo altamente importantes
pois dão a cada homem uma capacidade de desfrutar a sua vida
de um modo até então inaudito. À sua maneira, elas fundamentam
muitas das liberdades modernas que muitas vezes são prezadas
(com alguma razão) nos nossos dias.
Porém, não nos podemos esquecer como estes direitos
concretizam esta função. Primordialmente, eles vinculam os homens,
com aquilo que pode ser chamado uma estrutura formal (tendo no
entanto um conteúdo inerente), a um modo muito específico da
existência. São eles que condenam a vida de cada um a ter de se
reger por uma modalidade de vida egoísta e isoladora (podendo-se
combater contra tal com as mais variadas consequências medidas
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por um espectro que vai desde o ligeiro sucesso até ao completo
desastre).
Por outro lado, também é por estes direitos que se estabelece
concretamente o modo como nos ligamos com a existência
compensatória inerente ao Estado. Eles são a estrada que nos leva a
essa existência geral criada sobre as carências de uma vida atomizada.
É com recurso a eles que somos levados àquela igualdade de cariz
necessariamente abstracta de membro da comunidade política.
Em ambos os casos, os direitos são não uma simples
imposição de uma ordem jurídica acima de nós, mas a vinculação
das nossas vidas a um modo específico de comunidade cindida.
Relembrando o que foi atrás dito, eles não ultrapassam de nenhum
modo os problemas inerentes à vida estatal, em vez disso eles são
os mediadores concretos por excelência capazes de estabelecer a
comunidade da emancipação política. Não só vinculam a existência
isolada de cada homem, como ditam as regras do mundo geral que
compensa essa situação.
Indo um pouco mais longe, podemos admitir que eles também
podem ser vistos como parte de um processo que, na falta de melhor
termo, pode ser chamado de subjectificação. Por isto entendemos
um desenvolvimento no qual, mais do que simplesmente aplicar
externamente uma regra, vemos antes um funcionamento dinâmico,
inserido numa esfera temporal, onde se determina as qualidades
dos membros da realidade comunitária em causa. Neste sentido, os
direitos são parte essencial para criar os próprios sujeitos que por sua
vez irão viver debaixo dos seus ditames. É deles que se cria parte do
sujeito político não apenas como uma figura jurídica, mas como um
ser particular na realidade.
Claro que tal processo é mais abrangente, e não está só
apenas ligado à aplicação dos direitos. Estes, como foi mostrado
neste caso específico, já são em si dependentes da superação da
sociedade feudal atrás referida. Foi dentro desta que se estabeleceu
a possibilidade de tal sujeito e da sua manutenção futura nas nossas
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sociedades onde o Estado vive. Tal, no fim, se calhar é o que melhor
evidencia um dos vectores marxistas quanto aos direitos.
Estes deixaram de ser compreendidos tendo como base
qualquer noção jusnaturalista, ou como sendo decorrentes de
um ordem racional objectiva (entre outras hipóteses), para serem
concebidos como conquistas históricas obtidas por grupos da
sociedade que conseguiram levar avante os seus interesses e
fundaram um novo paradigma societário mais de acordo com estes.
Esta é uma noção altamente importante que, não sendo agora levada
às suas consequências, será no entanto referida daqui a momentos
para compreender como numa visão marxista a questão dos direitos,
e do seu modo de obtenção, não os mete de lado absolutamente,
podendo até ser essencial no que toca a transformar a realidade.
De qualquer modo, este é o caso da emancipação política.
E, usando uma expressão até agora não utilizada, podemos ver
como estes direitos falados já estão altamente contaminados pela
sociedade do capitalismo. É desta que nasce a medida a partir da
qual se mede o valor de cada homem no mundo. A sua liberdade e a
sua igualdade são acima de tudo para aqueles que de melhor modo
vivem a maneira egoísta de defender interesses privados. Aqueles
que, por falta de talento, ou consciente vocação, não o fazem, estão
muitas vezes sujeitos a uma vida menos agradável.
Tentando resumir tudo o que foi dito, Marx, no final, coloca-nos
numa posição algo complicada. Podemos dizer, com alguma certeza,
que a esfera do Direito, nesta visão bem fundamentada, é em si algo
que, no futuro da obra de Marx, tem algo de ideológico. É verdade
que os direitos são em si uma entidade presente nas nossas vidas,
deste modo eles não são simplesmente ideias nas nossas cabeças.
Contudo, olhando para o conteúdo destes, algo como a igualdade
ou a liberdade já está em si dependente do enquadramento social
onde aparece. A própria Justiça enquanto valor fundamental a ser
enaltecido nasce como sendo decorrente dele. Enaltecê-la enquanto
valor objectivo que deve ser aplicada numa realidade empírica onde
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ela nem sempre é respeitada não faz sentido. Por outro lado, não
haveria melhor definição de uma tendência ideológica, do que ver
estes conceitos a terem uma influência na história por si apenas
enquanto ideias ou figuras de uma axiologia para lá deste mundo.
E, se levarmos este ponto um pouco mais longe, as
consequências de tal podem ser ainda mais complicadas e
preocupantes. Quem fala de uma ordem jurídica pode muito facilmente
falar também de uma ordem moral nestes assuntos. Quantas vezes
ocorre a aplicação da lei contemplando como horizonte de fundo
uma moral. Afinal de contas, liberdade e igualdade, entre outros,
são muitas vezes vistos como, fundamentalmente, valores morais.
A própria justiça surge como um valor moral máximo a ser aplicado
nas nossas vidas. Se levarmos ao fundo Marx, todas estas ideias
podem ter claramente um valor objectivo inerente à realidade, mas
sempre de um modo relativo (ou talvez relacionado). Não existe nada
que os torne necessariamente valiosos por si e, talvez de modo mais
preocupante, não existe nenhuma força metafisica, ou nenhum grilo
falante legítimo, que os vincule como regra de ouro às nossas vidas.
Afirmamos complicação neste ponto porque estes são caminhos
muitas vezes tomados por aqueles que defendem uma emancipação
ou pelo menos um levantamento mais forte da sociedade (não estando
alguns grupos de inspiração marxista desligados desta atitude). Se,
de acordo com a nossa leitura de Marx, não pode ser feito um apelo a
uma ordem moral e/ou a uma suposta Justiça que vê os seus direitos
não cumpridos, como é então possível uma emancipação? Afinal de
contas foi sobre este baluarte que se começou a escrever.
5. Para lá do Justo e do Bom (caminhos para uma possível
emancipação)
Mantendo-nos ainda numa prosa jovem marxista, vemos a
emancipação a ganhar neste período um caminho claro – a superação
da alienação. Como foi destacado, toda esta leitura do Estado, e dos
Direitos Humanos, em Marx, esteve ligada a uma compreensão de

Todos os Homens são iguais. Mas alguns...

249

como as esferas da alienação podem fazer parte da nossa realidade
terrena. Faltaria não ficar por esta análise e seguir em diante de modo
a transformar a própria sociedade tornando tal alienação impossível.
Esta noção parece já ser ensaiada na própria Questão Judaica.
Tomando, sem dúvida, ainda alguns contornos extremamente
gerais nas suas formulações, Marx projecta a resolução deste
problema real como estando dependente da capacidade dos homens
individuais recuperarem a sua natureza genérica enquanto parte da
sua existência efectiva, e não em modo hipostasiado (seja este o céu
religioso ou o Estado). Ou seja, eles devem converter a sua existência
genérica num elemento próprio de cada um, e não apenas colocá-lo
numa instância externa, já alienada, no qual já têm uma relação algo
lateral com ela:
“Só quando o homem individual real retoma em si o cidadão
abstracto e, como homem individual – na sua vida empírica,
no seu trabalho individual, nas suas relações individuais –,
se tornou ser genérico; só quando o homem reconheceu e
organizou as suas «forces propres» como forças sociais, e,
portanto, não separa mais de si a força social na figura da força
política – [é] só então [que] está consumada e emancipação
humana.” (Marx [2] 1843, 1997: 90-91)
A emancipação completa, humana, aparece assim como
recuperação efectiva daquilo que foi alienado, e não apenas a criação
de uma esfera compensatória onde tal é abordado de forma mediada
e parcial. Uma exigência deste género, como não pode deixar de ser
sublinhado, leva necessariamente a um horizonte para lá da política e
da religião. Seguindo o seu curso, após mostrar-se como a alienação
também infecta a nossa vida terrena, é preciso compreender então
em que local ela pode ser combatida. Talvez seja aqui o ponto-chave
onde se encontra o porquê de uma ida rumo à economia.
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Referindo por alto ainda um outro texto, temos o exemplo deste
percurso nos Manuscritos de 1844. Ganhando definição aquilo que
seria a essência genérica que o homem recupera, e o horizonte onde
se dá esta, a relação do homem com o seu produzir aparece como
sendo fundamental. Se esta essência já era compreendida enquanto
tendo importância na maneira como um homem produz o seu viver em
sociedade, como já se podia antever em alguns enunciados da própria
Questão Judaica, cabe aos homens modificarem o próprio modo
como esta se liga a cada um individualmente. Assim, a transformação
da natureza do trabalho será fundamental porque, como Marx refere,
a “relação imediata do trabalho com os seus produtos é a relação do
operário com a sua produção.” (Marx 1932, 2008: 116) Portanto, se o
trabalho produz alienação no nosso mundo, é na sua modificação que
encontramos uma solução para esta.
Aqui se irá abrigar, neste período jovem, a emancipação
humana para Marx. Ela será a transformação da sociedade de forma
a que as esferas nesta produzidas pelo nosso trabalho não nos sejam
entidades externas, ou seja, como foi dito, a recuperação efectiva
daquilo que até então tem sido alienado no nosso viver. Será nesta
corrente que o comunismo começa a ser projectado enquanto forma
concreta de resolução dos problemas da sociedade:
“O comunismo como supressão positiva da propriedade
privada (enquanto auto-alienação humana) e por isso como
apropriação real da essência humana pelo e para o homem;
por isso como regresso completo, consciente e advindo dentro
de toda a riqueza do desenvolvimento até agora, do homem a
si próprio como homem social, i. é, humano”(Marx 1932, 2008:
147).
Claro que esta colocação do problema, e da sua resolução,
pode suscitar algumas questões pertinentes. Marx consegue
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evadir tanto um registo jurídico como um moral para fundamentar
a emancipação. Porém, precisamos perguntar se neste processo a
essência humana não acabará por representar um papel análogo a
estes vectores criticados por Marx. Assim, em vez de recorremos a
uma ordem moral que devíamos aplicar na terra para tudo ter um
final feliz, seria antes preciso recuperar a essência humana até então
alienada para concretizar este. No nosso entender, esta pergunta, no
final, está dependente de outra que planifica toda esta problemática
– é esta essência humana, tratada por Marx na juventude, transhistórica? Será, mais uma vez, um tesouro que sempre comportámos
(talvez nos nossos corações) mas que ainda não o conseguimos
apreender de forma a ser efectiavamente recuperado nas nossas
vidas?
De acordo com a nossa leitura, seria difícil responder
afirmativamente a esta pergunta. Ainda há momentos, ao falar-se
dos direitos, salientou-se como estes estão em parte ligados a um
processo de subjectificação em que o próprio homem é uma matéria
passiva capaz de ser determinada de variados modos. Se falamos de
homem “natural”, este é muitas vezes mais o tomar imediatamente
um fruto de mediações anteriores que não foram elucidadas, não a
afirmação de uma existência trans-histórica (tal só seria feito pelos
interessados nessa “naturalidade” ou pelos menos atentos). Seria
então complicado contrapor, para negar este homem “natural” transhistórico, uma essência geral trans-histórica.
Claro que estes dois planos poder-se-iam colocar em pontos
diferentes. O homem, nas suas modulações e mediações dentro da
história, podia ser apenas o delapidar, sempre específico e localizado,
desse mármore primordial que seria a própria essência, sempre igual
no seu fundo, mas sempre tomando formas diferentes aqui e ali.
Todavia, pensamos que também não é esse o caso. No fundo, nós
nunca vemos Marx a definir essa essência de um modo específico e
fixo.
Se nos é permitido avançar com uma leitura que tem o seu
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quê de questionável, ao falar de essência humana genérica, Marx,
neste período, parece estar a querer pensar a própria forma como
o ser humano se projecta num horizonte social que ultrapassa os
limites simples do indivíduo tomado na sua individualidade. A questão
fundamental torna-se, assim, no modo como cada um se liga a este
horizonte.
No passado, ele parecia ser apenas vivido por muitos ao se
ligarem ao céu religioso. Na era da emancipação política, tal mediação
é feita por excelência no Estado. O próprio produzir alienante falado
por Marx discrimina acima de tudo como se produz essa relação. Os
conteúdos alienados da essência já são em si tão multiformes quanto
os processos históricos no qual se dá a dialéctica entre produtor e
meio geral onde este produz.
Assim, a questão da emancipação localiza-se no modo como
se modificam as relações sociais para que a própria esfera comunitária
onde vive o homem já não permita um menorizar de cada um ao estar
desligado do meio que o alimenta. No fundo, já havia sido isto o pano
de fundo da emancipação política. Ela foi o conquistar de um mundo
ainda preso pelas cadeias da feudalidade. Ela foi um conquistar de
seguranças até então inauditas na história quanto ao modo como
cada um pode ter algo a dizer, e a fazer, para a sua comunidade.
Neste sentido, fez, e ainda faz, sentido lutar por direitos que podem
dar uma maior dignidade à nossa vida.
Contudo, se queremos ganhar direitos que nos favorecem
de modo mais omnilateral, ou até mesmo ir rumo a uma sociedade
onde a ordem está de tal modo estruturada que a própria esfera
jurídica perde a sua importância (pois como temos visto até agora,
esta tem um papel compensatório e vinculativo) talvez seja preciso
levar ao fundo a mensagem por detrás da emancipação humana.
Quebrando os liames da nossa era, esta procura estabelecer uma
relação autónoma de cada um com o meio que o alimenta e o cerca.
Procura, nesta perspectiva construtiva, criar uma igualdade não só
formal, mas igualmente efectiva. Até se concretizar esta visão (se ela
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for de algum modo possível) realmente seremos todos iguais, mas
alguns (que sabem bem quem são) continuarão sempre mais iguais
que os outros.
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RESUMO
O artigo versa sobre as contribuições de Marx e Engels à educação e à pedagogia.
Mesmo considerando que os autores não as tiveram por objeto sistemático de reflexão,
argumentamos que do conjunto de suas obras emana coerência e articulação, de cuja
unidade emerge um sentido radicalmente novo ao processo educacional. O trabalho,
compreendido como base da produção da vida, é também, portanto, categoria central
do processo educativo. Numa sociedade dividida em classes, os trabalhadores são expropriados e subjugados, materialidade a partir da qual se ergue uma educação alienada e unilateral, consequência necessária desta materialidade, e que dialeticamente,
também se torna causa. A edificação de um sentido radicalmente novo à educação
passa pela transformação social profunda, uma vez que a educação e a escola não se
descolam do conjunto da sociedade. Assim, se a educação e a escola não são a mola
propulsora da transformação social, também não são apêndices inúteis deste empreendimento. A educação que ajuda a construir o futuro é a que anda articulada às lutas
que constroem este futuro. A Pedagogia Socialista, na URSS, e no Brasil, inspirada nas
formulações de Marx e Engels, depura como categorias centrais o trabalho, a auto-organização dos estudantes, a atualidade e os complexos de estudo oferecendo importantes contribuições à educação e à escola que tantos desafios enfrenta na atualidade. O
capitalismo produz cada vez mais explosivos conflitos e contradições humanitárias, éticas, econômicas e ambientais que assinalam a atualidade da teoria marxista e das lutas
revolucionárias por transformação social. As lutas mais consequentes portam consigo
projetos educacionais. O artigo resulta de estudos e pesquisas anteriormente realizados
pelas autoras. As referências principais, além de Marx e Engels advém de Manacorda,
philosophy@lisbon, 8, 255-277. Lisboa: CFUL.
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Mészáros e Suchodolski.
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INTRODUÇÃO
O artigo se propõe a refletir/extrair as ideias de Marx e Engels
sobre educação e pedagogia, considerando o conjunto de suas obras.
É sabido que Marx e Engels não tem a temática educacional como
foco principal em seus trabalhos, mas do conjunto de suas obras identificamos preciosas indicações para compreender o sentido da educação e da pedagogia tendo em vista a superação da sociedade dividida
em classes e a formação de seres humanos integrais ou omnilaterais.
Realizada esta primeira parte, o artigo avança para localizar as ideias principais dos pioneiros da educação soviética, cuja
revolução de outubro, que ora comemora cem anos de sua realização, e a experiência educacional que nela se desenvolveu, foram inspiradas no ideário de Marx e Engels. As formulações da
pedagogia socialista russa são preciosas em oferecer um contraponto aos problemas e dilemas educacionais de nossa época, cujas ideias principais são a auto-organização dos estudantes,
a atualidade, o trabalho, os complexos e a relação escola e vida.
As ideias de Marx e Engels mostram-se atuais pelo seu poder explicativo e orientador uma vez que as leis e dinâmica da sociedade que
analisam continuam a operar. Neste contexto em que a divisão social se
torna colossal e a formação humana instrumental, os jovens padecem
de desencantamento com a escola e com a vida. As formulações de
Marx e Engels e a experiência educacional soviética são retomadas no
Brasil pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra na tentativa de responder aos desafios sociais e educacionais de nossa época.
A CONTRIBUIÇÃO DE MARX E ENGELS À EDUCAÇÃO
Muitos são os autores que se ocupam da obra marxiana buscando extrair dela elementos para uma concepção de educação coerente
com o materialismo histórico dialético. Dentre eles citamos Dangeville
(1976), Marx e Engels: crítica da educação e do ensino; Manacorda
(2007), Marx e a pedagogia moderna; e Suchodolski (1976), Teoria
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marxista da educação. Em todos eles é comum a indicação de que
Marx e Engels não se debruçaram para construir especificamente uma
teoria educacional, entretanto, no conjunto de suas obras há preciosas
indicações para compreender o sentido da educação e da pedagogia.
Saviani (2007), ao distinguir teoria da educação e pedagogia1,
indica que uma pedagogia comunista somente pode surgir na forma
social comunista. Entretanto, “esse caráter de transição da pedagogia socialista [...] não elide o fato de que educamos ‘aqui e agora’”
e “o que precisamente caracteriza a educação de tipo socialista é,
concretamente, a unidade de ambos os fatores cronológicos: o
presente e o futuro” (Suchodolski, 1976 apud Saviani, 2007, p.8).
Também se tem questionado acerca da existência de uma
pedagogia marxiana, Manacorda (2007), em que pesem as diversas respostas negativas dadas ao longo da história, ressalta
a existência de textos explicitamente pedagógicos, que, sem serem numerosos, adquirem, no entanto, extraordinário relevo pela dupla circunstância de apresentarem, de novo e com coerência, no
intervalo de mais de trinta anos, e de coincidirem
com momentos cruciais tanto da sua investigação
como da história do movimento operário (2007: 35).

Manacorda (2007) indica que é no acerto de contas com
o hegelianismo e no primeiro confronto com a economia política
clássica que se deve buscar as fontes dos princípios pedagógicos
de Marx, portanto, no embate com o idealismo e o sensualismo e
suas diversas variantes. Esse autor, por meio de um minucioso
estudo dos escritos de Marx e Engels, afirma que por três
momentos os fundadores do marxismo detiveram-se às questões
educacionais. Em todas as três circunstâncias o fizeram por
ocasião da elaboração de programas políticos: a) em “Princípios
do Comunismo”, de 1847 e no “Manifesto...”, de 1848; b) em 1866,
no texto “Instruções aos delegados”, do I Congresso da Associação
Internacional dos Trabalhadores, elaborado concomitantemente às
1. Para Saviani, toda pedagogia pode ser considerada teoria da educação, mas nem

toda teoria da educação é pedagogia. Para ele “o conceito de pedagogia se reporta a
uma teoria que se estrutura a partir e em função da prática educativa. A pedagogia,
como teoria da educação, busca equacionar, de alguma maneira, o problema da relação educador-educando, de modo geral, ou, no caso específico da escola, a relação
professor-aluno, orientando o processo de ensino e aprendizagem. Assim, não se constituem como pedagogia aquelas teorias que analisam a educação pelo aspecto de sua
relação com a sociedade” (Saviani, 2007: 07).
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passagens educacionais de “O Capital”; c) em 1875, para o Partido
Operário Alemão, conhecido como “Crítica ao Programa de Gotha”.
Os textos de Marx e Engels sobre a educação e o ensino têm
indiscutivelmente, entre si, um eixo articulador ou mesmo uma fonte
comum de onde partem suas reflexões: a relação trabalho-educação
ou trabalho-ensino. Cada um dos autores não apenas capta o tema
predominante na pedagogia moderna2, como lhe dá uma perspectiva
bastante distinta da tradicional burguesa. Ambos identificam que o
sistema fabril lança as bases para a união entre ensino e trabalho,
entretanto, tal unidade se encontra apenas em germe no sistema da
fábrica capitalista e neste não pode se realizar ou se desenvolver, pois
a sociedade, fundada na propriedade privada, pressupõe a divisão
do trabalho em classes. Para Marx e Engels, a divisão do trabalho
na fábrica capitalista mutila e deforma o trabalhador, sendo este
transformado em um apêndice da máquina, “levando-o artificialmente a
desenvolver uma habilidade parcial à custa da repressão de um mundo
de instintos e capacidades produtivas” (Marx, 1999: 415). O trabalho
do operário, em geral, exerce um efeito extremamente embrutecedor
sobre o organismo e as faculdades mentais (Engels, 1975).
Apesar da aparência mesquinha que apresentam em
seu conjunto, as disposições da lei fabril relativas à
educação fizeram da instrução primária condição indispensável para o emprego de crianças. Seu sucesso
demonstrou, antes de tudo, a possibilidade de conjugar educação e ginástica com trabalho manual e consequentemente o trabalho manual com a educação
e a ginástica. Os inspetores de fábrica logo descobriram, através dos depoimentos dos mestre-escolas,
que as crianças empregadas nas fábricas, embora só
tivessem meia frequência escolar, aprendiam tanto e
muitas vezes mais do que os alunos regulares que tinham a frequência diária integral (Marx, 1999: 547).

Distintamente das sociedades anteriores, em cujo contexto a
instrução formal era reservada às classes dirigentes e não às classes trabalhadoras, a fábrica capitalista exige, de maneira bastante
2. No capitalismo, distintamente das sociedades que o antecederam, o trabalho produ-

tivo está “no centro da vida social, tanto no sentido econômico, como no sentido cultural-moral e teórico” (Castro, 1988: 02). Isto é, o trabalho não é visto como atividade
de escravos ou não nobres, mas atividade que todo cidadão realiza, por ela tornando-se
“digno”. Essa questão norteará, segundo Manacorda (2000), a pedagogia moderna,
pois coloca a formação dos trabalhadores como uma questão essencial.
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desigual, a necessidade de instrução, um dos vetores de expansão
da escola para os trabalhadores. Entretanto, se a forma de produção
industrial contém a potencialidade de ligar ensino e trabalho, o antagonismo de classes no capitalismo permite que ela se realize de
forma muito parcial e limitada. As precauções da classe dominante
configuravam, como apontou Adam Smith, a necessidade de instrução popular, “embora em doses prudentemente homeopáticas”. A
forma de trabalho capitalista exige e produz um trabalhador parcial,
fragmentado e as formas educacionais que lhe são condizentes são
unilaterais e acríticas. Assim, para Marx, a conjugação entre ensino
e trabalho que tem seu germe posto no capitalismo, se desenvolverá
apenas com a conquista do poder político da classe trabalhadora.
Engels aponta que os operários da indústria capitalista estão impedidos de executar a gestão das empresas pois suas faculdades são desenvolvidas unilateralmente, não possuindo uma visão total do processo
produtivo, por isso também podem facilmente ser desempregados. Já
a indústria praticada em comum, segundo um plano [...]
feito de acordo com o conjunto da sociedade, implica em
homens completos, cujas faculdades tenham se desenvolvido em todos os sentidos e que estejam em condições de desenvolver uma visão clara de todo o sistema
produtivo. Para se educar os jovens poderão percorrer
rapidamente todo o sistema produtivo, a fim de que possam passar sucessivamente pelos diversos ramos da
produção segundo as diversas necessidades sociais e
suas próprias inclinações. Para ele, a educação os libertará do caráter unilateral que imprime a cada indivíduo a
atual divisão do trabalho. Dessa forma, a sociedade organizada, segundo o modo comunista, dará a seus membros oportunidades para desenvolverem tanto os seus
sentimentos quanto as suas aptidões (Engels, 1982: s/p).

Marx, segundo Manacorda (2000), buscou demarcar claramente a diferença entre a concepção socialista da relação trabalho-educação que resultará na concepção de educação politécnica e tecnológica,
e a concepção burguesa ou idealista. Isso porque, para Marx, a formação para diferentes ramos de trabalho é confortavelmente acolhida
pelos burgueses, sem que isso em nada altere esta forma de divisão
do trabalho, sendo, ao contrário, uma necessidade do modo capitalista, cuja constante revolução em sua base técnica altera permanentemente as funções dos trabalhadores. As transformações ininterruptas
da divisão do trabalho lançam massas de trabalhadores de um ramo
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a outro da produção (Marx, 1999: 552). Isso também é possibilitado
em razão de a indústria tornar o trabalho mais simples e fácil de se
aprender, possibilitando assim a migração da força de trabalho de um
setor para outro, o que força a baixa de salários. Esse é o sentido da
educação burguesa em formar os trabalhadores em um maior número
possível de atividades industriais – tornar o trabalho igual para ser
mais facilmente substituído e deslocado (Marx, apud Marx e Engels,
2004: 91), além do baixo custo da produção da força de trabalho3.
É distinta do que acabamos de ver a concepção socialista
de união ensino-trabalho, a qual, como base da educação integral
e indispensável à formação de um novo homem, dá unidade entre
o saber e o fazer. O sentido da união entre trabalho e educação
em Marx e Engels é o de transformação social, é de base e
instrumento de formação do homem comunista, livre da exploração
e da fragmentação capitalista e não de sua maior disposição e
capacidade de produção de mais valor. Vemos assim que há uma
colossal diferença entre formar para diferentes tipos de trabalho num
contexto em que este se encontra determinado pela forma capitalista
de produção - necessariamente parcial - explorado e constantemente intensificado, e a sociedade socialista em que o trabalho é manifestação do homem, de suas múltiplas potencialidades e de seu
amplo desenvolvimento. Tais diferenças se ligam ao fim mesmo da
educação e da sociedade, em que o trabalho e a educação se encontram entranhados na constituição desta mesma forma de vida social.
Além do mais, fica indicada aqui a descrença de Marx de que
por meio da educação seja possível superar a divisão do trabalho
ou das classes sociais ou mesmo promover a formação omnilateral.
É a supressão da propriedade privada dos meios de produção, com
o consequente fim das classes e da divisão destas em formas distintas de trabalho a base para a educação integral e o desenvolvimento omnilateral. É o que Manacorda ajuda a esclarecer, apontando que Hegel, ao considerar a alienação “apenas como alienação (=
manifestação) do pensamento abstrato, reduz o movimento histórico
total a uma abstração, tanto a alienação quanto a sua superação”.
Ao contrário, em Marx, “trata-se de superar a alienação concreta, a
separação entre o trabalho e a manifestação de si mesmo, produzi3. “O verdadeiro significado da educação, para os economistas filantropos, é a forma-

ção de cada operário no maior número possível de atividades industriais, de modo
que, se é despedido de um trabalho pelo emprego de uma máquina nova, ou por uma
mudança na divisão do trabalho, possa encontrar uma colocação o mais facilmente
possível” (Marx apud Marx e Engels 2004: 91).
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da historicamente pela divisão do trabalho” (Manacorda, 2007: 42).
A instituição estratégica do trabalho na escola se deve ao “inevitável condicionamento recíproco intermitente entre escola e sociedade”, de forma que, em Marx, o trabalho transcende toda caracterização
didático-pedagógica para identificar-se com a própria essência do homem (idem: ibidem). Assim, não é o trabalho colocado de qualquer forma na escola que baliza o pensamento de Marx, mas a convicção de que
a participação real do trabalho como processo
educativo para as transformações sociais será tanto
mais eficaz quanto menos for um mero recurso
didático; deve ser antes uma inserção real no processo
produtivo social, vínculo entre estruturas educativas
e estruturas produtivas (Manacorda, 2007: 67).

Desse quadro percebe-se que Marx e Engels não atribuíram à
educação e à escola um papel prioritário no processo de transformação social. De suas formulações podemos entender que a escola é
um espaço de luta e possibilidades de conquistas aos trabalhadores,
mas não um espaço decisivo. Isso porque, para eles, considerando
a péssima escola ofertada aos trabalhadores, esta não tem a função
de formar a consciência revolucionária na classe trabalhadora. Sendo a escola estatal uma escola de classe, da classe dominante, não
acreditam que a burguesia proporcionará uma mesma escola para
classes sociais distintas. Desde a perspectiva burguesa atual, a escola para os trabalhadores precisa ser pobre, isto é, formar para o trabalho e a forma de vida no capitalismo, mas jamais um sólido patamar
teórico, intelectual e crítico. A formação consistente – teórica e prática
– é reservada para poucos, apenas para as mais elevadas funções
intelectuais e técnicas de manutenção dessa forma de vida social.
Entretanto, isso não quer dizer que Marx e Engels considerassem
vã qualquer luta para fazer avançar o sistema público de educação
e a qualidade da educação ofertada aos trabalhadores. Sobre isso
manifestaram-se algumas vezes, sempre tendo como horizonte a
sociedade socialista. A ausência de destaque da escola como um lócus
privilegiado de transformação social, por outro lado, também se deve
à consideração de que o aprendizado da revolução e da consciência
revolucionária surge das condições objetivas de vida e trabalho, da
organização e luta dos trabalhadores, a qual deve inclusive perpassar pelo sistema educacional, mas não tem no sistema educativo for-
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mal e ligado ao Estado burguês seu espaço fundamental e decisivo.
Mészáros (2005) auxilia imensamente o debate educacional em uma perspectiva crítica no seu livro A Educação para além
do Capital. O autor, trabalhando com o conceito de internalização,
qual seja, um complexo e permanente processo de introjeção ou
inculcação dos valores, hábitos e forma de vida burguesa, indica
que “a educação institucionalizada” não apenas serve ao propósito
de “fornecer os conhecimentos e o pessoal necessário à máquina
produtiva”, mas também para “gerar e transmitir um quadro de valores que legitima os interesses dominantes” (Mészáros, 2005: 35).
Entretanto, para o autor, se o sistema formal de educação constitui uma parte importante do processo de internalização, é “apenas
uma parte” (2005: 44). Decorre então também não ser viável pensar que pela educação seja possível fazer uma reforma geral na
sociedade, ao que denomina de utopia. “A utopia é incompatível
com a abrangência dialética da abordagem marxiana, que não atribui poder exclusivo a nenhum fator social particular, já que pressupõe a reciprocidade dialética de todos eles” (Mészáros, 2006: 270).
Esse enfoque nos permite entender as formulações de Marx
e Engels para os quais não há um elemento único que possibilite a
superação do capital. Há, entretanto, elementos essenciais como a
supressão da propriedade privada e da divisão entre trabalho manual
e intelectual, com o consequente fim das classes sociais. Mészáros
(2005), ao apontar os vínculos dos processos educativos com os
processos de reprodução social, conclui que o sistema educacional
só pode sofrer mudanças profundas com uma transformação
correspondente no interior de um quadro social em que tais práticas
educacionais se inserem (2005: 25). É nesse sentido que entendemos a afirmação de Engels, destacada acima, segundo a qual a formação dos jovens deva percorrer todo o sistema produtivo. Para ele,
a associação universal de todos os membros da sociedade com vistas à exploração coletiva e ordenada das
forças produtivas, à extensão da produção, a fim de que
possa satisfazer as necessidades de todos, à abolição
de uma situação na qual   as necessidades de alguns
só são satisfeitas   às custas de outros, à eliminação
completa   das classes e dos antagonismos, ao desenvolvimento em todos os sentidos das faculdades humanas de todos os membros da sociedade (...), à combinação do campo e da cidade – tais seriam os efeitos
da abolição da propriedade privada (Engels, 1982: s/p).
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Já Marx no O Capital afirma que a “composição do pessoal
de trabalho constituído de indivíduos de ambos os sexos e diversas
idades, fonte de degradação e escravatura” em sua forma capitalista “em que o trabalhador existe para o processo de produção e não
o processo de produção para o trabalhador, tem que transformar-se
em fonte de desenvolvimento humano quando surgirem as condições
adequadas” (Marx, 1999: 555). É nesse quadro que será possível
“substituir o indivíduo parcial, mero fragmento humano que repete
sempre uma operação parcial, pelo indivíduo integralmente desenvolvido, para o qual as diferentes funções sociais não passariam de
formas diferentes e sucessivas de sua atividade” (Marx, 1999: 553).
É desse novo patamar de organização da vida social que
a relação trabalho-ensino surge como “o conteúdo e o método
para a formação do homem onilateral”. Tendo esse horizonte
em consideração é que Marx propõe que a educação proletária
englobe três aspectos, sendo que o trabalho de crianças e
adolescentes poderia ser admitido se articulado com tais parâmetros
educacionais. Nas Instruções aos Delegados, de 1866, Marx diz:
Por
ensino
entendemos
três
coisas:
Primeira:
ensino
intelectual;
Segunda:
educação
física,
dada
nas
escolas
e
através
de
exercícios
militares;
Terceira: adestramento tecnológico, que transmita os
fundamentos científicos gerais de todos os processos de
produção e que, ao mesmo tempo, introduza a criança
e o adolescente no uso prático e na capacidade de manejar os instrumentos elementares de todos os ofícios.
Com a divisão das crianças e dos adolescentes dos 9 aos 17 anos em três classes deveria estar vinculado um programa gradual e progressivo de ensino intelectual, físico e tecnológico...
A união do trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, exercício físico e adestramento politécnico elevará a classe operária acima das classes superiores e médias (Marx e Engels, 2004: 68).

Nesse mesmo texto Marx indica que “numa sociedade racional”
toda criança deve trabalhar “não apenas com o cérebro, mas também
com as mãos”4. Em nosso entendimento o conteúdo e a forma desse
trabalho são dados pelo desenvolvimento das forças produtivas e das
4. Trabalho aqui evidentemente não se refere àquele submetido à lógica capitalista,

mas a um sentido geral, de atividade humana. Entendemos aqui como válido o auxílio
das crianças no trabalho doméstico e mesmo outras formas, compatíveis com a idade e
devidamente acompanhadas.
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relações sociais de cada momento histórico. A afirmação de Marx,
supra, aponta quão distante está a perspectiva socialista de educação da perspectiva burguesa e, como indica Suchodolski (1976: 180),
“significa que se devem mudar radicalmente muitas ideias tradicionais
sobre o ensino, muitas concepções puramente escolásticas sobre o
trabalho educativo e o desenvolvimento da criança”. Sem dúvida inverte os valores moralistas burgueses que, se de um lado transformam os filhos das classes médias e altas naquilo que Gramsci (1995)
chamou de “mamíferos de luxo”, de outro, sujeita as crianças pobres,
filhas de trabalhadores, camponeses, desempregados, favelados, a
formas de trabalho e vida que nenhuma outra sociedade jamais viu.
O homem plenamente desenvolvido ou o homem onilateral
está situado em Marx num quadro em que a totalidade das forças produtivas é dominada pela totalidade dos indivíduos livremente associados, ou seja, numa base econômica altamente desenvolvida, cujas
relações sociais possibilitem a cada indivíduo apropriar-se do acúmulo histórico da humanidade. A unilateralidade do homem no capitalismo advém da divisão do trabalho e das classes sociais que permite
o desenvolvimento em uma única direção. Ao trabalhar e produzir riquezas, o trabalhador se produz miserável. “Na revolução proletária,
uma totalidade das forças produtivas, desenvolvida no modo histórico
da divisão do trabalho e da propriedade privada, torna-se subsumida
por cada indivíduo e a propriedade por todos” (Manacorda, 2007: 88).
A onilateralidade é, portanto, a chegada histórica
do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidade de consumo e prazeres, em que se deve
considerar sobretudo o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais (Manacorda, 2007: 90).

O autor tenta reconstruir o homem omnilateral como uma possibilidade que emerge no contexto da pesquisa marxiana, isto é, como
“tendência contraditoriamente posta e negada pela sociedade moderna: e já passível de se assumir como objetivo consciente”. Assim, “como
resultado de um processo histórico de autocriação, o homem se apresenta como uma totalidade de disponibilidades. A apropriação individual
de uma totalidade de forças produtivas significa a exteriorização das
faculdades criativas e subjetivas do homem” (Manacorda, 2007: 92).
Retomando a proposta de Marx para a educação proletária
contida nas Instruções aos Delegados, especialmente na terceira proposta, identifica-se que ela se compõe de duas dimensões, a nosso ver
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inseparáveis: a transmissão dos elementos científicos gerais de todos
os processos produtivos e a introdução no uso prático dos instrumentos
elementares dos diversos ofícios. Essas dimensões da formação para
o/no trabalho, Marx chama de educação tecnológica e educação politécnica, persistindo, entretanto, segundo Manacorda (2007), alguma
imprecisão na denominação usada pelo próprio Marx entre uns e outros
de seus escritos, resultando na utilização de um termo ou outro pelos
pedagogos marxistas, polêmica que chega aos nossos dias. Isso, porém, não é nosso foco; mais interessante pode ser compreender o que
mesmo Marx tem em vista em tais formulações e sua implicação atual.
Com base em Manacorda (2007), entende-se que a educação
tecnológica diz respeito à relação teoria e prática, à apropriação dos
“elementos científicos” que é base dos modernos processos produtivos e combate diretamente a divisão entre o trabalho manual e intelectual. A concepção contida nessa formulação é muito vigorosa se
entendermos a centralidade que a divisão do trabalho – manual e intelectual – assume no capitalismo. Na Ideologia Alemã, Marx e Engels
assim analisam a questão: “Divisão do trabalho e propriedade privada
são expressões idênticas – na primeira se enuncia, em relação à atividade, aquilo que na segunda é enunciado em relação ao produto
desta atividade” (1989: 28). A educação tecnológica pressupõe, portanto, o ataque à divisão do trabalho que corresponde às distintas e
principais classes sociais do capitalismo, pressupõe e visa, portanto, à destruição dessas classes e à formação omnilateral do homem.
A educação politécnica, por sua vez, tem em vista a formação para os diferentes tipos de trabalho, opondo-se à fragmentação e à parcialização extrema das atividades vigentes na fábrica capitalista. Opõem-se, portanto à mutilação do
trabalhador e sua coisificação no processo produtivo, levando-se em conta que a ação do homem deixe de lhe ser estranha.
A partir do instante em que o trabalho começa a ser dividido, cada um tem uma esfera exclusiva e determinada,
que lhe é imposta e da qual não pode fugir; ele é caçador,
pescador, pastor ou crítico, e deverá permanecer assim
se não quiser perder seus meios de sobrevivência; ao
passo que na sociedade comunista, em que cada um não
tem uma atividade exclusiva, mas pode se aperfeiçoar no
ramo que lhe agradar, a sociedade regulamenta a produção geral, o que cria para mim a possibilidade de hoje
fazer uma coisa, amanhã outra, caçar de manhã, pescar na parte da tarde, cuidar do gado ao anoitecer, fazer
crítica após as refeições (MARX E ENGELS, 1989: 29).
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Vejamos rapidamente ainda quanto às outras duas dimensões
da formação de que chama a atenção Marx no trecho citado acima
– a educação física e a formação intelectual. A educação física vê
sua importância crescer nos tempos atuais no que diz respeito especialmente à compensação das formas de trabalho repetitivas e a
vida sedentária. Nesse aspecto, visa a sanar os efeitos destrutivos
do trabalho sobre o corpo do trabalhador, já descritas por Marx, e
as novas formas desses efeitos, decorrentes da acentuação da divisão e intensificação do trabalho. Mas a educação física também
se configura como importante no que se refere à expressão física,
em face da padronização dos corpos, posturas e comportamentos
que se impõem aos que buscam a inserção no mercado de trabalho. Sem falarmos aqui da potencialidade expressiva do corpo, das
diversas variantes da cultura corporal e da superação humana que
essa dimensão pode alcançar em outra forma de da vida social.
No que diz respeito à formação intelectual, como bem aponta
Manacorda, identificamos que ela não se reduz à formação para o trabalho, nem sequer à formação teórica em vista dos processos produtivos. Aqui nos parece que Marx aponta uma dimensão da formação não
apenas utilitária, mas da vasta cultura humana, das artes, letras, filosofia, enfim, daquilo que de alguma forma constitui o essencialmente
humano e o coloca para além da esfera das necessidades imediatas.
Suchodolski (2002) não apenas capta a importância dessa dimensão formativa, como chama a atenção para um importante aspecto que não aparece explícito ao nos referirmos à formação intelectual
– o que ele chama de educação social, a nosso ver urgente no mundo
de hoje. Esse autor aponta que, no campo da instrução, deve-se fazer muitas inovações adequadas às novas condições da vida social e
econômica, abandonando princípios tradicionais. Para ele, insiste-se
na formação politécnica, mas pouca atenção se dá à formação social,
tão importante quanto e que se encontra negligenciada. A importância fundamental de tal formação social, podemos dizer, está em proporção à complexidade e dos dilemas da vida em sociedade como
também porque “na sociedade do futuro cada profissão será revestida de caráter social e cada cidadão tornar-se-á membro responsável
pela democracia”. A formação social “deve ser considerada em toda
sua vastidão e ir do conhecimento dos grandes processos sociais
do mundo moderno à capacidade de compreender o meio concreto em que se age e se vive” (Suchodolski, 2002: 103). Prossegue o
autor afirmando que a escola também deve ser insistente na forma-
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ção de outros tipos de pensamento, alheios ao técnico e ao social,
como da moderna filosofia e lógica, em especial as noções de valor.
A ciência social deve tornar-se um instrumento da educação moral assim concebida, pois permite compreender e
justificar os deveres dos homens e auxilia-os a resolver
os seus problemas de consciência frente a situações
difíceis. É necessário cultivar os sentimentos que permitem ao homem compreender o próximo e ensinar-lhe
a prestar atenção a este para o ajudar a organizar sua
vida interior. Nestas duas linhas de ação impõe-se iniciar
o nosso trabalho do ponto zero; não possuímos sequer
o esquema preliminar de uma moral laica e social para
uso das escolas e da juventude, continuamos a descurar o papel da importância da educação dos sentimentos
na educação moral [...]. No período que acaba de findar
cometemos o grande erro de atribuir pouca importância
à vida cotidiana do homem, para realçar a sua participação espetacular nos grandes momentos nacionais [...] A
educação moral, justamente, diz respeito à nossa vida
cotidiana em situações concretas. A educação moral
é o problema do homem no pleno sentido da palavra,
do homem que vive e sente (Suchodolski, 2002: 104).

As questões levantadas por Suchodolski indicam que tal perspectiva educativa não se realiza tão somente na escola, mas que o
conjunto das relações e atividades humanas se somam nessa direção. Coerente com a perspectiva marxista, é preciso considerar o
homem e sua atividade como um todo. Nesse sentido, acerca das
muitas indicações de Marx e Engels que dizem respeito à educação e
ao ensino, pensamos que elas são balizas, diretrizes de nossa ação
pedagógica. Sua plena realização não pode se dar na atual forma de
vida social, de outro lado, nos encontramos nela aqui e agora, nela
atuamos e nos posicionamos. Ainda que os princípios educacionais
marxistas não possam se realizar de forma plena neste momento,
é com base neles que buscamos orientar nossa ação no presente,
tendo em vista a historicidade e a transitoriedade da forma capitalista.
O que, aliás, já fora assinalado pelo próprio Marx: “por um lado, é
necessário modificar as condições sociais para criar um novo sistema
de ensino; por outro, falta um sistema de ensino novo para poder modificar as condições sociais. Consequentemente, é necessário partir
da situação atual” (Marx, 1869, apud MARX E ENGELS, 2004: 107).
A situação atual para nós consiste, em síntese, na necessidade da humanidade de superar a forma de vida capitalista, cuja
lógica, como aponta Mészáros (2002 e 2005), é incorrigível. Supe-
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ração, no sentido efetivo do termo, que só pode se dar pela construção de um patamar mais elevado da vida social, sustentado em
relações de produção no interior das quais os produtores “livremente associados” tenham controle da forma de produzir e da forma de
distribuir a riqueza. Sob essa orientação é que se funda o desenvolvimento omnilateral dos homens. Esse desafio sabemos não ser
simples, mas transparece como a questão mais atual para a qual os
homens deverão dar alguma resposta. A educação revolucionária,
como apontou Marx e Suchodolski captou, é aquela que atua para
que os homens coletivamente superem as limitações que encontram,
cujo ensino vai aliado à prática revolucionária capaz de criar o futuro.
A EXPERIÊNCIA EDUCACIONAL SOVIÉTICA
Corroboramos a ideia de que não é possível compreender
a educação e a escola fora do contexto que as demanda (Figueira, 1985). A educação é um processo complexo e não homogêneo
resultante das estruturas e práticas sociais também contraditórias,
cujo objetivo é formar o homem para determinada forma de vida
social. Como afirmou Mészáros, “nenhuma sociedade pode perdurar sem seu sistema próprio de educação”. (2006: 263). Dessa maneira, as formas e os objetivos educacionais de qualquer sociedade
se encontram sempre em relação íntima com seu modo de vida e,
portanto, com suas relações de produção e de trabalho. Buscar aí a
base do processo educativo é tomar a filosofia marxista para pensar
a educação. Este foi o esforço realizado pelos pioneiros da educação soviética, os quais pensaram uma educação e uma pedagogia
tendo por base o legado do marxismo, questão explicitada por Pistrak (2000 e 2015), Krupskaia (2017) e Shulgin (2013), dentre outros.
A experiência do socialismo russo exercitou novas experiências educacionais, dentro e fora da escola. Quanto à educação institucional, o que fazer era incerto, o certo é que a “velha escola” não
servia. Fazia-se necessário reconstruí-la. A diretriz que orientou a reconstrução da escola no período revolucionário5 foi a aproximação
entre escola e vida, rompendo com o ensino mecânico, verbalista e
5. O período reconhecido como o de construção de uma nova escola/pedagogia na

Rússia, compreende os anos entre 1917 e 1931. Este período é assinalado por Freitas
(2009), baseando-se em uma periodização realizada pelo próprio Pistrak. O ano de
1931 demarca o fim da experiência edificada pelos pioneiros com um decreto de Stálin
instituindo o retorno à forma escolar clássica.
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escolástico, tendo em vista formar os “construtores do futuro”. As categorias ou conceitos principais da experiência russa são: atualidade,
auto-organização, trabalho e complexos. Passamos a apresentá-las
brevemente, considerando que sua exposição separadamente é limitada uma vez que na realidade elas se articulam e se imbricam.
Os complexos, formulação da didática socialista, visam operacionalizar a escola do trabalho. Na experiência russa, eles são
entendidos como “a complexidade concreta dos fenômenos, tomados da realidade e unificados ao redor de um determinado tema ou
idéia central” (Narkompros6, 1924, apud Freitas, 2009: 36). A definição do complexo de estudo não ocorre apenas pela aproximação à
realidade do educando, mas pela centralidade social que a questão
comporta. Na perspectiva materialista histórica dialética a realidade
é complexa, constituindo-se como totalidade. Local e geral se encontram em relações recíprocas e interdependentes. Para Freitas
(2009: 36), “a complexidade concreta dos fenômenos remete à vida,
e esta à questão do trabalho”. Os complexos são então uma tentativa de superação da escola verbalista clássica, buscando a unidade entre teoria e prática. Nesse sentido, o complexo não é apenas
um “tema”, mas a articulação entre a atualidade, a auto-organização e o trabalho. A articulação profunda dessas dimensões no método da escola está evidenciada na seguinte passagem de Pistrak:
O objetivo que os alunos devem atingir é não somente estudar
a realidade atual, mas também se deixar impregnar por ela. A
consequência é que os antigos métodos de ensino não podem
mais servir, é preciso estudar os fenômenos em suas relações,
sua ação e dinâmicas recíprocas, é preciso demonstrar que
os fenômenos que estão acontecendo na realidade atual são
simplesmente partes de um processo inerente ao desenvolvimento histórico geral, é preciso demonstrar a essência dialética
de tudo que existe, mas uma demonstração desse tipo só é
possível na medida em que o ensino se concentre em torno
de fenômenos constituídos em objetos de estudo: assim, a
questão do ensino unificado, da concentração do ensino por
complexos, torna-se, uma questão candente; a questão do método que agora se coloca não é simplesmente a questão de
uma assimilação melhor e mais completa destes ou daqueles estudos; trata-se de uma questão que se relaciona com a
essência do problema pedagógico, com o conhecimento dos
fenômenos atuais em suas relações e dinâmicas recíprocas,
isto é, com a concepção marxista da pedagogia (2000: 35).
6. NarKomPros, sigla russa para Comissariado Nacional da Educação, criado em 1917

em substituição ao antigo Ministério da educação do período czarista (Freitas, 2009).

270

Sandra Dalmagro/Lucinéia Martins

Para isso se pretende aproximar a escola da vida. Enfatiza-se
que a escola é lugar de vida e não de preparação para ela, para o
futuro. Pensamos nós que a escola deve sim preparar para o futuro,
mas que em parte ela pode fazer isso apoiado nas situações concretas
vividas pelos estudantes. Para os russos, a escola então precisa ser
mudada, construir uma nova forma que favoreça a vida, o estudante
como sujeito ativo, o conhecimento vivo do real e a capacidade de
ação sobre ele, sem perder de vista a socialização do conhecimento
e da cultura. Na proposição dos complexos a aprendizagem que
se desenvolve a partir de situações reais requer ligação entre as
disciplinas ou conteúdos com a vida de um modo não artificial, mas
pelo estudo e resolução das situações concretas, o que coloca o
trabalho e a auto-organização como elementos fundamentais.
Os autores soviéticos tinham em mente que a complexidade e
as contradições estão na vida, mas na escola capitalista são ocultadas,
impedindo o conhecimento amplo e profundo do real. Na experiência
socialista, ao contrário, para formar os “construtores do futuro”, tais
questões devem ser inerentes ao processo de aprendizado, daí porque
a escola deve buscar uma íntima articulação com as situações reais.
Para tanto, a escola não pode ser sinônimo de sala de aula, onde
se ensina apenas através da verbalização, mas deve se organizar
acolhendo na dinâmica escolar o trabalho produtivo ou socialmente
necessário e a organização coletiva. São necessárias as saídas de
campo, as viagens de estudos, os laboratórios, os grupos de estudo,
o estudo individual, entre outros, incluindo as aulas (denominadas
gabinetes de estudo) que favoreçam a apreensão e a intervenção na
realidade de modo cada vez mais claro, profundo e articulado.
Nas formulações dos autores russos visitados nesta pesquisa,
há valorização da ciência, do patrimônio intelectual, cultural e
artístico, ainda que cientes de sua produção interessada e apropriada
por poucos. Porém, eles anseiam é a socialização deste patrimônio
não de um modo escolástico, mecânico e fragmentado que leva ao
desinteresse e baixa aprendizagem do estudante7, questões ainda tão
presentes na escola. Buscam formular uma proposição pedagógica
onde a tão propalada relação teoria e prática se realize também na
7. Sem dúvida no contexto da sociedade capitalista o desinteresse e pouca aprendi-

zagem precisam ser relacionados também a questões extraescolares, como as condições de vida dos filhos da classe trabalhadora.
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escola, cuja atividade do estudante assinale sua atividade social.
O sistema de complexos é, portanto, uma forma de organização do trabalho escolar que articula as experiências educativas
dos estudantes, o trabalho, a auto-organização e o conhecimento
elaborado em vista da compreensão da complexidade do real, da interligação dos fenômenos por meio do estudo sistemático e da inserção efetiva dos estudantes no meio. Neste sentido o complexo é um
“edifício sistemático”, construído a partir do acúmulo de observações
e estudos, a partir do qual “procede-se uma síntese”, compondo um
quadro completo de determinado aspecto (Narkompros, 1935: 107).
Para se ligar à vida destacam-se as formulações
das categorias trabalho, a auto-organização e atualidade. A
auto-organização busca exercitar a disciplina e organização
para as atividades individuais e coletivas, passando pelo seu
exercício intencional na escola, consistindo em um aspecto
essencial da educação pretendida pelos revolucionários. A
noção de autogestão liga-se estreitamente a uma perspectiva
de socialismo, experimentado nos soviets, cujos rumos da
sociedade socialista encontravam-se nas mãos do povo,
dos trabalhadores e não apenas dos dirigentes partidários.
A questão posta era: como a escola poderia formar seus
jovens estudantes para que fossem os construtores do
amanhã? As crianças e jovens deveriam experimentar
na própria escola formas de organização e participação
que desenvolvessem a capacidade de coordenar e ser
coordenado ou comandar e ser comandado, de crítica e
autocrítica, de iniciativa, de inserção na organização coletiva.
Cientes de que a escola burguesa está estruturada para formar a massa estudantil de modo passivo e acrítico, perpetuando
desta forma a posição comandada e submissa da classe trabalhadora, torna-se essencial tirar o papel de polícia e controle das mãos
de diretores e professores que atuam nas escolas como representantes do Estado e criar mecanismos de participação, democracia,
autogestão. Estas não se desenvolvem porém de forma verbalista
ou abstratamente, mas de modo concreto em face da vida da escola, de sua dinâmica e necessidades, do trabalho para sobrevivência
da escola ou da população, do coletivo que compõe a escola. Inspira-se e realiza-se de forma articulada às organizações em defesa
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da revolução, como o Komosomol8, as femininas, as cooperativas.
A vida da comuna, portanto, está nas mãos dos estudantes. As tarefas são concretas e inadiáveis. O trabalho é
real e não “de brincadeira”. As consequências do trabalho e do não trabalho são igualmente concretas e afetam
o dia a dia de todos. As comissões, a assembleia, enfim, os órgãos coletivos são palco de vivência e grandes
mediadores. A escola inteira ensina (Freitas, 2009: 31).

As atividades promovidas pela escola pretendem manter
viva a conexão com a realidade ou atualidade. Por esta perspectiva
pretende-se situar o estudante na realidade atual, a qual se expressa em âmbito local e global. O ensino de modo estanque e morto
não faz mais sentido. O estudante é parte da atualidade e a nova
escola deve partir disto, levando o estudante a se situar de modo
cada vez mais profundo na totalidade e complexidade social. Tendo por base o materialismo histórico dialético, compreende-se que:
é preciso estudar os fenômenos em suas relações, sua
ação e dinâmica recíprocas, é preciso demonstrar que
os fenômenos que estão acontecendo na atualidade
são simplesmente partes de um processo inerente de
desenvolvimento histórico geral, é preciso demonstrar a
essência dialética de tudo o que existe (Pistrak, 2000: 34).

Assim como em relação à autogestão, a atualidade exige a
articulação da escola com o meio ou com o conjunto de agências
educativas existentes no entorno da escola, as quais possuem potencialidade formativa nas quais a escola poderá se apoiar. Não é
apenas a escola que educa, então a escola deve se aliar aos espaços e atividades educativas que lhe cercam. Para Shulgin, o exercício da atualidade na escola necessidade de um professor-construtor.
Ele não deve transmitir às nossas crianças apenas
a história antiga, as leis de Deus, a alfabetização elementar, mas introduzi-las na atualidade, ensinar a
compreender e assimilá-la, ensinar a examinar e participar dela, mas para isso ele mesmo deve saber o
que é atualidade, deve conhecer os ideais da classe
trabalhadora, conhecer as formas de lutar por eles. Ele
deve conhecer, portanto, as últimas conquistas da ciência e da técnica, deve ser uma pessoa formada cientificamente (Shulgin, 1924, apud Freitas, 2009: 25).
8. Liga da Juventude Comunista.
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Pistrak também oferece um interessante ponto de vista para
pensar a atualidade:
realidade atual é tudo o que, na vida social da nossa época, está destinado a viver e a se desenvolver, tudo o que
se agrupa em torno da revolução social vitoriosa e que
serve à organização da vida nova. A realidade atual é
também a fortaleza capitalista assediada pela revolução
mundial. Em resumo, a realidade atual é o imperialismo
em sua última fase e o poder soviético considerado enquanto ruptura da frente imperialista, enquanto brecha
na fortaleza do capitalismo mundial (Pistrak, 2000: 32).

Conforme Freitas (2009) há uma interessante pista deixada
por Pistrak para a compreensão da categoria atualidade, qual seja,
a contradição, portanto, a ideia de movimento, da dialética passado,
presente e futuro e das forças em luta na constituição da realidade.
O trabalho é categoria fundamental da experiência educacional soviética. Em sentido ontológico o trabalho é base da vida e da
educação, e adentra a escola não como atividade pontual ou ilustrativa, mas como trabalho real, socialmente útil, o qual comporta
em si contradições, organização coletiva e é base do conhecimento.
O conceito de Trabalho Socialmente Necessário – TSN –, ou
trabalho socialmente útil, ganha destaque no livro Rumo ao Politecnismo de Viktor Nikholaevich Shulgin. Para Shulgin, o trabalho é a
melhor forma de introduzir as crianças na vida laboral, ligar-se com
a classe-construtora e não apenas entende-la, mas viver sua ideologia, aprender a lutar e a construir. Está claro, portanto, o objetivo de
criar pertencimento de classe nos estudantes e formá-los para que
se insiram ativamente na construção da sociedade socialista. A inserção do trabalho na escola visa romper com a divisão entre trabalho manual e intelectual. A escola é lugar de estudo e trabalho,
de fazer e pensar sobre o fazer. A separação entre a formação para
o trabalho manual ou intelectual corresponde à divisão de classes,
o que precisa ser atacado. O estudante precisa experimentar os
dois aspectos do processo educativo e produtivo. A união teoria e
prática, o aprendizado articulado de ambos é um dos grandes objetivos da pedagogia russa deste período e uma questão que permanece atual e desafiadora aos estudos e ao trabalho educacional.
O trabalho socialmente necessário, segundo Shulgin, “é aquele tipo de trabalho que produz algum resultado que é plenamente
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real, inteiramente concreto, por um lado; por outro, é o tipo de trabalho que tem valor pedagógico” (2013: 89). Em outras passagens,
Shulgin indica que o TSN é aquele trabalho orientado para a melhoria da economia e da vida, para elevar o nível cultural do meio,
trabalho que dá determinados resultados positivos ou mesmo resultados produtivos; em segundo lugar, é o trabalho pedagogicamente valioso; em terceiro lugar e decorrente do segundo, é o trabalho
que esteja em conformidade com as forças dos adolescentes. Para
o autor o trabalho socialmente necessário deve ir além do imediato da vida infantil ou do contexto local, é importante familiarizar as
crianças com as diversas formas de produção, até as mais elevadas
tecnologicamente. Mas, o trabalho socialmente necessário não educa apenas para as necessidades da produção, ele educa também
para a vida em coletivo, para o sentido social e não apenas individual.
A Pedagogia Socialista Soviética, apesar de sua breve duração, constitui-se numa fonte de grande importância para pensar
a educação do futuro. Os problemas educativos no capitalismo se
aprofundam, evidenciando que a crise é desta forma social e não
apenas da educação nela existente. A Pedagogia Socialista, como
parte da teoria marxista, é capaz de alcançar as raízes destes problemas e propor soluções radicalmente novas para a relação entre
o conhecimento e a realidade, entre o professor e o aluno, entre o
adulto e a criança, entre a escola e o mundo fora dela. A experiência
educacional soviética busca, no plano pedagógico, dar consequência às ideias de Marx e Engels, deixando para nós um rico legado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O pensamento de Marx e Engels completa cerca de 150
anos, mas é de enorme atualidade devido ao seu poder explicativo. Suas elaborações na área educacional, apesar de esparsas,
prestam grande contribuição para entender o fenômeno educacional e escolar ao evidenciar a origem material da formação unilateral e da alienação. As condições objetivas de vida dos trabalhadores os mutilam e deformam, a formação escolar não consegue
por si só e tampouco se propõe a emancipar o homem. No debate
com os militantes de seu tempo, Marx e Engels se posicionam por
uma educação multidimensional, que articule o trabalho e o estudo, a formação corporal e espiritual, a sólida formação teórica com
a educação emocional e artística. Mas não alimentam ilusões de
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que a omnlilateralidade é possível na lógica social burguesa. Uma
nova educação é causa e consequência de uma nova sociedade.
A experiência educacional soviética é a primeira a desenvolver
um conteúdo educacional de novo tipo em um contexto de profundo
revolucionamento social, inspirada nas ideias de Marx e Engels. Os
pioneiros da educação russa buscam articular a formação intra escolar com o processo educativo que ocorre fora dela, em particular as
organizações de trabalhadores e jovens. A escola não apenas deveria
se ligar com a vida fora dela, mas formar a partir da mudança das relações que são exercitadas em seu interior. Deste modo, a escola é lugar
de trabalho e de auto-organização de cuja base se ergue o estudo, a
teoria e a ciência. Trabalho e auto-organização não se aprendem apenas na escola, mas por que a escola estaria a margem de ferramentas
educativas tão poderosas? Articular teoria e prática é possível quando
o trabalho não se divide em classes, mas, como essa articulação se
traduziria na escola? Para desafios tão grandes, mudanças pontuais
na escola são insuficientes. Apoiados no marxismo os russos promoveram uma profunda reorganização do conteúdo e da forma escolar
que continua a inspirar aqueles que se propõe a construir a superação
do capitalismo. É o caso do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra, MST, no Brasil, que desenvolve um experimento educativo nas
Escolas Itinerantes9, tendo por base a experiência soviética e as ideias
de Marx e Engels, questões que exploramos em outros trabalhos.
As ideias de Marx e Engels e a experiência educacional russa contribuem imensamente para compreender os enormes limites e contradições da educação e da escola na atualidade e nos inspiram na luta pela superação da
forma social capitalista e da educação unilateral que lhe é inerente.

9. As Escolas Itinerantes são escolas de acampamentos de Sem Terras, portanto localizadas em situação
de conflito e mobilidade. As Itinerantes possuem uma dinâmica própria de funcionamento, acompanhando
a mobilidade das famílias. Para saber mais ver Dalmagro (2016) e Camini e Bahniuk (2012).
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Resumo:

Neste artigo apresentamos uma releitura de duas obras de Foucault, História da Loucura
e Vigiar e Punir, à luz do pensamento marxista.
Tentaremos mostrar a presença de Marx na conceção foucaultiana da história, a qual
lhe permitiu elaborar uma arqueologia do saber paralelamente a uma genealogia do
poder. Fenómenos como o internamento e o encarceramento, a distinção entre o são
e o insano e a produção de um sujeito no contexto da sociedade de vigilância, são isomorfos do nascimento e consolidação do capitalismo, por um lado, e da imposição da
moral burguesa, por outro.
A presença de Marx em Foucault é aqui analisada a partir dos seguintes eixos: economia e moral; trabalho e disciplina; alienação e internamento/encarceramento.

Palavras-chave:

Marx; Foucault; alienação; internamento/encarceramento; homens-máquina.

Nota introdutória

		
«(…) o modo de produção capitalista, pela sua essência,
acima de um certo ponto, exclui qualquer melhoramento racional.» (Marx, O Capital)1*
É sabido que Foucault teve uma curta experiência no
partido comunista francês, abandonando-o ainda no início da
1. * Marx 1992: 550.
philosophy@lisbon, 8, 279--309. Lisboa: CFUL.
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década de 50. Porém, o filósofo reconhecerá a presença de
Marx na obra A História da Loucura, escrita quase uma década
depois desse abandono.
Por outro lado, sendo conhecido o seu desdém pelo princípio de autoridade, são raras as citações de filósofos, abundando, pelo contrário, referências a arquivos, a documentos de
hospitais, asilos, hospícios ou de tribunais. Para percebermos
com quem Foucault está a dialogar, temos de proceder como
o próprio, ou seja, munir-nos de habilidades arqueológicas e
escavar o texto até encontrarmos vestígios dos autores do passado.
O que nos impeliu para este tema foi a leitura de textos
do filósofo francês e vermos nas entrelinhas a presença de Marx
e as mesmas preocupações por uma genética da opressão. Enquanto que o filósofo alemão a localiza nas relações de produção, Foucault irá identificar que relações de poder estiveram na
origem ou de um internamento compulsivo ou na reforma penal
responsável pela passagem do suplício ao encarceramento.
Não pretendemos com esta reflexão rivalizar com os
muitos comentadores de Foucault que se têm esmerado por
apresentar as convergências e as divergências entre os dois
filósofos num exercício de leitura comparada. O nosso objectivo
é mais modesto: tomaremos o pensamento marxista como referencial (que provaremos que foi o seguido por Foucault) para
uma leitura de duas problemáticas foucaultianas: a invenção do
louco, por um lado, e a reforma penal na era clássica, por outro.
É verdade que ambas se subsumem numa só, i.e. o impacto da
subjugação de uma classe por outra. Com um pé na fábrica e
outro no arquivo, veremos como Foucault toma como ponto de
partida as relações de produção para descrever o código genético da moral burguesa.
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I.
Marx, totem ou tabu?
A presença de Marx no pensamento foucaultiano está
pautada tanto por um silêncio ruidoso como por um ruído silente. Marx ocupa aí uma função híbrida: ou de um fetiche, de uma
figura que se idolatra e da qual não se pode escapar2, ou de
um não-dito, não-citado, não-mencionado, mas que fala. Numa
entrevista de 1975, concedida à revista Magazine littéraire, à
pergunta sobre a distância relativa a Marx e ao marxismo, Foucault responde:
«Il m’arrive souvent de citer des concepts, des phrases,
des textes de Marx, mais sans me sentir obligé d’y joindre la petite pièce authentificatrice, qui consiste à faire
une citation de Marx (…). Je cite Marx sans le dire, sans
mettre de guillemets, et comme ils ne sont pas capables
de reconnaître les textes de Marx, je passe por être celui
qui ne cite pas Marx.» (Foucault 2001a: 1620)
Esta atitude manifestada face ao autor de O Capital não
é tão estranha assim no contexto da obra de Foucault, já que
nele o não-dito contém mais força semântica do que aquilo que
é dito. Ele é, acima de tudo, um hermeneuta, que pretende
mapear as origens da sociedade contemporânea, traçando a
sua genealogia e, fundamentalmente, fazendo a arqueologia
dos saberes. Confrontar o leitor com uma pesquisa farta nos
arquivos, citar nomes ignotos e obras esquecidas pelo pó
do tempo que, desempoeirando-as, tece um véu que deita
opacidade sobre os autores da tradição filosófica, faz parte do
seu método.
A ausência e a indiferença relativas a Marx em Les mots
et les choses causou mal-estar entre os marxistas, ao sustentar
2. Na conferência de 1969, apresentada à Sociedade Francesa de Filosofia, Qu’est-

-ce qu’un auteur?, Foucault promove Marx, juntamente com Freud, a “fundador da
discursividade”, i.e., alguém que tem a particularidade de produzir “a possibilidade e
a regra de outros textos” (Foucault, 2000: 58).
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que David Ricardo deu um impulso genesíaco à economia política, ao passo que Marx ocupou uma posição discreta3 na dinastia dos que mais contribuíram para essa ciência humana, pode
dever-se a duas ordens de razões. A primeira por, digamos, pudor epistemológico, evitando o uso de argumentos de autoridade, fazendo-se valer de um método filosófico mais devedor ao
peso de uma tradição que se vai desfiando pela história e pelas
relações de poder que nela têm lugar, do que ao contributo de
uma subjectividade “a-histórica”, como se de um profeta que
tivesse tido acesso a uma revelação se tratasse. A obra foucaultiana tem uma característica ímpar no terreno filosófico: a sua
relação com os autores assemelha-se à do cientista que não
se deixa tolher pelo texto dos fundadores das teorias, tentando
sempre ultrapassá-los. É Foucault quem, depois de afirmar que
há um propósito para raramente citar Marx, questiona:
«Est-ce qu’un physicien, quand il fait de la physique,
éprouve le besoin de citer Newton ou Einstein? Il les utilize, mais il n’a pas besoin de guillemets, de notes en bas
de page ou d’approbation élogieuse qui prouve à quel
point il est fidèle à la pensée du maître. (…) Il est impossible de faire de l’histoire actuellement sans utiliser une
kyrielle de concepts liés directement ou indirectement à
la pensée de Marx et sans se plácer dans un horizon qui
a été décrit et defini par Marx.» (Foucault, 2001a: 16201621)
Portanto, Foucault admite que é impossível fazer a história das ciências humanas ou a arqueologia do saber sem o
quadro conceptual e teórico preparado por Marx. Um segundo
sentido, que já está implícito no primeiro, é a crítica foucaultiana da autoridade. Rejeitando a tradição que se faz valer de um
sujeito puro e de uma visão idealista da história, este pensador
pretende trazer para a filosofia uma reflexão sobre o impensado da quotidianidade, através de problemas, aparentemen3. Em 1975 Foucault assevera: «Je crois que, dans la généalogie de l’économie poli-

tique, dans ses concepts fondamentaux, Marx n’introduit pas une rupture essentielle.
Il y a eu même quelqu’un qui l’a dit avant moi: Karl Marx.» (Foucault, 2001a: 1676).

Entre a Fábrica e o Arquivo

283

te, tão pouco filosóficos como o nascimento dos hospícios ou
das prisões. A morte do autor é, por estas razões, anunciada.
Existem autores em que, seja pela grandiosidade da sua obra
seja pela fecundidade do discurso que trazem a uma área do
conhecimento, se permite des-autorizá-los, ficando o seu nome
suspenso pelas intertextualidades e infindas interpretações.
Ora, tanto Foucault omite a influência que Marx teve sobre as suas aproximações à história, ao ponto de sentirmos que
houve da sua parte uma obsessiva tentação em recalcar o filósofo alemão, como apresenta breves e discretas referências,
mas que nada têm de anódino. À semelhança dos filósofos do
século XX, Foucault não poderia fazer filosofia sem se deter
em Freud, Marx e Nietzsche. A presença dos três mestres da
suspeita, como assim os classificou Ricoeur, persiste, mesmo
quando não se vêem quaisquer referências explícitas.
Na comunicação no Colloque de Royaumont, em 1964,
intitulada Nietzsche, Freud, Marx4, Foucault pende as suas análises mais para os dois primeiros pensadores que para o amigo
de Engels. Nela é defendido que no século XIX, pelo punho
do trio que dá título à conferência, constituiu-se a nova hermenêutica que contribuiu para uma mudança na natureza do signo. Consequentemente, a interpretação já não se processará
mais sob os ditames do princípio da semelhança e o processo
interpretativo ver-se-á inconcluso. Acresce que tanto o que é
interpretado como o próprio intérprete são já o resultado de interpretações e produtos de uma discursividade. Foucault infere
do facto de que tudo acaba por ser interpretado que nada há
para interpretar.
Durante o diálogo que sucede à comunicação, um elemento do auditório questiona o filósofo evocando a famosa
décima primeira tese de Marx sobre Feuerbach, realçando a
oposição entre a interpretação (interprétation) e a mudança
(changement) do mundo, ao que Foucault responde:
«Cette phrase de Marx, je m’attendais bien à ce qu’on
me l’oppose. Tout de même, si vous vous reportez à
4. Cf. Foucault, 2001a: 592-607.

284

Valter Boita

l’économie politique, vous remarquerez que Marx la traite toujours comme une manière de interpréter. Le texte
sur l’interprétation concerne la philosophie, et la fin de la
philosophie. Mais l’économie politique telle que l’entend
Marx ne pourrait-elle pas constituer une interpretation,
qui, elle, ne serait pas condamnée, parce qu’elle pourrait
tenir compte du changement du monde et l’intérioriserait
en quelque sorte?» (Foucault, 2001a: 602)
Foucault admite que a suposta diferença entre interpretar e transformar, ou modificar, não deve ser lida de fora do
quadro geral da interpretação. Tudo é interpretação, incluindo
a transformação. A economia política se, por um lado, fornece
as técnicas que permitem descodificar a realidade, por outro,
participa da mesma tessitura que as sucessivas transformações
que ocorrem numa sociedade, ou seja, ela é o reflexo dessas
mudanças e a partir delas acrescenta novos modos de interpretar. Foucault ultrapassa a tese marxista da distinção entre
interpretação e transformação, não só porque para se transformar materialmente a realidade são necessários os modos de
produção resultantes do que é interpretado por uma comunidade, como a interpretação ficaria coxa sem a transformação, na
medida em que é por intermédio desta que novos instrumentos
e dados ficam disponíveis para uma posterior interpretação. Porém, para Marx o primeiro acto da história é a produção de novas necessidades humanas, de tal modo que a sociedade tem
de se organizar em vista da sua satisfação, pelo que se deve
estudar e elaborar incessantemente a “história dos homens” em
conexão com a história da indústria e das trocas5. E o intérprete
não é senão um produto social, pois não é a consciência que
determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência6.
Por outro lado, a suspeita que Marx, bem como Nietzsche
e Freud, levantou sobre as ideias imutáveis ou a consciência
transcendental é, concomitantemente, uma incitação a ir para lá
do discurso, penetrando num campo semântico que se estende
5. Marx & Engels, 2001: 24.
6. Marx & Engels, 2001: 20.
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a objectos concretos como gestos silenciosos ou doenças, que
forçam o intérprete a ir ao que não se exprime apenas pela palavra7. A reboque dessa nova teoria da interpretação, Foucault encontra a origem do ocaso do intérprete. Isto porque, acrescentamos nós, ele não interpreta a história de fora, mas a ela lhe
pertence e dela lhe chega a “pedra da Roseta” que lhe permite
decifrar a realidade. Em consequência disso, o intérprete acaba
por se auto-interpretar (para isso foi fundamental o contributo de
Freud) e dissolver-se nesse complexo jogo de interpretações.
Ainda nesta conferência é dito que Marx desmistifica
a concepção de profundidade por não passar senão de uma
invenção burguesa dependente da moeda, do capital e do valor,
ou seja, da “banalidade” (platitude). Tudo está à superfície e a
profundidade é, na eloquência de Foucault, “um jogo e uma prega (pli) da superfície” 8.
Se os marxistas, depois de Les mots et les choses, passaram a encarar Foucault como uma espécie de apóstata, não
é despiciendo alegar que Foucault deve mais a Marx do que se
poderia supor. É prova disso os argumentos de Simon Choat:
1) existe uma ambiguidade na atitude de Foucault em relação
à obra de Marx, pois, assumidamente, são raras as referências
explícitas que faz ao autor de O Capital; 2) Foucault não pretende ser rotulado nem como marxista nem como anti-marxista9.
Sobre o marxismo, Foucault não é tão contido nas críticas, das quais referiremos apenas algumas. Acusa os marxistas
(sob o epíteto de marxistes mous) de não fazerem mais do que
repetir os textos de Marx, enfermando-o em disputas académicas; também os acusa de se terem submetido a uma communistologie, ou seja, de lerem Marx a partir do que é definido
7. Considerem-se os enunciados apresentados por Foucault na supra-mencionada

conferência: «(…) nous avons recommencé à croire, précisément, depuis de XIXe
siècle, que les gestes muets, que les maladies, que tout le tumulte autour de nous
peut aussi bien parler; et plus que jamais nous sommes à l’écoute de tout ce langage
possible, essayant de surprendre sous les mots un discours que serait plus essentiel.» (Foucault, 2001: 593)
8. Foucault, 2001a: 596.
9. Para um aprofundamento da posição de Simon Choat, remetemos para a leitura do
capítulo IV da obra Marx Through Post-Structuralism, de 2010.
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pelos partidos comunistas10; acusa-os ainda de não praticarem
correctamente a análise histórica11; finalmente, para o professor
do Collège de France, os marxistas falham em querer transformar o marxismo numa ciência, pois como ele próprio escreveu:
«À un marxiste qui me dit que le marxisme est une science je réponds: je croirai que vous pratiquez le marxisme
comme une science le jour où vous m’aurez montré, au
nom de cette science, en quoi Marx s’est trompé. (Foucault, 2001a: 1277)
A sua relação com o marxismo passou da fase do encantamento juvenil ao afastamento, como revela o historiador Paul
Veyne12, também amigo de Foucault desde os tempos em que
começa a discutir o marxismo, na École Normale Supérieur de
Paris. A primeira fase situa-se em meados da década de 1940,
em que confessa ter estima pelo marxismo e se inscreve no
Partido Comunista Francês (PCF); a fase do afastamento, retomando as palavras de Veyne, deve-se a um pensamento pessoal que se eleva às teorias marxistas da juventude. Será pelos
inícios da década de 1950 que se consumará o abandono do
marxismo.
É Didier Éribon13 que na sua famosa biografia de Michel
Foucault nos põe ao corrente dos pormenores mais folhetinescos em torno da relação do filósofo com o marxismo. Terá sido
sob a influência de Althusser que adere, em 1950, ao PCF, acto
contínuo nos meios universitários e intelectuais franceses do
pós-guerra. Tratou-se de uma rápida e insípida passagem pelo
partido, já que o abandonará no ano de 1953. Éribon aventa
que a posição do partido em relação à homossexualidade, ao
encará-la como um vício da burguesia, não terá deixado Foucault numa situação confortável, e isso terá ditado o seu precoce afastamento. As entrevistas que Éribon fez a pessoas próxi10. Foucault, 2001a: 1621.
11. Foucault, 2001a: 1274.
12. Cf. Veyne, P. (2009). Foucault, o pensamento, a pessoa. Lisboa: Edições Texto

& Grafia, p. 136.
13. Cf. Éribon, 1990: 78-79.
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mas do filósofo terão sustentado esta perspectiva, corroborada
até por Louis Althusser, o professor que o estimulou para o comunismo.
Acresce que o seu afastamento do ideário comunista é
pautado, como parece ser apanágio de Foucault em relação a
outros assuntos, por contradições. Na entrevista concedida em
1975 a Roger Pol-Droit, Foucault referiu a sua passagem pela
Polónia e o modo como ficou negativamente impressionado ao
ver como um país inteiro se submetia ao partido comunista. No
entanto, na entrevista a Duccio Trombadori14, três anos depois,
indicou uma outra razão: a atitude dogmática de acreditar, na
ausência de dados convincentes, na explicação dada pelo partido ao episódio “camisas brancas”, que teve que ver com a
suspeita de que médicos judeus haviam atentado contra a vida
de Estaline, a qual se veio a revelar uma ficção.
Pelo exposto, a presença de Marx no pensamento foucaultiano está longe de ser uma virtualidade académica. Ela é
bem real, mesmo estando omissa. Possivelmente pelo destino
que tomaram os pensamentos de Marx e de Freud, o carácter
de “escola” e de “movimento” que vieram a assumir, ou até a
reivindicação feita pelos seus seguidores mais fiéis do carácter
científico do marxismo e da psicanálise, Foucault tenha sido tão
poupado nas citações e comentários a estes autores. Contudo,
pode afirmar-se ainda que esta atitude é reveladora de que a
filosofia de Marx serviu de manancial da escolha de alguns problemas e de recursos metodológicos - quer no modo de encarar
o carácter anti-teleológico da história, quer na análise do poder
como relação de forças; notório ainda no comprometimento político na abordagem dos temas ou no abandono da soberania
da consciência.
A este respeito, atente-se na resposta dada por Foucault
numa entrevista de 1983 que se segue à constatação do entrevistador de que Marx teria participado na sua metodologia
(teoria geral da descontinuidade, por exemplo):
«Oui, absolument. Vous savez, étant donné qu’à l’époque
où j’écrivais ces livres-là il était de bon ton, pour être bien
14. Cf. Foucault, 2001b: 869-870.
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vu dans la gauche institutionnelle, de citer Marx en bas
de page, je m’en suis bien gardé. Mais je pourrais retrouver – ce qui n’a aucun intérêt – bien des passages que j’ai
écrits en me référant à Marx, et Marx n’aurait pas été cet
auteur-là, fonctionnant ainsi dans la culture française et
avec une telle surcharge politique, je l’aurais cité en bas
de page. Je ne l’ai pas fait, pour m’amuser et pour piéger
ceux qui, parmi les marxistes, m’ont épinglé précisément
sur ces phrases-là. Ça faisait partie du jeu. (Foucault,
2001b: 1276)
Fundamental foi também ter colhido da obra do filósofo
alemão os fundamentos de uma ontologia do presente, como
sugere Antonio Negri, para uma interpretação da biopolítica, da
governamentalidade e das técnicas de subjectivação15.
II.
Trabalho e Internamento
A tese principal do materialismo histórico, esboçada em
A Ideologia Alemã por Marx e Engels, é a de que a história se
concretiza a partir de indivíduos reais em relação com a Natureza e com os outros, em virtude de pretenderem produzir o
que garanta a satisfação das suas necessidades. Assim sendo,
a ideia universal de homem enquanto directriz do sentido da
história, presente ainda nos teóricos alemães do século XIX, é
subsumida pelo princípio de que:
«A história não é senão a sucessão das diferentes
gerações, cada uma explora os materiais, os capitais, as
forças produtivas que lhe são transmitidas pelas gerações
precedentes; assim sendo, cada geração, por um lado,
continua o modo de actividade que lhe é transmitido, mas
em circunstâncias radicalmente transformadas, e, por
15. «I believe that, if we study Foucault by taking his classes of 1977-78 as a starting

point and by reading his writings and his lectures when, after 1984, this was possible,
and by making him ours not only a philosopher but also as militant (…), we shall be
able to define a basis that goes beyond superficial convergences between the thinking
of Marx and Foucault on governmentality, biopolitics and the subject and will enable
us rather to identify in both writers a common that is grafted into an ontology of the
present.» (A. Negri, 2017: 192)
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outro lado, ela modifica as antigas circunstâncias entregando-se a uma actividade radicalmente diferente (…).»
(Marx & Engels, 2001: 46-47)
O argumento apresentado sugere que sendo a história
uma sucessão entre gerações, cada indivíduo constitui-se pelas
relações que estabelece com os outros, a começar pela tradição construída ao longo do tempo pela comunidade na qual se
irá integrar. O que chega da geração precedente será alvo de
uma transformação, e o que se fará com os materiais e capitais
herdados é pautado por relações de produção. Atentando no
final do argumento, somos levados à História da Loucura e à
explicação que Foucault dá para o aparecimento deste fenómeno, a saber, a necessidade de preencher o vazio deixado pela
erradicação da lepra nos finais da Idade Média dos leprosários.
Desse preenchimento feito com doentes de vários tipos, mendigos, ociosos e loucos, o sentido de quarentena, de retiro e exclusão, de que o espaço estava revestido, mantém-se para acolher os novos inquilinos. De notar aqui a convergência entre os
dois filósofos na análise da história sob o prisma da opressão e
da dominação, na medida que sob o pretexto da doença mental,
e do grande internamento que a precedeu, Foucault reescreve o
discurso que impôs a psiquiatria como saber.
Marx inicia 18 de Brumário de Louis Bonaparte referindo
que são os homens que estão por detrás da história, embora
esta não resulte da sua vontade. Ela, pelo contrário, resulta do
domínio de uma classe sobre a outra e do modo como ela transforma as relações de produção, mas também as relacionais sociais. Será que a dialéctica entre proprietário e não proprietário,
tão marcante na análise marxista do capitalismo, converter-se-á
na dialéctica sãos e insanos, em que a primeira se fundamentava no valor da propriedade e agora com Foucault no da razão?
Sustentaremos aqui a influência que a concepção materialista da história teve em Foucault, cujas categorias fundamentais são exploradas e ajustadas à elaboração da sua arqueologia da psiquiatria, em A História da Loucura, de 1961.
O materialismo histórico não encara a história como a
sucessiva aproximação dos povos a uma ideia abstracta e uni-
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versal de Humanidade ou a uma meta para onde estes devam
tender. A razão da história é não se fundar em qualquer razão,
mas no trabalho praticado por indivíduos concretos em resposta
aos desafios impostos pelo seu meio natural e sociocultural. A
história sustenta-se nos processos económicos, para deles se
hipostasiar nas artes, nas ciências, nas ideologias, nas filosofias, nas leis e nas religiões. Infra-estrutura e super-estrutura
como as forças energéticas que imprimem movimento na arquitectura social, embora sejam, concomitantemente, o resultado
desse movimento.
Em Marx, a história corresponde a uma dialéctica entre
duas forças antagónicas: os detentores dos meios de produção (os proprietários, convertidos em exploradores) e os que
não possuem mais do que a sua força de trabalho (os não-proprietários, convertidos em explorados). Ele entendeu que a organização do trabalho no século XIX, obedecendo a princípios
capitalistas, centra-se na produção de mais-valia e de capital.
A história não é, portanto, a sequência lógica entre os acontecimentos, em que se analisa o passado para compreender o
presente ou para formular um juízo sobre o futuro, pois:
«(…) chega-se a desnaturar esses fatos pela especulação, fazendo-se da história recente a finalidade da história anterior; é assim, por exemplo, que se atribui à descoberta da América o seguinte objectivo: ajudar a eclodir
a Revolução Francesa (…)» (Marx & Engels, 2001: 47)
Assim sendo, deixa de se ver um sentido teleológico na
história, porque o materialismo novo pretende ultrapassar a especulação usada nas conexões causais feitas entre o passado
e o presente. Essa ontologia do presente atribuirá significado ao
que é acidental e contingente, na medida em que os conflitos
e as lutas entre as forças produtivas e os modos de produção
ditam um futuro impossível de prever. A história verá o seu fim
numa sociedade sem classes, mas enquanto não se chega a
esse momento há que traçar a genealogia da sociedade capitalista, compreender a sua organização, a fim de se poder
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transformá-la. A história deixa de ser olhada como o lugar de
constituição de um sujeito abstracto, porque ela é o resultado
da cooperação entre sujeitos concretos.
Althusser entende que, depois dos contributos de Marx,
o tempo histórico não é mais contínuo nem homogéneo, assinalando que há diferentes tempos e histórias (jurídicas, ideológicas, políticas, económicas, …), de cuja especificidade faz
depender as relações diferenciais que mantêm entre si. Na esteira do retrato do tempo histórico feito em O Capital, Althusser
remata que os estudos de Foucault sobre a “história da loucura”
ou o “nascimento da clínica”, ou seja, sobre o desenvolvimento
de certas formações culturais, não resulta de uma abstracção
esgueirada num tempo homogéneo e sequencial, antes obedece a uma temporalidade descontínua. Portanto:
«(…) la vraie histoire n’a rien qui permette de la lire dans
le continu idéologique d’un temps linéaire (…), elle possède au contraire une temporalité propre, extrêmement
complexe, et bien entendu parfaitement paradoxale au
regard de la simplicité desarmante du préjugé idéologique. Comprendre l’histoire de formations culturelles
telles que celle de ‘la folie’, de l’avènement du ‘regard
clinique’ en médecine, suppose un immense travail non
d’abstraction, mais un travail dans l’abstraction, pour
construire, en l’identifiant, l’objet même, et constuire de
ce fait le concept de son histoire.» (Althusser & Balibar,
1971: 129)
Contudo, Foucault confessará na entrevista a Duccio
Trombadori que da análise que fez da mudança profunda que
afectou os modos de produção no século XVIII, encontrou uma
explicação para o aparecimento do fenómeno da loucura como
sendo isomórfico da miséria16. Já na entrevista a Roger Pol16. «J’avais quand même essayé de faire une histoire de la psyquiatrie à partir des

mutations qui étaient intervenues dans les modes de production et qui avaient affecté la population de telle sorte que s’étaient posés des problèmes de paupérisation,
mais aussi des différences entre les diverses catégories de pauvres, de malades et
de fous. J’étais convaincu que tout cela pouvait intéresser les marxistes. Et ce fut le
silence total.» (Foucault, 2001b: 879)
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-Droit, de 1975, intitulada Eu sou um pirotécnico, concede que:
«Existia, ainda, uma razão mais evidente e simples para
o desinteresse dos marxistas; é que eu não me servia de
Marx, explicita e maciçamente, para conduzir a análise.
Contudo, na minha opinião, História da Loucura é, pelo
menos, tão marxista quanto muitas histórias das ciências
escritas por marxistas.» (Roger Pol-Droit, 2006: 75)
Estamos, assim, em condições de poder afirmar que a
história da psiquiatria traçada por Foucault é de inspiração marxista. Importa focar-nos agora nas convergências entre a História da Loucura e o pensamento marxista. No capítulo intitulado
o grande internamento, Foucault formula uma hipótese para o
aparecimento da loucura: a passagem da hospitalidade medieval cristã ao internamento verificado na idade clássica (compreendida a partir do século XVII). Curiosamente, num momento preciso, a ordem é internar todo o doente, mendigo, ocioso,
preguiçoso, criminoso e louco.
Na Idade Média, sacralizava-se a figura do pobre. A miséria existia para que o bom cristão exercitasse a prática de
actos piedosos. Por seu turno, o louco era um inocente, alvo de
comiseração ou de comprazimento popular. Foucault defende
que também o louco foi sujeito a uma sacralização, não por se
pensar estar possuído por alguma força sobrenatural, mas pela
miséria económica e moral a que estava condenado. Em resultado do sistema feudal, a oposição entre os proprietários das
terras e os arrendatários justifica que os que não trabalhassem
estivessem condenados à miséria. Acresce que esta era encarada como um castigo divino, pelo que os miseráveis deviam
desencadear nos restantes indivíduos a misericórdia. Porém,
uma outra sensibilidade (proveniente da hegemonia da classe
burguesa) ditará o nascimento da loucura: o miserável passa a
ser responsável pela sua situação e esta deve-se ao facto de
não trabalhar, de não produzir. Por esta razão, ele não deve
mais estar dependente da caridade alheia, pelo que deverá ser
internado, expulso da sociedade civil e destituído dos seus direitos. A interpretação de Foucault torna-se, a este respeito, provocatória: o internamento não teve por objectivo a cura, mas o de
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fabricar mão-de-obra a baixo custo. O imperativo do trabalho e
a condenação da ociosidade e do desemprego obrigam a que
milhares de indivíduos sejam internados em toda a espécie de
asilo.
Mas o que terá determinado a continuação do internamento e a sua disseminação por outros países da Europa Ocidental? Para Foucault a resposta está em que:
«A era clássica utiliza o internamento de um modo
equívoco, fazendo com que represente um duplo papel,
reabsorver o desemprego ou pelo menos ocultar seus
efeitos sociais mais visíveis, e controlar os preços quando
eles ameaçam ficar muito altos. Agir alternadamente sobre
o mercado da mão-de-obra e os preços da produção.»
(Foucault, 2010: 70)
O internamento visa a fabricação de trabalhadores, já que
no contexto da ética burguesa, o trabalho é a panaceia para todos os males, desde a doença à pobreza. Nesta tese é inapagável a presença de Marx: primeiro, porque o trabalho é o que dá
valor a um produto (numa lógica capitalista, o valor será menor
quanto mais se produzir no menor tempo possível); segundo, o
trabalho é transformado em mercadoria17 que se compra e vende, como outro qualquer objecto, acentuando a diferença entre
o capitalista que a pode comprar e o proletário que a tem para
vender – esta situação desencadeia a dependência do operário
em relação ao capitalista; terceiro, é o trabalho que constitui a
base sobre a qual se erige a organização de uma sociedade.
Foucault, recorrendo à genealogia do capitalismo feita
por Marx, não irá focar-se nas relações de trabalho e na sua organização numa fábrica onde se produz algo de concreto. Pelo
contrário, o que lhe interessa é encontrar uma explicação para a
produção de homens e a sua subsequente sujeição, opressão,
adestramento, policiamento, vigilância, controlo ou exclusão.
Nos Manuscritos Económico-Filosóficos pode ler-se que:
17. «A procura de homens regula necessariamente a produção de homens como de

qualquer outra mercadoria.» (Marx, 2017: 94)
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«A economia política não se ocupa dele [do proletário]
no seu tempo livre como homem, mas deixa este aspeto
para o direito penal, os médicos, a religião, as tabelas
estatísticas, a política e o funcionário de hospício.» (Marx,
2017: 100)
Se terá sido nestas palavras que Foucault encontrou a
razão da sua pesquisa nunca o iremos saber, mas não nos parece incauta a conclusão de que o filósofo francês pretendeu ir
onde ainda não se tinha ido, i.e., encontrar uma ligação entre
o aparecimento das ciências humanas, como a medicina e a
psiquiatria, a reboque do espaço ocupado pelos que não têm
trabalho e que, em resultado disso, são colocados em compartimentos para que possam ser observados, examinados e alvos
da produção de um saber. Se o marxismo pensou as relações
sociais e a constituição da riqueza a partir da produção e do trabalho, Foucault dirige-se ao que não foi pensado (apenas sugerido por Marx), ou melhor, o ócio, o qual, numa lógica burguesa,
é o pai de todos os vícios que deve ser erradicado da sociedade. E porquê? Há que regressar à radioscopia desse momento
histórico feita por Marx: o capital é trabalho amontoado (Marx,
2017: 94). Ora, não será o internamento uma acumulação de
força de trabalho com vista à produção lucro para a sociedade?
Em O Capital, Marx apresenta uma das suas ideias mais
sugestivas: a do fetiche da mercadoria. Este consiste na avaliação de um produto para lá do uso que lhe é dado e dos seus
custos de produção, como se ele contivesse uma dimensão
metafísica que explicasse o carácter de assombramento que
passa a exercer sobre os homens. Os objectos adquirem valor intrínseco ditado pelas relações sociais. O poder destes objectos convertidos em mercadoria é explicado por Marx com a
analogia das produções de seres sobrenaturais pelo cérebro
humano. Dado que é este órgão que cria entidades com um
poder sobre-humano, capaz de gerar novas relações sociais
e, consequentemente, constituir uma hierarquia na sociedade
(crentes e clero), também a mercadoria, sendo o resultado das
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mãos dos trabalhadores, adquire um poder próprio, através do
qual as pessoas passam a agir como coisas e as coisas passam
a ser tratadas como pessoas. O fetichismo da mercadoria conduz a dois fenómenos: o de que o valor de um produto deixa de
ser mensurável a partir dos custos de produção, de modo que
passa a ter um valor simbólico enraizado numa abstracção; e o
de que a criação do fetiche resulta das relações entre as forças
produtivas, para depois se estender às relações sociais, transformando os trabalhadores em coisas18.
No entanto, Marx já se tinha aproximado desta ideia
quando desenvolve a sua teoria da alienação (Entfremdung),
em Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. Esta teoria é
fundamental para perceber o lugar do operário no contexto das
relações de produção. A alienação verifica-se pela desrealização do operário e pelo desapossamento do objecto. Em formas
passadas de organização social, o trabalho tinha como essência a actividade humana livre para a produção de bens e recursos, a fim de poder eliminar as necessidades de uma comunidade, não tendo adquirido ainda a conotação romana de tripalium.
Nesse contexto, o produtor encontrava uma razão para a produção, dado que esta era o meio que lhe garantia uma dada satisfação. Com o desenvolvimento do capitalismo, o produtor passa
ele a ser o meio para a satisfação de necessidades dos indivíduos de uma outra classe. Pior: o operário projecta a sua vida
no objecto a produzir, a tal ponto que esta deixa de lhe pertencer. O trabalho perde o seu sentido originário, pois converte-se
na produção de um objecto estranho ao operário. A alienação
tem assim início na própria actividade produtiva, a mesma que
define o homem e o afasta da animalidade. Finalmente, a alienação favorece o desenvolvimento da propriedade privada, pois
começa por desapossar o trabalhador dos meios de produção
e, concomitantemente, ela alimenta-se desse desapossamento.
Que tem a alienação que ver com a história da loucura?
Foucault é peremptório: “refazer a história desse processo de
banimento é fazer a arqueologia de uma alienação” (Foucault,
18. «É apenas a relação social determinada entre os próprios homens que toma aqui

para eles a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas.» (Marx, 1990: 88)
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2010: 81). Ele correlaciona o internamento com a alienação, em
primeiro lugar, porque ela diz respeito a um processo social e
psicológico com efeitos no autoconceito do próprio indivíduo,
em que este deixa de se encarar com sendo detentor de determinadas propriedades para se transformar naquilo que ele não
é; em segundo lugar, porque ter razões para banir e internar é
o meio de fabricar homens com determinadas características,
pondo-os ao serviço da classe dominante19. Fechar um grupo
de indivíduos num determinado espaço, fundir no mesmo decreto loucos, mendigos e ociosos, parece querer, na idade da
razão moderna, mostrar que é tão irracional o comportamento
dos primeiros como os outros participam dessa mesma irracionalidade. Se o racional é senhor de si, autónomo e com consciência moral, o insano está numa situação de penúria de espírito, como o miserável de propriedade. A exclusão tem o efeito
de criar a identidade de um grupo. A burguesia tem de se impor
ao proletariado, mostrando que a monarquia absoluta está do
seu lado ao ordenar o internamento de todos esses alienados.
No entanto, este gesto tem ainda a função de mostrar o que
acontece aos que deixam de ser normais, ou seja, aos que deixam de se conformar às regras e ideias que estão na base da
constituição da classe dominante. Foucault assevera:
«À sombra da cidade burguesa nasce essa estranha
república do bem imposta pela força a todos os sujeitos
de pertencer ao mal. É o avesso do grande sonho e da
grande preocupação da burguesia na época clássica: as
leis do Estado e as leis do coração finalmente identificadas
19. Numa entrevista de 1977, Foucault parece manter-se fiel tanto a um certo jargão

marxista como reforça o poder moralizante, mais do que económico, da burguesia
face ao proletariado: «Une classe dominante, ce n’est pas une abstraction, mais ce
n’est pas une donné préalable. Qu’une classe devienne dominante, qu’elle assure sa
domination et que cette domination se reconduise, c’est bien l’effet d’un certain nombre de tactiques efficaces, réfléchies, fonctionnant à l’intérieur des grandes stratégies
qui assurent cette domination. Mais entre la stratégie, qui fixe, reconduit, multiplie,
acentue les rapports de forces, et la classe qui se trouve dominante, vous avez une
relation de production réciproque. On peut donc dire que la stratégie de moralisation
de la classe ouvrière est celle de la bourgeosie. On peut même dire que c’est la stratégie qui permet à la classe bourgeoise d’être la classe bourgeoise, et d’exercer sa
domination.» (Foucault, 2001b: 306-307)
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umas com as outras.» (Foucault, 2010: 74)
Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels situam a origem
da “sociedade civil” na idade moderna, em consequência da organização social resultante da produção e do comércio, isto é,
com a sociedade burguesa. E ela compreende a fase histórica
em que o conjunto das relações materiais assume determinadas características, entrando na constituição dos estados modernos.
Foucault usa, eloquentemente, os termos “cidade” e “república” que têm significados bem precisos na história da filosofia política. Na filologia alemã encontramos uma relação de parentesco entre os termos “cidade burguesa” e “sociedade civil”.
Este último está reservado às teorias contratualistas que emergiram nos séculos XVII e XVIII, traduzindo-se em alemão por
bürgeliche Gesellschaft, em que o adjectivo bürgeliche significa
civil, ou que é relativo ao burgo, à cidade. Por outro lado, “estranha república” designa aqui a ideologia (em Marx este conceito
refere o produto da filosofia idealista alemã) moderna com a
sua utopia da busca dos ideais universais, procurando fazer do
homem um cidadão, um ser civilizado, que habite do lado de
dentro das ameias da cidade burguesa e se conforme às regras
nela praticadas. Aos que se situarem material ou espiritualmente fora dessas ameias, serão enclausurados, não apenas como
castigo, mas para que sirvam de exemplo para os outros se
manterem no caminho ordeiro. Foi a identificação das “leis do
Estado”, ou seja, o Direito positivo, com as “leis do coração”,
i.e., a moral burguesa, que permitiu decretar o internamento dos
indivíduos, por forma a instruí-los nos princípios dessa mesma
moral. Foucault não está senão a corroborar os argumentos de
Marx, segundo os quais a cidade decorada com esta moral se
deve à dominação da classe detentora dos meios de produção,
pois:
«Os pensamentos da classe dominante são também,
em todas as épocas, os pensamentos dominantes;
em outras palavras, a classe que é o poder ‘material’
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dominante numa determinada sociedade é também o
poder ‘espiritual’ dominante.» (Marx & Engels, 2001: 48)
Se em Marx o trabalho tem um vínculo forte com a economia, sendo ele o fundamento de todas as cisões sociais e
políticas, Foucault toma-o como instrumento pelo qual se irá impor uma moral, ou seja, através do castigo (e é ver o uso dado
aos campos de trabalhos forçados para os desordeiros) ou da
expiação, pois “a moral deixa-se administrar como o comércio e
a economia” (Foucault, 2010: 75).
Tanto Marx como Foucault referem que o fim do feudalismo contribuiu para o aumento da miséria, em reacção à qual
se tomaram diversas atitudes. O filósofo alemão dá o exemplo
do enforcamento dos vagabundos no reinado do rei Henrique
VIII de Inglaterra20 (século XVI), ao passo que Foucault21 aponta
para a criação de hospícios e de outras instituições que visassem dar assistência a estes seres excluídos da sociedade. Mas
por que razão numa dada altura os miseráveis eram impiedosamente condenados à morte e, anos depois, serão assistidos por
instituições financiadas por privados e pelo Rei, tornando-se o
corpo algo de intocável?
III.
O AMANSAMENTO DOS CORPOS PELAS ALMAS
Lucrécio, na magistral ode ao materialismo, De Rerum
Natura, escreveu: “nada nasceu no corpo para que o pudéssemos usar, mas é antes o que nasceu que cria o uso” (Lucrécio,
2015: 241). Partindo desta máxima, do uso do corpo resulta a
20. «Os vagabundos eram tantos que o rei Henrique VIII, da Inglaterra, entre outros,

mandou enformar 72.000 deles, e foi preciso uma extrema miséria para obrigá-los
a trabalhar e isso com enormes dificuldades e após uma longa resistência. A rápida
prosperidade das manufacturas, sobretudo na Inglaterra, absorveu-os progressivamente.» (Marx & Engels, 2001: 65)
21. «A prática do internamento designa uma nova reacção à miséria, um novo patético
– de modo mais amplo, um outro relacionamento do homem com aquilo que pode haver de
inumano em sua existência. O pobre, o miserável, o homem que não pode responder

por sua própria existência, assumiu no decorrer do século XVI uma figura que a Idade
Média não teria reconhecido.» (Foucault, 2010: 56)
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vida mental, dando-lhe a forma e a configuração que ela tem;
à semelhança dos olhos que não foram feitos para ver, pois o
ver resultou do uso dado aos olhos, também o pensar irrompeu
do uso das várias partes do corpo. A este propósito, a “alma”, a
consciência e o sujeito puro, não passam de meras abstracções
do corpo e este não é aqui encarado como o recinto onde o
pensamento decide se manifestar.
Estas considerações prévias têm por objectivo preparar o
terreno conceptual onde, no século XIX, Marx reflectiu a exploração do operário reduzido à condição de mercadoria, de objecto
e de máquina, e no século XX, Foucault traçou a genealogia de
uma sociedade punitiva e disciplinar, cujo objectivo se prende
com o adestramento dos corpos, para que do seu amansamento eles se tornassem úteis. Para o filósofo francês, ao contrário
de Marx, não se trata de avaliar axiologicamente um tempo histórico, a fim de perceber o presente e de aperfeiçoar o futuro,
antes pretende perceber a origem da sociedade panóptica, controladora e vigilante, associando a sua génese ao capitalismo.
Então, no contexto de uma genealogia das prisões, Foucault
elabora uma teoria explicativa da origem das instituições coercitivas, considerando que os hospitais, as casernas, as escolas,
as fábricas e as prisões têm a mesma forma e constituíram-se
para produzir poder sobre o corpo e, consequentemente, saber,
a fim de o tornar obediente.
Ajustando o equipamento técnico fornecido pela Natureza, esse corpo inorgânico do homem (Marx, 2017: 149), ao
mundo material e social, as ideias não são emanações de um
ser único e indivisível, fora da história, antes o correlato mental
das necessidades materiais.
Marx, seguindo a linha dinástica de Lucrécio, não pode
concordar com os platónicos e cartesianos que defendem que
a essência do homem é o pensar, postulando a existência da
alma separada do corpo. Aliás,
«Esta soma de forças produtivas, de capitais, de formas
de relações sociais, que cada indivíduo e cada geração
encontram como dados existentes, constitui a base
concreta da representação que os filósofos fazem do
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que seja substância e essência do homem …». (Marx &
Engels, 2001: 36-37)
Foucault, em Vigiar e Punir, deslinda o discurso do poder
constituído nos séculos XVII e XVIII, tomando o sistema penal
como referência e, de certo modo, a sua análise é compatível
com o princípio de Lucrécio acima referido, a saber: é o que
nasce, o que surge, o que existe que cria o uso e não o contrário.
Submetendo-se o corpo a um minucioso exame, isolando-o dos outros corpos e vigiando-o para melhor o controlar, ele
torna-se objecto de saber para que mais eficazmente possa ser
submetido ao poder. Ora, quanto melhor se conhece o que nasce, mais usos nele se encontrarão. Numa linguagem marxista,
que também é a de Foucault, trata-se de conhecer a força de
trabalho para que ela se torne produtiva. O corpo passa a ser
tomado, não enquanto cárcere da alma, como em Platão, mas
enquanto força de trabalho. Encarcerá-lo, como forma de punição, passará a ter outro significado além do castigo. E neste
ponto Foucault e Marx seguem rotas diferentes: o primeiro dá
primazia à moral e o segundo à economia. Então, o encarceramento do corpo, como veremos, sucede à tendência burguesa
de se apropriar, além do corpo, também das almas dos criminosos, dos doentes, das crianças, dos militares, dos operários,
dos mendigos, dos desempregados, para efeitos de disciplina
a fim de que se tornem obedientes. A alma torna-se agora o
cárcere do corpo; ou seja, o corpo do operário é enclausurado
na moral burguesa para depois ser liberto aos donos do capital.
Foucault considera a disciplina o conjunto de operações
sobre o corpo, impondo-lhe uma relação de docilidade-utilidade,
ou seja, quanto mais obediente é uma alma, mais útil e mais
produtivo se torna o corpo. Mas não nos antecipemos, pois para
que chegue a esta conclusão, Foucault vai para o arquivo analisar regulamentos de escolas e de hospitais, textos dos reformadores iluministas sobre os tribunais e os sistemas de punição,
a fim de encontrar a relação causal entre amansamento dos
corpos e subjugação a um sistema económico com as suas de-
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rivações políticas e sociais.
Podemos, intertextualmente, situar o ponto de partida de
Vigiar em Punir, de 1975, com o Tratado sobre a Tolerância, de
1763, no qual Voltaire, um dos filósofos das Luzes, redige um
conjunto de argumentos contra o suplício a que foi sujeito Jean
Calas, em virtude de ter sido julgado culpado pela morte do filho. Foucault, por seu turno, opta pela descrição de um suplício
de 1757, a Damiens, não se poupando a pormenores do seu
esquartejamento. Em nome da justiça os corpos eram submetidos a vários métodos de tortura para que da alma se ouvisse a
confissão. Certo é que não tendo aguentando a violência infligida, Calas perece, levantando-se, posteriormente, a hipótese de
ele ser inocente, o que chocou a sociedade francesa da época,
levando o filósofo a arguir:
«É, pois, este nosso tempo de desapego, de saciedade
ou, talvez melhor, de razão, que podemos tomar por
uma época e um garante da tranquilidade pública. A
controvérsia é uma doença epidémica que está a chegar
ao fim; e essa peste, de que estamos curados, já não pede
senão um regime brando. Por último, o interesse do Estado
é que os filhos expatriados regressem modestamente à
casa do seu pai: é o que exige a humanidade, é o que
a razão aconselha, é o que a política não pode temer.»
(Voltaire, 2008: 251)
Esta digressão pelo filósofo francês do século XVIII pretende apenas enquadrar o contexto histórico em que Foucault
situa a reforma do sistema penal: a idade da razão, a crença no
progresso e, em consequência disso, mais humanidade para
a justiça, sob a égide de um Estado mais humano. Estes princípios elencados por Voltaire, foram também encontrados por
Foucault nos textos dos “reformadores”.
Já no curso proferido no Collège de France no ano lectivo de 1972-1973, intitulado “A sociedade punitiva”, Foucault
mostrava inquietação por compreender o fim da penalização
pelo suplício, em que corpo não era poupado a todo o tipo de
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violência. O movimento das Luzes parece ter amenizado esse
esgar vingativo, vinculado à figura do poder absoluto do monarca, substituindo-o pelo encarceramento (l’emprisonnement),
uma medida que faria do Estado moderno um justo e imparcial
juiz. Já o modelo desta sociedade punitiva era o panoptismo22,
marcado pela força da vigilância. O que se pretende nesse tipo
de sociedade é, segundo a interpretação de Foucault, impedir
as ilegalidades cometidas contra o direito à propriedade e o regresso do cidadão a um estado de barbárie. Estes criminosos
que romperam o contrato social devem ser enclausurados para
que sejam submetidos a uma disciplina relativa à gestão do
tempo, ao refreamento de alguns impulsos, à aquisição de um
labor, entre outros23.
Posteriormente, em Vigiar a Punir, Foucault mantém a
mesma leitura da reforma do sistema penal para explicar o nascimento das prisões. A seu ver, o encarceramento não sucedeu
à aquisição de uma sensibilidade iluminista valendo-se de penas mais humanas, mitigando o sofrimento físico dos criminosos, mas deveu-se à necessidade de constituir força de trabalho, pois:
«Este investimento político do corpo está ligado, segundo
relações complexas e recíprocas, à sua utilização
econômica; é, numa boa proporção, como força de
produção que o corpo é investido por relações de poder
e de dominação; mas em compensação sua constituição
como força de trabalho só é possível se ele está preso
num sistema de sujeição (onde a necessidade é também
um instrumento político cuidadosamente organizado,
calculado e utilizado); o corpo só se torna força útil se
22. Este termo deriva do Panóptico de Jeremy Bentham, que se refere ao desenho

arquitectónico por ele concebido e a ser aplicado em estabelecimentos prisionais ou,
mesmo, em hospitais (o qual o português Miguel Bombarda, em Lisboa, tomará como
modelo), em que o vigilante ocupava a posição de tudo ver e de não ser visto pelos
encarcerados.
23. «Le problème est alors de fixer les ouvriers à l’appareil de production, de les
établir ou de les déplacer là où il a besoin d’eux, de les soumettre à son rythme, de
leur imposer la constance ou la régularité qu’il requiert, bref, de les constituer comme
une force de travail.» (Foucault, 2001a: 1335-1336)
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é ao mesmo tempo corpo produtivo e corpo submisso.»
(Foucault, 2009: 29)
Destacamos o emolduramento marxista desta posição.
Foucault está, claramente, a ligar a reforma penal do século
XVIII ao desenvolvimento do sistema capitalista, evidenciando
o corpo como o instrumento que é necessário proteger dos castigos físicos (que representavam o poder absoluto do monarca),
pois é nele que reside a força de trabalho, na qual, segundo
Marx, está a fonte do capital através da criação de mais-valia.
Discretamente, pois em Vigiar e Punir apenas encontramos referência a Marx em cinco notas de rodapé24, Foucault
elabora a genealogia das prisões e sugere, ainda que de forma
embrionária, a sua teoria sobre a microfísica do poder, dispondo
da caixa de ferramentas25 que representa para si o pensamento
de Marx. Por um lado, encontramos os conceitos de “relações
de produção”, “força de trabalho”, “meios e modos de produção”, pelos quais se torna possível relacionar a transformação
da forma de punir (com as suas implicações jurídicas e políticas)
com a economia. Aliás, Foucault ao situar o seu problema na
era clássica, no mesmo período em que Marx situa a economia
política que tanto critica, está a sondar as origens do capitalismo a partir da reestruturação daquilo que designa por economia
das ilegalidades (Foucault, 2009: 84). É a construção de um
discurso de poder, mediante o qual uma classe explora a outra,
mas também a oprime, que Foucault justifica a génese da sociedade punitiva e panóptica, em que através instituições como
escolas, prisões, fábricas, casernas e hospitais, os corpos são
disciplinados por mecanismos que se dirigem, primeiramente, à
24. A análise que Marx faz da suposta filantropia nas leis fabris e na redução das

horas de trabalho (cf. Capital, Livro I, IV Secção, 13.º capítulo - parte da obra em que
por três momentos Foucault alude em Vigiar e Punir) não nos parece alheada da que
o francês faz da suposta humanização da tecnologia penal. Ambos ligam causalmente essa brandura legal e penal a uma preocupação burguesa com a constituição de
força de trabalho eficiente e produtiva. Parece-nos também que, em Vigiar e Punir,
Foucault regressa a uma leitura materialista da história, na medida em que é estabelecida a correlação entre o alívio penal e os modos de produção, a acumulação de
pessoas e a acumulação de capital, que não fazem senão parte do que chama de
“tecnologia minuciosa e calculada da sujeição” (cf. Foucault, 2009: 208).
25. S. Choat 2010: 104.
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alma. Este amansamento do corpo através da alma consiste na
preparação de uma classe operária ordenada, submissa, portanto, útil e produtiva. Mas estas premissas só são admissíveis
sob o cenário montado por Marx, pois:
«Como capital, o valor do trabalhador varia de acordo
com a procura e a oferta, e a sua existência física, a sua
vida, foi e é considerada como uma oferta de mercadorias, semelhante a qualquer outra mercadoria. O operário produz o capital, o capital produ-lo a ele (…).» (Marx,
2017: 159)
Num sistema económico favorável ao capitalista, o homem é transformado em operário, e o corpo deste adquire um
valor inestimável, lugar de onde brota a força de trabalho. E
num sistema político em que também lhe seja possível retirar
vantagem através de leis e de modos de punição há que fabricar homens submissos, que dependam do seu corpo para
sobreviver, física e materialmente. Ao verificar-se uma acumulação de pessoas26 é também capital que se vê acumulado, pois
o aumento da população27 traduz-se num aumento de necessidades, decorrendo daqui o imperativo de colocar no mercado
os bens que suprimam essas faltas. Mas para que isso seja
possível, é necessária mão-de-obra, meios e modos de produção que justifiquem relações de produção, das quais emerge
um poder sobre um corpo dócil por uma mente disciplinada.
A fabricação de corpos dóceis, na designação de Foucault, é feita através de mecanismos de controlo disponibilizados pelo poder coercitivo das instituições. A planificação e a
posterior distribuição dos corpos pelo espaço (seja numa es26. «Foucault’s work began from the analysis of the ‘accumulation of people’, which

characterised the primitive accumulation of capital – whereas now the question is to
deepen, with the technical composition of labour, the transformation of productive
bodies, of ways of life. This is about stating loud and clear that ‘ways of life’ are becoming ‘means of production’.» (Negri, 2017: 191)
27. «A inexistência de necessidades, enquanto princípio da economia política, revela-se com claridade mediana na teoria da população. Há homens a mais. A verdadeira
existência do homem é puro luxo, e se o trabalhador é ‘moral’ tornar-se-á económico
na procriação. (…) A produção do homem aparece como miséria pública.» (Marx,
2017: 195).
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cola, numa fábrica ou numa prisão), o princípio da clausura, os
horários e o seu cumprimento, o treino mecânico de gestos que
produzam eficiência, o controlo das posturas corporais, de forma a moldá-lo aos instrumentos (seja à máquina ou à arma),
prendem-se com a produção de homens-máquina que sirvam
de sustento ao capitalismo.
IV.
A PRODUÇÃO DE HOMENS-MÁQUINA
Os homens-máquina julgam-se livres e iguais a todos os
outros, porque passam a acreditar na eficácia das instituições
que zelam pelos seus direitos, a fim de que o contracto social
não seja quebrado. A própria ideia de contracto social28, condição para a passagem do estado de natureza à sociedade civil,
contém a marca do tempo auroral do capitalismo, dado que se
inscreve na defesa da propriedade privada. Foucault, por seu
lado, interpreta que os crimes de propriedade se tornam, neste
período, mais regulamentados, produzindo a nova tecnologia
penal. Através do encarceramento não se pretende corrigir o
sujeito sobre o qual recaem direitos, mas transformá-lo num ser
obediente29 - já não ao monarca absolutista ou ao senhor das
terras, mas ao médico, ao proprietário dos meios de produção,
ao dono da fábrica, ao professor, ao general - através da máxima disseminação das relações de poder.
Permitir que se seja preso e se abdique da liberdade torna-se a mais pesada das penas, pois é a que mais depressa
se dirige à alma submissa e alienada (só uma alma já aprisio28. Há uma coerência entre os contratualistas na definição de contracto social. À guisa de

exemplo, leiam-se os argumentos de John Locke: «Assim, cada homem, por consentir juntamente com outros na formação de um único corpo político submetido a
um só governo, aceita perante todos os membros dessa sociedade a obrigação de
se sujeitar à decisão da maioria, de se deixar conduzir por ela; de outro modo, o
pacto original, por meio do qual ele se associa com os outros para formar uma única
sociedade, não faria sentido, e nem seria um pacto se ele permanecesse livre, sem
outros vínculos para além daqueles que já tinha no estado de natureza.» (Locke,
2006: 297-298).
29. «Duas maneiras, portanto, bem distintas de reagir à infracção: reconstituir o sujeito
jurídico do pacto social – ou formar um sujeito de obediência dobrado à forma ao mesmo tempo
geral e meticulosa de um poder qualquer.» (Foucault, 2009: 125)
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nada se pode encantar pelos cânticos de liberdade). Da sua
libertação depende uma mudança, a saber a subordinação do
carácter ao que, em nome do bem-estar geral, é exigido para
regressar ao convívio com os seus semelhantes.
Foucault não descreve apenas o nascimento das prisões. Ao longo da obra Vigiar e Punir, as escolas, os hospitais
e casernas, as prisões e as fábricas constituem espaços de vigilância e de fabricação do homem, pois as almas submissas e
mansas tornam os corpos mais produtivos. Se em História da
Loucura o mesmo critério de internamento se aplicava a doentes, loucos, órfãos, desempregados e mendigos (o de preparar
força de trabalho), podemos verificar que em Vigiar e Punir, na
topografia das bases de uma sociedade de vigilância30, há também um só critério a aplicar às diversas instituições, ou seja, a
produção de homens-máquina, ou de membros de uma classe
operária, para a qual confluem poderes microfísicos e microcelulares, não bastando deduzir, como Marx, que essa produção
seja o resultado efectivo do poder da classe dominante.
Ao contrário dos autores de A Ideologia Alemã, que escreveram:
«Com a emancipação da propriedade privada em
relação à comunidade, o Estado adquiriu uma existência
particular ao lado da sociedade civil e fora dela; mas este
Estado não é outra coisa senão a forma de organização
que os burgueses dão a si mesmos por necessidade,
para garantir reciprocamente a sua propriedade e os
seus interesses» (Marx & Engels, 2001: 74),
defendendo, assim, que o poder se traduz na dominação da
classe detentora dos meios de produção sobre a classe detentora da força de trabalho, e que ela produzia o Estado, criando
ilusões para os cidadãos através da consignação de direitos
universais, Foucault considera antes que o poder transparece
nas várias relações que ocorrem na sociedade, sendo impossí30. «A vigilância torna-se um operador económico decisivo, na medida em que é ao mes-

mo tempo uma peça interna no aparelho de produção e uma engrenagem específica
do poder disciplinar.», M. Foucault, Op. Cit., p. 169.
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vel identificar quem é que o detém e quem lhe está mais sujeito.
Sob esta perspectiva, tanto a classe burguesa como a classe
operária se formaram de poderes vários que não dependem exclusivamente de uma delas, sendo o processo de constituição
do poder e, paralelamente, o do saber, muito mais complexo
por não se ver substancializado. Em virtude de o poder não se
restringir à economia, em Foucault ele não é exclusivamente
repressivo, adquirindo matizes de produtividade.
A finalidade da produção de homens-máquina é a de
se tornarem operários eficazes e cidadãos obedientes, e não
o desfecho de uma fatalidade histórica. Tanto em Marx como
em Foucault, a história é contingente, pelo que o capitalismo
ou o panoptismo são acontecimentos que poderiam não ter
ocorrido. Através do abandono das ideias de um projecto divino
para os homens e da soberania da consciência, o histórico é o
resultado de relações sociais decorrentes, ou não, das relações
de produção. Se Marx definiu um programa de libertação do
homem face ao maquinismo em que fora votado pelo poder do
capital, Foucault ficou-se pelo papel de arquivista que conhece
a fábrica do mundo pelos documentos e não pela experiência
real. Foucault não teve a veleidade de mudar a ordem das
coisas, de as submeter a uma transformação, ou seja, não
nos diz como sairmos de uma situação de opressão, porque
certamente para ele, até a tomada de consciência de que se é
oprimido ou explorado resulta de uma discursividade a ler e a
interpretar. E as interpretações, essas, estão longe de terem um
fim.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Na grande fábrica que é o mundo, os filósofos deixam-se ver por entre os arquivos, cabendo-lhes decifrar o texto que
se vai formando pelo tempo em que a fábrica está a funcionar.
Marx trouxe à filosofia um conjunto de ferramentas úteis à interpretação desse texto. Foucault usa-as na esperança de ser
bem-sucedido na interpretação do que ficou por interpretar.

308

Valter Boita

Interpreta-se ou transforma-se? Entre estas duas actividades ambos os filósofos não vêem uma relação de disjunção.
Na verdade, interpreta-se transformando-se e transforma-se interpretando. Foi este o princípio que nos inspirou para a escolha
do tema deste artigo: o de percorrer intertextualidades, partindo
de Marx para chegar a Foucault ou de Foucault para melhor
compreender Marx.
Através de entrevistas dadas por Foucault, tentámos perceber a presença de Marx na constituição do seu pensamento.
Do que averiguámos, podemos concluir que se trata de uma
presença originária, mesmo quando se parece ausentar ou silenciar. Em obras como A História da Loucura e Vigiar e Punir,
há um Marx que não é marxista, suspenso nas várias linhas.
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