
Karl Marx

O país mais desenvolvido industrialmente mostra aos que o seguem na 
escala industrial a imagem do seu próprio futuro... Mesmo quando uma 
sociedade chega a descobrir a pista da lei natural que preside ao seu mo
vimento..., ela não pode ultrapassar de um salto nem abolir por meio de 
decretos as fases do seu desenvolvimento natural; pode, contudo, reduzir 
o período de gestação e minorar os males da sua gravidez.

O capital 
Prefácio à 1? edição alemã

Para analisar o pensamento de Marx procurarei responder às mesmas ques
tões formuladas a propósito de Montesquieu e de Comte: que interpretação Marx 
dá de seu tempo? Qual a sua teoria do conjunto social? Qual a sua visão da his
tória? Que relação estabelece entre sociologia, filosofia da história e política? 
Num certo sentido, esta exposição não é mais difícil do que as duas preceden
tes. Se não existissem milhões de marxistas, ninguém teria dúvidas sobre quais 
teriam sido as idéias diretrizes de Marx.

Marx não é, como disse Axelos, o filósofo da tecnologia. Também não é, 
como pensam muitos, o filósofo da alienação1. Antes de mais nada, é o soció
logo e o economista do regime capitalista. Marx tinha uma teoria sobre esse re
gime, sobre a influência que exerce sobre os homens e sobre o devenir pelo 
qual passará. Sociólogo e economista do que chamava de capitalismo, não tinha 
uma idéia precisa do que seria o regime socialista, e não se cansava de repetir 
que o homem não podia conhecer o futuro antecipadamente. Não tem muito 
interesse, portanto, indagar se Marx foi stalinista, trotskista, partidário de 
Khruchtchev ou de Mao. Karl Marx teve a sorte, ou a infelicidade, de ter vivi
do há um século. Não deu respostas às questões que formulamos hoje. Pode
mos procurar respondê-las por ele, mas as respostas serão nossas, não dele. Um 
homem, sobretudo um sociólogo marxista, porque, apesar de tudo, Marx tinha 
algumas relações com o marxismo, é inseparável da sua época. Perguntar o que 
teria pensado Marx significa querer saber o que um outro Marx teria pensado, 
no lugar do verdadeiro Karl Marx. A resposta, contudo, é possível, mas é alea
tória e de pouco interesse.

Mesmo se nos limitarmos a expor o que o Marx que viveu no século XIX 
Pensava sobre seu tempo, e sobre o futuro, e não o que ele pensaria de nosso 
tempo e de nosso futuro, essa análise apresentará dificuldades particulares, por 
Muitas razões, algumas extrínsecas, outras intrínsecas.
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As dificuldades extrínsecas têm a ver com o destino póstumo de Marx. Hoje, 
quase um bilhão de seres humanos são instruídos numa doutrina que, com ou 
sem razão, se denomina de marxismo. Uma determinada interpretação da dou
trina de Marx se transformou na ideologia oficial do Estado russo, e em segui
da dos Estados da Europa oriental e do Estado chinês.

Essa doutrina oficial pretende oferecer uma interpretação autêntica do pen
samento de Marx. Basta portanto que o sociólogo apresente uma certa interpre
tação desse pensamento para que, aos olhos dos que seguem a doutrina oficial, 
passe a ser visto como porta-voz da burguesia, a serviço do capitalismo e do 
imperialismo. Em outras palavras, a boa-fé que, sem muita dificuldade, me é 
atribuída quando se trata de Montesquieu ou de Auguste Comte, alguns me 
negam antecipadamente, quando se trata de Karl Marx.

Outra dificuldade extrínseca provém das reações à doutrina oficial dos Es
tados soviéticos. Essa doutrina apresenta as características de simplificação e 
exagero inseparáveis das doutrinas oficiais, que são ensinadas sob forma de ca
tecismo a espíritos de qualidade heterogênea.

Por outro lado, alguns filósofos sutis que vivem às margens do Sena, por 
exemplo, e que desejariam ser marxistas sem precisar retornar à infância, ima
ginaram uma série de interpretações do pensamento último e profundo de Marx, 
cada uma mais inteligente do que a outra2.

De minha parte, não buscarei uma interpretação supremamente inteligen
te de Marx. Não que não tenha um certo gosto por estas especulações sutis; 
creio, porém, que as idéias centrais de Marx são mais simples do que as que se 
podem encontrar na revista Arguments, por exemplo, ou nas obras dedicadas 
aos escritos de juventude de Marx, escritos de juventude a que Marx dava tanta 
importância que os abandonou à crítica dos ratos3. Por isso, farei referência es
sencialmente aos textos que Marx publicou, e que sempre considerou como a 
principal manifestação do seu pensamento.

Contudo, mesmo se deixarmos de lado o marxismo da União Soviética e dos 
marxistas mais sutis, encontraremos algumas dificuldades intrínsecas. Estas di
ficuldades se relacionam primeiramente com o fato de que Marx foi um autor 
fecundo, que escreveu muito, e que, como acontece às vezes com os sociólo-, 
gos, escreveu tanto artigos de jornal como obras de fôlego. Tendo escrito muito, 
nem sempre disse a mesma coisa sobre os mesmos temas. Com um pouco de. 
engenho e de erudição é sempre possível encontrar, sobre a maioria dos proble
mas, fórmulas marxistas que não parecem conciliáveis ou que, pelo menos, se. 
prestam a diferentes interpretações.

Além disso, a obra de Marx comporta textos de teoria sociológica, de teo
ria econômica, de história; e, às vezes, a teoria explícita que se encontra nesses ■ 
escritos científicos parece estar em contradição com a teoria implícita dos seus, 
livros históricos. Por exemplo: Marx esboça uma certa teorift das classes so
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ciais; contudo, quando estuda historicamente a luta de classes na França, entre 
1848 e 1850, ou o golpe de Estado de Luís Napoleão, ou a história da Comuna, 
as classes que reconhece, e que coloca como personagens do drama, não são 
necessariamente as que havia indicado na sua teoria.

Além da diversidade das obras de Marx, é preciso levar em conta a diver
sidade dos períodos em que foram escritas. Distinguem-se em geral dois perío
dos principais. O primeiro, que é chamado de período de juventude, compreen
de os trabalhos escritos entre 1841 e 1847-1848. Entre os escritos desse perío
do, alguns foram publicados enquanto Marx ainda era vivo, ensaios e artigos 
breves, como a Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, ou o En
saio sobre a questão judaica. Os outros só foram publicados depois de sua mor
te. A publicação de conjunto é de 1931. Foi a partir dessa data que se desen
volveu toda uma literatura que reinterpretou o pensamento de Marx, à luz dos 
escritos de juventude.

Entre esses escritos, encontramos um fragmento de uma crítica da filoso
fia do direito de Hegel, um texto intitulado Manuscrito econômico-filosófico, A 
ideologia alemã.

As obras mais importantes desse período, que já eram conhecidas desde 
muito tempo, incluem A sagrada família e uma polêmica contra Proudhon inti
tulada Miséria da filosofia, réplica do livro de Proudhon: Filosofia da miséria.

Esse período de juventude se encerra com Miséria da filosofia e, sobretu
do, com a pequena obra clássica intitulada Manifesto comunista, obra-prima da 
literatura sociológica de propaganda, na qual encontramos expostas pela pri
meira vez, de maneira tão lúcida quanto brilhànte, as idéias diretrizes de Marx. 
Contudo, A ideologia alemã, de 1845, marca também uma ruptura com a fase 
anterior.

A partir de 1848, e até o fim dos seus dias, Marx aparentemente deixou de 
ser filósofo, tornando-se um sociólogo e, sobretudo, um economista. A maio
ria dos que se dizem hoje mais ou menos marxistas tem a peculiaridade de ig
norar a economia política do nosso tempo. É uma fraqueza da qual Marx não com
partilhava. Com efeito, possuía admirável formação econômica, conhecia o pen
samento econômico do seu tempo como poucos. Era e queria ser um economista, 
no sentido rigoroso e científico do termo.

No segundo período da sua vida, as duas obras mais importantes são um 
texto de 1859 intitulado Contribuição à crítica da economia política e, natural
mente, sua obra-prima, o centro do seu pensamento, O capital.

Insisto no fato de que Marx é, antes de mais nada, o autor de O capital, 
porque essa banalidade é, hoje, questionada por homens muitíssimo inteligen
tes... Não há sombra de dúvida de que Marx, que tinha por objeto analisar o 
funcionamento do capitalismo e prever a sua evolução, era, a seus próprios 
olhos e acima de qualquer outra coisa, o autor de O capital.
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Marx tem uma certa visão filosófica do devenir histórico. É possível, e até 
mesmo provável, que tenha dado um sentido filosófico às contradições do capi
talismo. Contudo, o essencial no esforço científico de Marx foi demonstrar 
cientificamente a evolução, a seus olhos inevitável, do regime capitalista.

Qualquer interpretação de Marx que não encontre um lugar para O capi
tal, ou que seja capaz de resumir esta obra em algumas páginas, é aberrante 
com relação ao que o próprio Marx pensou e pretendeu.

Naturalmente, pode-se sempre dizer que um grande pensador se equivocou 
a respeito de si mesmo, e que os textos essenciais são justamente os que ele não 
teve interesse em publicar. Mas é preciso estar muito seguro da própria genia
lidade para ter certeza de compreender um grande autor de modo tão superior 
ao do próprio autor. Quando não se está tão certo da própria genialidade, é me
lhor começar compreendendo o autor do modo como ele próprio se compreen
deu, isto é, no caso de Marx, colocando no centro do marxismo O capital, em 
lugar do Manuscrito econômico-filosófico, rascunho informe, medíocre ou genial, 
de um jovem que especula sobre Hegel e sobre o capitalismo, numa época em que 
seguramente conhecia melhor Hegel do que o capitalismo.

Por isso, levando em conta os dois momentos da carreira científica de Marx, 
tomarei como ponto de partida o pensamento da maturidade que irei procurar 
no Manifesto comunista, na Contribuição à crítica da economia política e em 
O capital, reservando para etapa ulterior a procura do substrato filosófico do 
pensamento histórico e sociológico de Marx .

Finalmente, fora da ortodoxia soviética chamada marxismo, há muitas in
terpretações filosóficas e sociológicas de Marx. Há mais de um século, escolas 
diferentes têm a característica comum de afirmar sua filiação a Marx e dar ver
sões diferentes ao seu pensamento. Não tentarei expor aqui o pensamento, últi
mo e secreto, de Marx porque, confesso, não sei qual é. Procurarei mostrar por 
que os temas do pensamento de Marx são simples e falsamente claros e se pres
tam, assim, a várias interpretações, entre as quais é quase impossível escolher com 
segurança.

Pode-se apresentar um Marx hegeliano, pode-se também apresentar um Marx 
kantiano. Pode-se afirmar, como Schumpeter, que a interpretação econômica da 
história nada tem a ver com o materialismo filosófico4. Pode-se demonstrar tam
bém que a interpretação econômica da história é solidária com uma filosofia 
materialista. Pode-se considerar O capital, como o fez Schumpeter, como uma 
obra rigorosamente científica, de ordem econômica, sem nenhuma referência à 
filosofia. E podemos também, como o padre Bigo e outros comentaristas, mos
trar que O capital elabora uma filosofia existencial do homem no campo da 
economia5.

Minha ambição será mostrar por que, intrinsecamente, os textos de Marx são 
equívocos, o que significa que têm as qualidades necessárias para que sejam 
comentados indefinidamente, e transfigurados em ortodoxia
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Toda teoria que pretende tomar-se ideologia de movimento político, ou dou
trina oficial de um Estado, deve prestar-se à simplificação para os simples e à su
tileza para os sutis. Não há dúvida de que o pensamento de Marx apresenta, em 
grau supremo, essas virtudes. Cada um pode encontrar somente o que pretende6.

Marx era incontestavelmente um sociólogo, mas um sociólogo de tipo de
terminado, sociólogo-economista, convicto de que não podemos compreender 
a sociedade moderna sem uma referência ao funcionamento do sistema econô
mico, nem compreender a evolução do sistema econômico se desprezamos a teo
ria do funcionamento. Enfim, como sociólogo, ele não distinguia a compreen
são do presente da previsão do futuro e da determinação de agir. Comparativa
mente às sociologias ditas objetivas de hoje, era, portanto, um profeta e um 
homem de ação, além de um cientista. Talvez, apesar de tudo, haja o mérito da 
franqueza em não negar os laços que encontramos sempre ligando a interpreta
ção daquilo que é e o julgamento do que deveria ser.

Â análise sociòeconômica do capitalismo

O pensamento de Marx é uma análise e uma compreensão da sociedade 
capitalista no seu funcionamento atual, na sua estrutura presente e no seu deve
nir necessário. Auguste Comte tinha desenvolvido uma teoria daquilo que ele 
chamava de sociedade industrial, isto é, das principais características de todas 
as sociedades modernas. No pensamento de Comte havia uma oposição essen
cial entre as sociedades do passado, feudais, militares e teológicas, e as socie
dades modernas, industriais e científicas. Incontestavelmente Marx também 
considera que as sociedades modernas são industriais e científicas, em oposi
ção às sociedades militares e teológicas. Porém, em vez de pôr no centro da sua 
interpretação a antinomia entre as sociedades do passado e a sociedade presen
te, Marx focaliza a contradição que lhe parece inerente à sociedade moderna, 
que ele chama capitalismo.

Enquanto no positivismo os conflitos entre trabalhadores e empresários 
são fenômenos marginais, imperfeições da sociedade industrial cuja correção é 
relativamente fácil, para Marx esses conflitos entre os operários e os empresá
rios ou, para empregar o vocabulário marxista, entre o proletariado e os capita
listas são o fato mais importante das sociedades modernas, o que revela a natu
reza essencial dessas sociedades, ao mesmo tempo que permite prever o desen
volvimento histórico.

O pensamento de Marx é uma interpretação do caráter contraditório ou 
antagônico da sociedade capitalista. De um certo modo, toda a obra de Marx é 
um esforço destinado a demonstrar que esse caráter contraditório é inseparável



130 AS ETAPAS DO  PENSAMENTO SOCIOLÓGICO

da estrutura fundamental do regime capitalista e é, também, o motor do movi
mento histórico.

Os três textos célebres que me proponho a analisar, o Manifesto comunis
ta, o prefácio da Contribuição à crítica da economia política e O capital, são 
três maneiras de explicar, de fundamentar e precisar esse caráter antagônico do 
regime capitalista.

Se compreendermos bem que o centro do pensamento de Marx é a afirma
ção do caráter contraditório do regime capitalista, entenderemos imediatamen
te por que é impossível separar o sociólogo do homem de ação, já que demons
trar o caráter antagônico do regime capitalista leva irresistivelmente a anunciar 
a autodestruição do capitalismo e, ao mesmo tempo, a incitar os homens a con
tribuir com alguma coisa para a realização desse destino já traçado.

O Manifesto comunista é um texto que, se quisermos, podemos qualificar 
de não-científico. Trata-se de uma brochura de propaganda, mas nele Marx e 
Engels apresentaram, de forma sucinta, algumas das suas idéias científicas.

O tema central do Manifesto comunista é a luta de classes.

A história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. 
Homem livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestre de oficio e com
panheiro, numa palavra, opressores e oprimidos se encontraram sempre em cons
tante oposição, travaram uma luta sem trégua, ora disfarçada, ora aberta, que ter
minava sempre por uma transformação revolucionária de toda a sociedade, ou en
tão pela ruína das diversas classes em luta. (Manifesto comunista, in Oeuvres, 1.1, 
p. 161.)

Eis aí, portanto, a primeira idéia decisiva de Marx: a história humana se 
caracteriza pela luta de grupos humanos que chamaremos classes sociais, cuja 
definição, que por enquanto permanece equívoca, implica uma dupla caracte
rística; por um lado, a de comportar o antagonismo dos opressores e dos opri
midos e, por outro lado, de tender a uma polarização em dois blocos, e somen
te em dois.

Todas as sociedades sendo divididas em classes inimigas, a sociedade atual, 
capitalista, não é diferente das que a precederam. No entanto, ela apresenta cer
tas características novas.

Para começar, a burguesia, classe dominante, é incapaz de manter seu rei
nado sem revolucionar permanentemente os instrumentos da produção. “A bur
guesia não pode existir”, escreve Marx, “sem transformar constantemente os ins
trumentos de produção, portanto as relações de produção, portanto o conjunto 
das condições sociais. Ao contrário, a primeira condição da existência de todas 
as classes industriais anteriores era a de conservar inalterado o antigo modo de 
produção... No curso do seu domínio de classe, que ainda não tem um século, a  
burguesia criou forças produtivas mais maciças e mais co lossais do que as que
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haviam sido criadas por todas as gerações do passado, em conjunto.” (Ibid., pp. 
164 e 167.)7 Por outro lado, as forças de produção que levarão ao regime socia
lista estão em processo de amadurecimento dentro da sociedade atual.

No Manifesto comunista são apresentadas duas formas da contradição ca
racterística da sociedade capitalista, que, aliás, encontramos também nas obras 
científicas de Marx.

A primeira é a contradição entre as forças e as relações de produção. A bur
guesia cria incessantemente meios de produção mais poderosos. Mas as rela
ções de produção, isto é, ao que parece, ao mesmo tempo as relações de pro
priedade e a distribuição das rendas, não se transformam no mesmo ritmo. O 
regime capitalista é capaz de produzir cada vez mais. Ora, a despeito desse au
mento das riquezas, a miséria continua sendo a sorte da maioria.

Aparece assim uma segunda forma de contradição, a que existe entre o 
aumento das riquezas e a miséria crescente da maioria. Dessa contradição sairá, 
um dia ou outro, uma crise revolucionária. O proletariado, que constitui e cons
tituirá cada vez mais a imensa maioria da população, se constituirá em classe, 
isto é, numa unidade social que aspira à tomada do poder e à transformação das 
relações sociais. Ora, a revolução do proletariado será diferente, por sua natu
reza, de todas as revoluções do passado. Todas as revoluções do passado eram 
feitas por minorias, em benefício de minorias. A revolução do proletariado será 
feita pela imensa maioria, em benefício de todos. A revolução proletária mar
cará assim o fim das classes e do caráter antagônico da sociedade capitalista.

Essa revolução, que provocará a supressão simultânea do capitalismo e das 
classes, será obra dos próprios capitalistas. Os capitalistas não podem deixar de 
transformar a organização social. Empenhados numa concorrência inexpiável, 
não podem deixar de aumentar os meios de produção, de ampliar ao mesmo tem
po o número dos proletários e sua miséria.

O caráter contraditório do capitalismo se manifesta no fato de que o cresci
mento dos meios de produção, em vez de se traduzir pela elevação do nível de vida 
dos trabalhadores, leva a um duplo processo de proletarização e pauperização.

Marx não nega a existência de muitos grupos intermediários entre os capi
talistas e os proletários, como artesãos, pequenos burgueses, comerciantes, cam
poneses, proprietários de terras. Mas faz duas afirmações: que, à medida que 
evolui o regime capitalista, haverá uma tendência para a cristalização das rela
ções sociais em dois -  e somente dois -  grupos, os proletários e os capitalistas; 
que duas -  e somente duas -  classes representam uma possibilidade de regime 
político, e uma idéia de regime social. As classes intermediárias não têm inicia
tiva nem dinamismo histórico. Só duas classes têm condições de imprimir sua 
marca na sociedade. Uma é a classe capitalista e a outra a classe proletária. No 
dia do conflito decisivo, todos serão obrigados a se alinhar seja com os capita
listas seja com. os proletários.
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Quando a classe proletária tiver tomado o poder, haverá uma ruptura decisi
va com o curso da história precedente. Com efeito, o caráter contraditório de to
das as sociedades conhecidas, até o presente, terá desaparecido. Marx escreve:

Quando, no curso do desenvolvimento, os antagonismos de classes tiverem de
saparecido e toda a produção estiver concentrada nas mãos dos indivíduos asso
ciados, o poder público perderá seu caráter político. No sentido estrito do termo, 
o poder político é o poder organizado de uma classe para a opressão de uma outra. 
Se, na luta contra a burguesia, o proletariado é forçado a se unir em uma classe; se, 
através de uma revolução, ele se constitui em classe dominante e, como tal, abole 
pela violência as antigas relações de produção -  então, ao suprimir o sistema de 
produção, ele elimina ao mesmo tempo as condições de existência do antagonismo 
de classe; então, ao suprimir as classes em geral, ele elimina pelo mesmo ato sua 
própria dominação enquanto classe. A antiga sociedade burguesa, com suas clas
ses e seus conflitos de classe, será substituída por uma associação em que o livre 
desenvolvimento de cada um será a condição do livre desenvolvimento de todos. 
(Manifesto comunista, Oeuvres, 1.1, pp. 182-183.)

Esse texto é bem característico de um dos temas essenciais da teoria de 
Marx. A tendência dos escritores do começo do século XIX é considerar a polí
tica ou o Estado como um fenômeno secundário em relação aos fenômenos 
essenciais, econômicos ou sociais. Marx participa desse movimento geral; tam
bém ele considera que a política e o Estado são fenômenos secundários, com 
relação ao que acontece na sociedade.

Por isso apresenta o poder político como a expressão dos conflitos sociais. 
O poder político é o meio pelo qual a classe dominante, a classe exploradora, 
mantém seu domínio e sua exploração.

Nesta linha de raciocínio, a supressão das contradições de classe deve levar 
logicamente ao desaparecimento da política e do Estado, pois política e Estado 
são, na aparência, o subproduto ou a expressão dos conflitos sociais.

Esses são os temas da visão histórica e também da propaganda política de 
Marx. Trata-se de uma expressão simplificada, mas a ciência de Marx tem por fím 
demonstrar rigorosamente essas proposições: o caráter antagônico da sociedade 
capitalista, a autodestruição, inevitável dessa sociedade contraditória, a explosão 
revolucionária que porá fim ao caráter antagônico da sociedade atual.

Portanto, o centro do pensamento de Marx é a interpretação do regime ca
pitalista enquanto contraditório, isto é, dominado pela luta de classes. Auguste 
Comte considerava que faltava consenso à sociedade do seu tempo por causa 
da justaposição de instituições que vinham das sociedades teológicas e feudais 
e instituições da sociedade industrial. Observando à sua volta essa falta de con
senso, procurava no passado os princípios de consenso das sociedades históri
cas. Marx observa, ou pensa observar, a luta de classes na sociedade capitalista,
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e encontra em diferentes sociedades históricas o equivalente à luta de classes 
do presente.

Segundo Marx, a luta de classes tenderá a uma simplificação. Os diferentes 
grupos sociais se polarizarão em tomo da burguesia e do proletariado, e é o de
senvolvimento das forças produtivas que será o motor do movimento histórico, 
levando, pela proletarização e pela pauperização, à explosão revolucionária e ao 
surgimento, pela primeira vez na história, de uma sociedade não-antagônica.

A partir desses temas gerais da interpretação histórica de Marx, temos duas 
tarefas a cumprir, dois fundamentos a buscar. Em primeiro lugar, qual é, no pen
samento de Marx, a teoria geral da sociedade que explica as contradições da 
sociedade atual e o caráter antagônico de todas as sociedades conhecidas? Em se
gundo lugar, qual a estrutura, qual o funcionamento, qual a evolução da socieda
de capitalista que explica a luta de classes e o final revolucionário do regime ca
pitalista?

Em outras palavras, partindo dos temas marxistas que encontramos no Ma
nifesto comunista, precisamos explicar: ^

-  a teoria geral da sociedade, isto é, aquilo a que se chama vulgarmente 
materialismo histórico;

-  as idéias econômicas essenciais de Marx, que encontramos em O capital.

O próprio Marx, num texto que é talvez o mais célebre de todos os que es
creveu, resumiu o conjunto da sua concepção sociológica. No prefácio da Con
tribuição à crítica da economia política publicada em Berlim, em 1859, ele 
assim se exprime:

Eis, em poucas palavras, o resultado geral a que cheguei e que, uma vez al
cançado, serviu-me como fio condutor para meus estudos. Na produção social da 
sua existência, os homens estabelecem relações determinadas, necessárias, inde
pendentemente da sua vontade. Essas relações de produção correspondem a um cer
to grau de evolução das suas forças produtivas materiais. O conjunto de tais rela
ções forma a estrutura econômica da sociedade, o fundamento real sobre o qual se 
levanta um edifício jurídico e político, e ao qual respondem formas determinadas 
da consciência social. O modo de produção da vida material domina em geral o de
senvolvimento da vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens 
que determina sua existência, mas, ao contrário, é sua existência social que deter
mina a sua consciência. Num certo grau de desenvolvimento, as forças produtivas 
materiais da sociedade colidem com as relações de produção existentes, ou com 
as relações de propriedade dentro das quais se vinham movimentando até aquele 
momento, e que não passam da sua expressão jurídica. Essas condições que ainda 
ontem eram formas de desenvolvimento das forças produtivas se transformam ago
ra em sérios obstáculos. Começa então uma era de revolução social. A transforma
ção dos fundamentos econômicos é acompanhada de mudança mais ou menos
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rápida em todo esse enorme edifício. Ao considerarmos tais mudanças, é preciso 
distinguir duas ordens de coisas. Há a transformação material das condições de pro
dução econômica, que se deve constatar com o espírito rigoroso das ciências natu
rais. Mas há também as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosófi
cas, em suma, as formas ideológicas com as quais os homens tomam consciência 
desse conflito e o levam até o fim. Não se julga uma pessoa pela idéia que tem de 
si própria. Não se julga uma época de revolução de acordo com a consciência que 
ela tem de si mesma. Esta consciência pode ser mais bem explicada pelas contrarie
dades da vida material, pelo conflito que opõe as forças produtivas sociais e as re
lações de produção. Nunca uma sociedade expira antes de que se desenvolvam 
todas as forças produtivas que ela pode comportar; nunca se estabelecem relações 
de produção superiores sem que as condições materiais da sua existência tenham 
nascido no próprio seio da antiga sociedade. A humanidade nunca se propõe tare
fas que não possa realizar. Considerando mais atentamente as coisas, veremos sem
pre que a tarefa surge lá onde as condições materiais da sua realização já se forma
ram, ou estão em vias de se criar. Reduzidos a suas grandes linhas, os modos de pro
dução asiático, antigo, feudal e burguês moderno aparecem como épocas progres
sivas da formação econômica da sociedade. As relações de produção burguesas 
são a última forma antagônica do processo social da produção. Não se trata aqui 
de um antagonismo individual; nós o entendemos antes como o produto das con
dições sociais da existência dos indivíduos; mas as forças produtivas que se desen
volvem no seio da sociedade burguesa criam ao mesmo tempo as condições mate
riais próprias para resolver esse antagonismo. Com esse sistema social, encerra-se 
portanto a pré-história da sociedade humana. (Contribuição à critica da economia 
politica, Introdução, Oeuvres, 1.1, pp. 272-275.)

Encontramos nessa passagem todas as idéias essenciais da interpretação 
econômica da história, com a única reserva de que nem a noção de classes nem 
o conceito de luta de classes aparecem aí explicitamente. No entanto é fácil 
reintroduzi-los nessa concepção geral.

1) Primeira idéia e idéia essencial: os homens entram em relações determi
nadas, necessárias, que são independentes da sua vontade. Em outras palavras, 
convém seguir o movimento da história analisando a estrutura das sociedades, 
as forças de produção e as relações de produção, e não adotando como origem 
da interpretação o modo de pensar dos homens. Há relações sociais que se impõem 
aos indivíduos, não se levando em conta suas preferências. A compreensão do 
processo histórico está condicionada à compreensão de tais relações sociais su- 
pra-individuais.

2) Em toda sociedade podemos distinguir a base econômica, ou infra-estru- 
tura, e a superestrutura. A primeira é constituída essencialmente pelas forças e 
pelas relações de produção; na superestrutura figuram as instituições jurídicas e 
políticas, bem como os modos de pensar, as ideologias, a» filosofias.
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3) O motor do movimento histórico é a contradição, em cada momento da 
história, entre as forças e as relações de produção. As forças de produção são, 
ao que parece, essencialmente a capacidade de uma certa sociedade de produ
zir; capacidade que é função dos conhecimentos científicos, do aparelhamento 
técnico, da própria organização do trabalho coletivo. As relações de produção, 
que não aparecem definidas precisamente nesse texto, parecem caracterizadas es
sencialmente pelas relações de propriedade. Existe, com efeito, a fórmula: “as 
relações de produção existentes, ou aquilo que é apenas sua expressão jurídica, 
as relações de propriedade dentro das quais elas atuaram até aquele momento”. 
Contudo, as relações de produção não se confundem necessariamente com as 
relações de propriedade, ou, quando menos, as relações de produção podem in
cluir também a distribuição da renda nacional, mais ou menos estreitamente de
terminada pelas relações de propriedade.

Em outras palavras, a dialética da história é constituída pelo movimento das 
forças produtivas, que entram em contradição, em certas épocas revolucioná
rias, com as relações de produção, isto é, tanto as relações de propriedade como 
a distribuição da renda entre os indivíduos ou grupos da coletividade.

4) Nessa contradição entre forças e relações de produção, é fácil introdu
zir a luta de classes, embora o texto não faça alusão. Basta considerar que nos 
períodos revolucionários, isto é, nos períodos de contradição entre jorgas e rela
ções de produção, uma classe está associada às antigas relações de produção, 
que constituem um obstáculo ao desenvolvimento das forças produtivas, enquan
to outra classe é progressiva, renresenta novas relações de produção que, em 
vez de serem um obstáculo no caminho do desenvolvimento de forças produti
vas, favorecerão ao máximo o desenvolvimento dessas forças.

Passemos dessas fórmulas abstratas à interpretação do capitalismo. Na so
ciedade capitalista, a burguesia está associada à propriedade privada dos meios 
de produção e, por isso mesmo, a uma certa distribuição da renda nacional. Em 
contrapartida, o .proletariado, que constitui o outro pólo da sociedade, que repre
senta uma outra organização da coletividade, se toma, num certo momento da his
tória, o representante de uma nova organização da sociedade, organização que 
será mais progressiva do que a organização capitalista. Esta nova organização 
marcará uma fase ulterior do processo histórico, um desenvolvimento mais avan
çado das forças produtivas.

5) Essa dialética das forças e das relações da produção sugere uma teoria 
das revoluções. Com efeito, dentro dessa visão histórica, as revoluções não são 
acidentais, mas sim a expressão de uma necessidade histórica. As revoluções 
preenchem funções necessárias, e se produzem quando ocorrem determinadas 
condições.

As relações de produção capitalistas se desenvolveram a princípio no seio 
da sociedade feudal. A Revolução Francesa se realizou no momento em que as
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novas relações de produção capitalistas atingiram certo grau de maturidade. 
Pelo menos nesse texto, Marx prevê um processo análogo para a passagem do 
capitalismo ao socialismo. As forças de produção devem desenvolver-se no seio 
da sociedade capitalista; as relações de produção socialistas devem amadurecer 
dentro da sociedade atual, antes que se produza a revolução que marcará o fim da 
pré-história da humanidade. Em função dessa teoria da revolução, a II Interna
cional, a social-democracia, se inclinava para a atitude relativamente passiva. 
Era preciso o amadurecimento natural das forças e das relações de produção do 
futuro antes que ocorresse a revolução. Marx diz que a humanidade nunca colo
ca problemas que não pode resolver: a social-democracia tinha medo de reali
zar a revolução cedo demais -  é por isso, aliás, que ela nunca a realizou.

6) Nesta interpretação histórica, Marx não distingue só a infra e a superestru
tura, mas também a realidade social e a consciência: não é a consciência dos homens 
que determina a realidade, mas, ao contrário, é a realidade social que determina sua 
consciência. Daí a concepção de conjunto segundo a qual é preciso explicar a ma
neira de pensar dos homens pelas relações sociais às quais estão integrados.

Proposições como essa podem servir de fundamento para aquilo que hoje 
chamamos de sociologia do conhecimento.

7) Finalmente, o último tema que está incluído no texto: Marx esboça, em 
largos traços, as etapas da história humana. Assim como Auguste Comte dis- 
tinguia os momentos do processo do devenir humano segundo o modo de pen
sar, Marx distingue as etapas da história humana a partir dos regimes econômi
cos. Determina quatro regimes ou, para empregar sua terminologia, quatro mo
dos de produção: o asiático, o antigo, o feudal e o burguês.

Esses quatro modos de produção podem ser divididos em dois grupos:
Os modos de produção antigo, feudal e burguês se sucederam na história do 

Ocidente. Representam as três etapas da história ocidental, caracterizadas por 
determinado tipo de relações entre os homens que trabalham. O modo de pro
dução antigo é caracterizado pela escravidão; o modo de produção feudal pela 
servidão; o modo de produção burguês pelo trabalho assalariado. Eles consti
tuem três modos distintos de exploração do homem pelo homem. O modo de pro
dução burguês constitui a última formação social antagônica porque, ou na me
dida em que, o modo de produção socialista, isto é, a associação dos produtores, 
não implica mais a exploração do homem pelo homem, a subordinação dos tra
balhadores manuais a uma classe, detentora da propriedade dos meios de produ
ção e do poder político.

Por outro lado, o modo de produção asiático não parece constituir uma eta
pa da história do Ocidente. Na verdade, os intérpretes de Marx têm discutido 
incansavelmente a respeito da unidade, ou falta de unidade, do processo histó
rico. Com efeito, se o modo de produção asiático caracteriza uma civilização dis
tinta da do Ocidente, é provável que várias linhas de evolução histórica sejam 
possíveis segundo os grupos humanos.
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Além disso, o modo de produção asiático não parece definido pela subor
dinação de escravos, de servos ou assalariados a uma classe proprietária dos meios 
de produção, mas pela subordinação de todos os trabalhadores ao Estado. Se 
esta interpretação do modo de produção asiático é correta, sua estrutura social 
não seria caracterizada pela luta de classes, no sentido ocidental do termo, mas 
pela exploração de toda a sociedade pelo Estado, ou pela classe burocrática.

Percebe-se logo o uso que se pode dar à noção de modo de produção asiá
tico. Pode-se conceber que, no caso da socialização dos meios de produção, o ca
pitalismo não conduza para o fim de toda a exploração, mas para a difusão do 
modo de produção asiático, através de toda a humanidade. Os sociólogos que 
não são favoráveis à sociedade soviética comentaram extensamente estas refe
rências rápidas ao modo de produção asiático. Chegaram mesmo a encontrar, nos 
escritos de Lenin, certas passagens em que ele manifestava o temor de que uma 
revolução socialista levasse não ao fim da-exploração do homem pelo homem, 
mas à instalação do modo de produção asiático, tirando daí conclusões de or
dem política fáceis de adivinhar8.

Essas são, a meu ver, as idéias diretrizes de uma interpretação econômica 
da história. Não encontramos, até aqui, problemas filosóficos complicados. Cabe 
perguntar até que ponto essa interpretação é solidária, ou não, com uma meta
física materialista. Qual o sentido exato que se deve atribuir ao termo dialéti
ca? No momento, é suficiente limitarmo-nos às idéias fundamentais, expostas 
por Marx, e que contêm um certo equívoco, uma vez que a determinação dos li
mites precisos da infra-estrutura e da superestrutura pode levar (e tem levado) 
a discussões infindáveis.

“O capital”

O capital tem sido objeto de dois tipos de interpretação. Segundo alguns, 
como Schumpeter, é essencialmente uma obra de econorfiia científica, sem im
plicações filosóficas. Segundo outros, como o padre Bigo, por exemplo, é uma 
espécie de análise fenomenológica ou existencial da economia, e algumas pas
sagens que se prestam a uma interpretação filosófica, como o capítulo sobre o 
fetichismo das mercadorias, forneceriam a chave do pensamento de Marx. Sem 
entrar nessa controvérsia, direi qual é minha interpretação pessoal.

Creio que Marx se considerava um economista científico, à maneira dos 
economistas ingleses em que se baseou. Com efeito, ele acreditava ser herdeiro 
e crítico da economia política inglesa. Estava convencido de ter captado o que 
havia de melhor naquela economia, corrigindo-lhe os erros e ultrapassando 
suas limitações, atribuíveis à perspectiva capitalista ou burguesa. Ao analisar o 
valor, a troca, a exploração, a mais-valia, o lucro, Marx se coloca como econo
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mista puro. Não lhe ocorreria justificar uma proposição científica inexata ou 
discutível invocando uma intenção filosófica. Marx levava a sério a ciência.

Contudo, Marx não é um economista clássico, por razões muito precisas, 
que ele próprio revela, e que nos permitem compreender onde se situa sua obra.

Marx critica os economistas clássicos por terem considerado que as leis 
da economia capitalista eram universalmente válidas. Ora, para ele cada regi
me econômico tem suas próprias leis. As leis econômicas clássicas não pas
sam, nas circunstâncias em que são verdadeiras, de leis do regime capitalista. 
Marx passa assim da idéia de uma teoria econômica universalmente válida para 
a idéia do caráter específico das leis de cada regime.

Por outro lado, um regime econômico não pode ser compreendido abstrain
do-se sua estrutura social. Existem leis econômicas características de cada regi
me porque as leis econômicas constituem a expressão abstrata de relações so
ciais que definem um determinado modo de produção. No regime capitalista, por 
exemplo, é a estrutura social que explica o fenômeno capitalista essencial da ex
ploração, e que determina a autodestruição inevitável do regime capitalista.

O resultado é que Marx assume como objetivo explicar o modo de funcio
namento do regime capitalista, com base na sua estrutura social, e o desenvol
vimento desse regime, com base no seu modo de funcionamento. Em outras 
palavras, O capital é um empreendimento grandioso e -  digamos num sentido 
estrito -  um empreendimento genial, destinado a explicar simultaneamente o 
modo de funcionamento, a estrutura social e a história do regime capitalista. 
Marx é um economista que pretende ser também um sociólogo. A compreen
são do funcionamento do capitalismo deve permitir compreender por que os 
homens são explorados no regime da propriedade privada e por que esse regi
me está condenado, por suas próprias contradições, a evoluir no sentido de uma 
revolução que o destruirá.

A análise do desenvolvimento e da história do capitalismo proporciona 
também uma visão da história da humanidade através dos modos de produção. 
O capital é um livro de economia que é, ao mesmo tempo, uma sociologia do 
capitalismo e uma história filosófica da humanidade, embaraçada nos seus pró
prios conflitos até o fim da pré-história.

Uma tal tentativa é evidentemente grandiosa, mas acrescento imediata
mente que não creio que tenha dado certo. Aliás, até hoje, nenhuma tentativa 
dessa ordem deu certo. A ciência econômica ou sociológica de hoje dispõe de 
análises parciais válidas do modo de funcionamento do capitalismo, dispõe 
de análises sociológicas válidas da condição dos homens ou das classes num 
regime capitalista, dispõe de certas análises históricas que explicam a transfor
mação do regime capitalista, mas não existe uma teoria de conjunto que vincu
le, de modo necessário, estrutura social, modo de funcionam ento , destino  dos 
homens no regime, evolução do regime. E se não existe uma teoria que consi
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ga abraçar o conjunto talvez seja porque esse conjunto não exista e a história 
talvez não seja tão racional e necessária.

De qualquer forma, compreender O capital é compreender como Marx quis 
analisar o funcionamento e o devenir do regime e descrever a condição dos ho
mens no interior do regime.

O capital compreende três livros. Só o primeiro foi publicado pelo próprio 
Marx. Os livros II e III são póstumos. Foram extraídos por Engels dos volumo
sos manuscritos de Marx, e não foram terminados. As interpretações que en
contramos nos livros II e III se prestam à contestação, porque algumas passa
gens podem parecer contraditórias. Não pretendo resumir aqui o conjunto de 
O capital, mas não me parece impossível separar os temas essenciais que são, 
aliás, aqueles que Marx considerava os mais importantes, e também os que tive
ram maior influência na história.

O primeiro desses temas é que a essência do capitalismo é, antes de tudo, 
a busca do lucro. Na medida em que se baseia na propriedade privada dos ins
trumentos de produção, o capitalismo está fundamentado também na busca do 
lucro pelos empresários ou produtores.

Quando, na sua última obra, Stalin escreveu que a lei fundamental do capi
talismo era a busca do lucro máximo, enquanto a lei fundamental do socialis
mo era a satisfação das necessidades e a elevação do nível cultural delas, ele 
levou, evidentemente, o pensamento de Marx do nível do ensino superior para 
o nível do ensino primário, mas não há dúvida de que reiterou o tema inicial da 
análise marxista, que vamos encontrar nas primeiras páginas de O capital, em 
que Marx opõe dois tipos de troca9.

Existe um tipo de troca que vai da mercadoria à mercadoria, passando ou 
não pelo dinheiro. Possuímos um bem de que não fazemos uso, trocamo-lo por 
um bem de que temos necessidade, entregando o bem que possuímos àquele que 
o deseja. Quando isso se opera de modo direto, trata-se de uma simples troca. 
Mas essa troca pode ser feita de modo indireto, por intermédio do dinheiro, que 
é o equivalente universal das mercadorias.

A troca que vai da mercadoria à mercadoria é, pode-se dizer, troca imedia
tamente inteligível, imediatamente humana, mas é também troca que não pro
porciona lucro ou excedente. Enquanto passamos da mercadoria para a merca
doria mantemo-nos numa relação de igualdade.

Contudo, há um segundo tipo de troca, que vai do dinheiro ao dinheiro, pas
sando pela mercadoria, com a particularidade de que no fim do processo de tro
ca possuímos uma quantia em dinheiro superior àquela da fase inicial. Este tipo 
de troca que vai do dinheiro ao dinheiro passando pela mercadoria é caracterís
tico do capitalismo. No capitalismo, o empresário ou produtor não passa de uma 
mercadoria q u e - é i n ú t i l  para ele para outra que lhe é útil, por intermédio Hn di
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nheiro; a essência da troca capitalista consiste em passar do dinheiro ao dinhei
ro passando pela mercadoria, para ter, no fim do processo, mais dinheiro do que 
no ponto de partida.

Para Marx, este é o tipo de troca capitalista por excelência, e o mais mis
terioso. Como é possível adquirir pela troca o que não se possuía ou, quando 
menos, ter mais do que o que se tinha no ponto de partida? O problema princi
pal do capitalismo, segundo Marx, poderia ser assim formulado: qual a origem 
do lucro? Como é possível um regime em que o motor essencial da atividade é 
a busca do lucro e em que, em suma, produtores e comerciantes podem lucrar?

Marx está convencido de que tem uma resposta plenamente satisfatória pa
ra essa questão. Com a teoria da mais-valia ele demonstra que tudo é trocado pelo 
seu valor, e que, no entanto, existe uma fonte de lucro.

As etapas da sua demonstração são: a teoria do valor do salário e, por fim, 
a teoria da mais-valia.

Primeira proposição: o valor de qualquer mercadoria é, de modo geral, pro
porcional à quantidade de trabalho social médio nela contida. É o que chamamos 
de teoria do valor-trabalho.

Marx não pretende que a lei do valor seja rigorosamente respeitada em to
da e qualquer troca. O preço de uma mercadoria oscila abaixo e acima do seu 
valor em função do estado da oferta e da demanda. Marx não só conhece essas 
variações como afirma claramente a sua existência. Por outro lado reconhece que 
as mercadorias só têm valor na medida em que existe uma demanda por elas. 
Em outros termos, se houvesse trabalho cristalizado numa mercadoria, mas ne
nhum poder de compra fosse dirigido a ela, esta mercadoria não teria mais va
lor; isto é, a proporcionalidade entre o valor e a quantidade de trabalho pressu
põe, por assim dizer, uma demanda normal da mercadoria considerada. Isso 
eqüivale, em suma, a deixar de lado um dos fatores das variações do preço da 
mercadoria. No entanto, se supomos uma demanda normal para a mercadoria 
considerada, existe, segundo Marx, uma certa proporcionalidade entre o valor 
dessa mercadoria -  expresso no preço -  e a quantidade de trabalho social médio 
cristalizado nessa mercadoria.

Por que é assim? O argumento essencial que Marx apresenta é o de que a 
quantidade de trabalho é o único elemento quantificável que se descobriu na mer
cadoria. Se consideramos o valor de uso estamos diante de um elemento rigo
rosamente qualitativo. Não é possível comparar o uso de uma caneta com o de 
uma bicicleta. Trata-se de dois usos estritamente subjetivos e, sob esse aspecto, 
não podem ser comparáveis um com o outro. Como procuramos saber em que 
consiste o valor de troca das mercadorias, precisamos encontrar um elemento que 
seja quantificável, como o próprio valor de troca. E, diz Marx, o único valor 
quantificável é a quantidade de trabalho que está inserido, integrado, cristaliza
do em cada uma delas.
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Naturalmente existem dificuldades, que Marx admite igualmente, a saber, 
as desigualdades do trabalho social. O trabalho do operário não qualificado e do 
operário especializado não têm o mesmo valor, ou a mesma capacidade criado
ra de valor, que o trabalho do contramestre, ou do engenheiro. Admitindo essas 
diferenças qualitativas de trabalho, Marx acrescenta que para resolver a difi
culdade basta reduzir esses diferentes tipos de trabalho à unidade que é o tra
balho social médio.

Segunda proposição: o valor do trabalho pode ser medido, como o valor de 
qualquer mercadoria. O salário pago pelo capitalista ao trabalhador assalaria
do, como contrapartida da força de trabalho que este último lhe vende, eqüiva
le à quantidade de trabalho social necessário para produzir mercadorias indis
pensáveis à vida do trabalhador e de sua família. O trabalho humano é pago pelo 
seu valor, de acordo com a lei geral do valor aplicável a todas as mercadorias.

Marx apresenta essa proposição domo evidente por si mesma. Ora, nor
malmente, quando se toma uma afirmação como evidente, isto significa que ela 
se presta à discussão.

Marx afirma: como o operário chega ao mercado de trabalho para vender 
sua força de trabalho, é preciso que ela seja paga pelo seu valor. E Marx acres
centa que o valor só pode ser, nesse caso, o que ele é em todos os casos, isto é, 
o valor medido pela quantidade de trabalho. Porém, não se trata exatamente da 
quantidade de trabalho necessária para produzir um trabalhador, o que nos faria 
sair do campo das trocas sociais para ingressar no terreno das trocas biológi
cas. E preciso admitir que é a quantidade de trabalho que vai medir o valor da 
sua força de trabalho o das mercadorias de que o operário necessita, para sobre
viver, ele e a família.

A dificuldade dessa proposição está em que a teoria do valor-trabalho se 
baseia no caráter quantificável do trabalho enquanto princípio do valor, e que, 
na segunda proposição, quando se trata das mercadorias necessárias para a sub
sistência do operário e de sua família, aparentemente deixa-se o terreno do quan
tificável. Neste último caso, trata-se com efeito do montante definido pelos cos
tumes e pela psicologia coletiva, conforme o próprio Marx reconhece. Por isto 
Schumpeter afirmou que a segunda proposição da teoria da exploração não 
passa de um jogo de palavras.

Terceira proposição: o tempo de trabalho necessário para o operário pro
duzir um valor igual ao que recebe sob forma de salário é inferior à duração 
efetiva do seu trabalho. O operário produz, por exemplo, em cinco horas um va
lor igual ao que está contido no seu salário, mas na verdade trabalha dez horas. 
Portanto, trabalha metade do tempo para si mesmo e a outra metade para o do
no da empresa. A mais-valia é a quantidade de valor produzido pelo trabalha
dor além do tempo de trabalho necessário, isto é, do tempo de trabalho neces
sário para produzir um valor igual ao que recebe sob a forma jde salário.
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A parte da jornada de trabalho necessária para produzir o valor cristaliza
do no salário é o chamado trabalho necessário; o resto é o sobretrabalho. O valor 
produzido durante o sobretrabalho é chamado mais-valia. E a taxa de explora
ção é definida pela relação entre a mais-valia e o capital variável, isto é, o capi
tal que corresponde ao pagamento do salário.

Se admitirmos as duas primeiras proposições, teremos de aceitar logica
mente a terceira, desde que o tempo de trabalho necessário para produzir o 
valor encarnado no salário seja inferior à duração total do trabalho.

Marx afirma, pura e simplesmente, a existência dessa diferença entre a jor
nada de trabalho e o trabalho necessário. Está convencido de que a jornada de 
trabalho do seu tempo, que era de 10 horas, às vezes de 12 horas, era muito 
superior à duração do trabalho necessário, isto é, do trabalho necessário para 
criar o valor encarnado no próprio salário.

A partir desse ponto, Marx desenvolve uma casuística da luta pela duração 
do trabalho. Invoca um grande número de fenômenos do seu tempo, em parti
cular o fato de que os empresários pretendiam só ter lucro com a última ou as 
duas últimas horas de trabalho. Sabe-se, aliás, que há um século que os empre
sários protestam cada vez que se reduz a jornada de trabalho. Em 1919, alega
vam que com uma jornada de 8 horas não conseguiriam equilibrar-se. Os argu
mentos dos empresários ilustravam a teoria de Marx, que implica que o lucro 
só seja obtido na parte final da jornada de trabalho.

Existem dois procedimentos fundamentais para aumentar a mais-valia às 
custas dos assalariados, isto é, para elevar a taxa de exploração. Um consiste 
em prolongar a duração do trabalho; o outro, em reduzir o mais possível o tra
balho necessário. Um dos meios de conseguir reduzir a duração do trabalho é 
aumentar a produtividade, isto é, produzir o valor igual ao do salário num 
tempo mais curto. Isso explica o mecanismo da tendência pela qual a economia 
capitalista procura aumentar constantemente a produtividade do trabalho. O 
aumento dessa produtividade do trabalho proporciona automaticamente uma 
redução do trabalho necessário e, em conseqüência, uma evolução da taxa de 
mais-valia, se for mantido o nível dos salários nominais.

Compreendem-se assim a origem do lucro e o modo como um sistema eco
nômico, em que tudo se troca de acordo com o seu valor, pode, ao mesmo tempo, 
produzir mais-valia, isto é, lucro para os empresários. Há uma mercadoria que 
tem esta particularidade de ser paga pelo seu valor, e ao mesmo tempo produ
zir mais que seu valor, é o trabalho humano.

Uma análise desse tipo parecia a Marx puramente científica, já que expli
cava o lucro por um mecanismo inevitável, ligado intrinsecamente ao regime 
capitalista. Contudo, esse mesmo mecanismo se prestava a denúncias e a invec- 
tivas, uma vez que, se tudo se passar conforme a lei do capitalismo, o operário 
estará sendo explorado, trabalhando uma parte do seu tempo para si e outra
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parte do seu tempo para o capitalista. Marx era um cientista, mas era também 
um profeta.

Estes são, num lembrete rápido, os elementos essenciais da teoria da ex
ploração. Teoria que tem, para Marx, uma dupla importância. Em primeiro lugar, 
ela parece resolver uma dificuldade intrínseca da economia capitalista, que po
de ser formulada nos seguintes termos: uma vez que nas trocas há igualdade de 
valores, qual a origem do lucro? Em segundo lugar, ao resolver um enigma cien
tífico, Marx tem a sensação de dar um fundamento rigoroso e racional ao pro
testo contra um determinado tipo de organização econômica. Finalmente, sua teo
ria da exploração dá uma base sociológica, para usar linguagem moderna, às 
leis econômicas do funcionamento da economia capitalista.

Marx acredita que as leis econômicas são históricas, e que cada regime tem 
suas próprias leis. A teoria da exploração é um exemplo dessas leis históricas, 
pois o mecanismo da mais-valia e da exploração pressupõe a distinção de clas
ses na sociedade. Uma classe, a dos empresários ou proprietários dos meios de 
produção, adquire a força de trabalho dos operários. A relação econômica entre 
capitalistas e proletários é função de uma relação social de poder entre duas ca
tegorias sociais.

A teoria da mais-valia tem uma dupla função, científica e moral. A conjun
ção desses dois elementos deu ao marxismo uma influência incomparável. Os es
píritos racionais encontraram nela uma satisfação, e os espíritos idealistas ou re
voltados, também. Esses dois tipos de satisfação se multiplicavam um pelo outro.

Até aqui analisei apenas o primeiro livro de O capital, o único publicado 
durante a vida de Marx. Conforme notei, dos dois livros seguintes, ele deixou 
os manuscritos que foram publicados por Engels.

O livro II estuda a circulação do capital. Deveria explicar o funcionamen
to do sistema econômico capitalista considerado como um todo. Em termos 
modernos, poderíamos dizer que, a partir de uma análise microeconômica da 
estrutura do capitalismo e do seu funcionamento, contida no livro I, Marx teria 
elaborado, no livro II, uma teoria macroeconômica comparável ao Tableau éco- 
nomique de Quesnay, e também uma teoria das crises, cujos elementos encon
tramos dispersos em vários pontos. Na minha opinião, não há em Marx uma 
teoria geral das crises. É verdade que ele tentou elaborar essa teoria, mas não a 
completou, e é possível, a partir das indicações dispersas do livro II, reconstruir 
várias teorias e atribuí-las a Marx. A única idéia que não se presta a dúvidas é 
a de que, segundo Marx, o caráter concorrencial anárquico do mecanismo capi
talista e a necessidade da circulação do capital criam uma possibilidade perma
nente de hiato entre a produção e a repartição do poder de compra. O que eqüi
vale a dizer que é da natureza de uma economia anárquica comportar crises. 
Qual é o esqueOW? ou o mecanismo, que faz com que essas crises ocorram? Iilas
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são regulares ou irregulares? Qual a conjuntura econômica da qual brota a crise? 
Sobre todos esses pontos encontramos em Marx indicações, mas não uma teo
ria acabada10.

O livro III é o esboço de uma teoria do desenvolvimento histórico do regi
me capitalista baseada na análise da sua estrutura e do seu funcionamento.

O problema central do livro III é o seguinte: se considerarmos o esquema 
do livro I, veremos que quanto mais trabalho houver numa determinada empre
sa ou num determinado setor da economia mais haverá mais-valia nessa empresa 
ou nesse setor; ou então, que a porcentagem do capital variável em relação ao ca
pital total é mais elevada.

Para Marx, o capital constante é a parte do capital das empresas que corres
ponde seja às máquinas, seja às matérias-primas investidas na produção. No es- 
quematismo do livro I, o capital constante se transfere para o valor dos produtos 
sem criar mais-valia. A mais-valia provém toda do capital variável, corresponden
te ao pagamento dos salários. A composição orgânica do capital é a relação entre 
o capital variável e o capital constante. A taxa de exploração é a relação entre a 
mais-valia e o capital variável.

Se considerarmos, pois, essa relação abstrata, característica da análise es- 
quemática do livro I de O capital, chegaremos necessariamente à conclusão de 
que numa empresa ou num setor determinado da economia haverá mais-valia 
proporcional ao capital variável; a mais-valia diminuirá na medida em que a 
composição orgânica do capital evoluir para a redução da relação entre capital 
variável e capital constante. Em termos concretos, deveria haver uma quantida
de menor de mais-valia na medida em que houvesse uma maior mecanização 
da empresa ou do setor.

Ora, salta aos olhos que não é o que acontece, e Marx tem perfeita cons
ciência do fato de que as aparências da economia parecem contradizer as rela
ções fundamentais que ele postula na sua análise esquemática. Enquanto o livro 
III de O capital não havia sido publicado, os marxistas e seus críticos se per
guntavam: se a teoria da exploração é válida, por que razão as empresas e os 
setores da economia que aumentam o capital constante, em relação ao capital 
variável, conseguem maiores lucros? Em outras palavras, o modo aparente do 
lucro parece contradizer o modo essencial da mais-valia.

A resposta de Marx é a seguinte: a taxa de lucro é calculada não com rela
ção ao capital variável, como a taxa de exploração, mas com relação ao conjunto 
do capital, isto é, a soma do capital constante e do variável.

Por que motivo a taxa de lucro é proporcional não à mais-valia, mas ao 
conjunto do capital constante e variável? O capitalismo não poderia funcionar, 
evidentemente, se a taxa de lucro fosse proporcional ao capital variável. Com 
efeito, atingiríamos uma desigualdade extrema da taxa de lucro, já que em dife
rentes setores da economia a composição orgânica do capital, isto é, a relação
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entre capital variável e capital constante, é muito diferente. Portanto, a taxa de 
lucro é efetivamente proporcional ao conjunto do capital, e não ao capital variá
vel, pois de outra forma o regime capitalista não poderia funcionar.

Mas por que essa aparência do modo do lucro é diferente da realidade es
sencial do modo da mais-valia? Há duas respostas a esta questão, a resposta ofi
cial de Marx e a dos não-marxistas, ou dos antimarxistas.

Schumpeter, por exemplo, tem uma resposta muito simples: a teoria da 
mais-valia é falsa. O fato de que a aparência do lucro esteja em contradição di
reta com a essência da mais-valia prova apenas que o esquematismo da mais- 
valia não corresponde à realidade. Quando se verifica que a realidade contra
diz uma teoria, pode-se evidentemente conciliar a teoria com a realidade fa^ndo 
intervir um certo número de hipóteses suplementares. Há, porém, outra solu
ção, mais lógica, que consiste em reconhecer que o esquematismo teórico foi 
mal construído.

A resposta de Marx é a seguinte: o capitalismo não poderia funcionar se a 
taxa de lucro fosse proporcional à mais-valia, e não ao conjunto do capital. Há 
assim uma taxa de lucro média em cada economia. Essa taxa de lucro média é 
formada pela concorrência entre as empresas e os vários setores da economia. 
A concorrência força o lucro no sentido de uma taxa média; não há proporcio
nalidade da taxa de lucro com relação à mais-valia em cada empresa ou setor, 
mas o conjunto da mais-valia constitui no conjunto da economia um montante 
global que se distribui entre os vários setores em proporção ao capital total, 
constante e variável, investido em cada setor.

É assim porque não pode ser de outro modo. Se houvesse um hiato muito 
grande entre as taxas de lucro dos vários setores, o sistema não funcionaria. Se 
houvesse num determinado setor taxa de lucro de 30 a 40% e num outro uma 
taxa de 3 a 4%, não se encontraria capital para investir nos setores em que a taxa 
de lucro fosse baixa. O próprio exemplo fornece a argumentação marxista: não 
pode ser assim, portanto, deve-se constituir, pela concorrência, uma taxa de 
lucro média que garanta ao final, que a massa global da mais-valia seja repar
tida entre os setores com base na importância do capital investido em cada um 
deles.

Esta teoria conduz à teoria do devenir, àquilo que Marx chama de lei da 
tendência para a baixa da taxa de lucro.

O ponto de partida de Marx foi uma constatação que todos os economistas 
do seu tempo faziam ou pensavam fazer, a saber, que existe uma tendência se
cular para a baixa da taxa de lucro. Marx, sempre desejoso de explicar aos eco
nomistas ingleses até que ponto ele, graças ao seu método, lhes era superior, 
pensou ter descoberto, no seu esquematismo, a explicação histórica da tendên
cia para a baixa da taxa de lucro11.
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O lucro médio é proporcional ao conjunto do capital, isto é, ao total do ca
pital constante e do capital variável. A mais-valia, porém, deriva apenas do capi
tal variável, isto é, do trabalho dos homens. Ora, a composição orgânica do ca
pital se transforma com a evolução capitalista e a mecanização da produção, e 
a parte do capital variável com relação ao capital total tende a diminuir. Marx 
conclui daí que a taxa de lucro tende a baixar à medida que a composição orgâ
nica do capital se modifica, reduzindo a parte do capital variável no capital total.

Essa lei da tendência para a baixa da taxa de lucro proporcionava a Marx 
uma grande satisfação intelectual. Com efeito, acreditava ter demonstrado, de 
modo cientificamente satisfatório, um fato constatado pelos observadores, mas 
não explicado, ou mal explicado. Além disso, acreditava ter encontrado mais 
uma vez aquilo que seu mestre Hegel teria chamado de astúcia da razão, isto é, 
a autodestruição do capitalismo por mecanismo inexorável, passando ao mes
mo tempo pela ação dos homens e por cima de suas cabeças.

De fato, a modificação da composição orgânica do capital toma-se inevi
tável pela concorrência e também pelo desejo dos empresários de diminuir o 
tempo de trabalho necessário. A concorrência das empresas capitalistas aumenta 
a produtividade; o aumento da produtividade se traduz normalmente pela me
canização da produção, isto é, pela redução do capital variável em relação ao 
capital constante. Em outras palavras, o mecanismo da concorrência de uma eco
nomia baseada no lucro tende à acumulação do capital, à mecanização da pro
dução, à redução da parte do capital variável no capital total. Esse mecanismo 
inexorável é, ao mesmo tempo, o que provoca a tendência para a baixa da taxa 
de lucro, isto é, o que toma cada vez mais difícil o funcionamento de uma eco
nomia cujo eixo fundamental é a busca do lucro.

Encontramos uma vez mais o esquema fundamental do pensamento mar
xista. O de uma sociedade histórica que passa pela ação dos homens e, ao mesmo 
tempo, é superior à ação de cada um deles, o de um mecanismo histórico que 
tende a destruir o regime, pelo jogo das leis intrínsecas do seu funcionamento.

O centro e a originalidade do pensamento marxista estão, a meu ver, na 
conjunção de uma análise do funcionamento e de uma análise de um devenir ine
vitável. Cada indivíduo, agindo racionalmente em função do seu interesse, con
tribui para destruir o interesse comum de todos, ou, pelo menos, de todos os 
que estão interessados em salvaguardar o regime.

Essa teoria é uma espécie de inversão das proposições básicas dos liberais. 
Para eles, cada indivíduo trabalha pelo interesse da coletividade, ao trabalhar 
pelo interesse próprio. Para Marx, acontece o contrário: trabalhando no interes
se próprio, cada um contribui para o funcionamento necessário e para a destrui
ção final do regime. O mito é sempre o do aprendiz de feiticeiro, como no Ma
nifesto comunista.
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Até aqui demonstramos que a taxa de lucro tende a baixar em função da 
modificação da composição orgânica do capital. Contudo, a partir de que taxa 
de lucro o capitalismo deixa de funcionar? Marx não dá, estritamente, nenhuma 
resposta porque, de fato, nenhuma teoria racional permite fixar a taxa de lucro 
indispensável ao funcionamento do regime12. Em outras palavras, a lei da ten
dência para a baixa da taxa de lucro sugere que o funcionamento do capitalis
mo deve tornar-se cada vez mais difícil, em função da mecanização ou da ele
vação da produtividade, mas não demonstra a necessidade da catástrofe final e 
menos ainda o momento em que ela ocorrerá.

Quais são as proposições que demonstram a autodestruição do regime? 
Curiosamente, as únicas proposiçõespesse sentido são as mesmas que já podía
mos encontrar no Manifesto comunista, e nas obras escritas por Maix antes de 
desenvolver seus estudos aprofundados de economia política. São as afirma
ções relacionadas com a proletarização e a pauperização. O processo de prole- 
tarização significa que, à medida que se desenvolve o regime capitalista, as ca
madas intermediárias, entre capitalistas e proletários, serão desgastadas, corroí
das, e um número crescente dos membros dessas camadas serão absorvidos 
pelo proletariado. A pauperização é o processo pelo qual os proletários tendem 
a se tomar cada vez mais miseráveis à medida que se desenvolvem as forças da 
produção. Se admitirmos que, com o aumento da produção, ocorrerá uma dimi
nuição do poder aquisitivo das massas operárias, será de fato provável que essas 
massas tendam a se revoltar. Nessa hipótese, o mecanismo de autodestruição do 
capitalismo seria sociológico, passando pelo comportamento dos grupos sociais. 
Uma outra hipótese é a de que a renda distribuída às massas populares fosse 
insuficiente para absorver a produção crescente, havendo neste caso uma para
lisia do regime pela impossibilidade de estabelecer uma igualdade entre as mer
cadorias produzidas e a respectiva demanda, no mercado consumidor.

Existem duas representações possíveis da dialética capitalista da autodes
truição: uma dialética econômica, que é uma nova versão da contradição entre 
as forças de produção, que crescem indefinidamente, e as relações de produção 
que estabilizam as rendas distribuídas às massas; ou então um mecanismo so
ciológico que passa pelo intermediário da insatisfação crescente dos trabalha
dores proletarizados e da revolta desses trabalhadores.

Porém, como demonstrar a pauperização? Por que razão, no esquematismo 
de Marx, a renda distribuída aos trabalhadores deve diminuir, em termos abso
lutos ou relativos, em função do aumento da força produtiva?

Para falar a verdade, não é fácil, no esquema de Marx, demonstrar a pau
perização. Com efeito, de acordo com a teoria, o salário é igual à quantidade de 
mercadorias necessárias para a vida do trabalhador e sua família. Por outro lado, 
Marx acrescenta imediatamente que o que é necessário para a vida do trabalha
dor e sua f a m íl ia  Jião é objeto de avaliação matematicamente exata, mas o re
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sultado de uma avaliação social, que pode mudar de uma sociedade para outra. 
Se admitirmos essa avaliação social do nível de vida considerado como míni
mo, devemos concluir, ao contrário, que o nível de vida do operário tende a me
lhorar. De fato, é provável que cada sociedade considere como nível de vida mí
nimo o que corresponda a suas possibilidades de produção. É, aliás, o que acon
tece na prática: o nível de vida considerado hoje como mínimo nos Estados 
Unidos ou na França é muito superior ao que seria adotado há um século. É 
claro que se trata de uma avaliação social aproximada desse mínimo, mas os 
cálculos feitos pelos sindicatos sobre esse nível de vida mínimo têm sempre 
uma relação com as possibilidades da economia. Se, portanto, o montante dos 
salários é função de uma avaliação coletiva do mínimo, deveria, ao contrário, 
haver aumento.

Por outro lado, segundo o próprio Marx, não é impossível elevar o nível de 
vida dos operários sem modificar a taxa de exploração. Basta para isso que a 
elevação da produtividade permita criar um valor igual ao salário com uma du
ração menor do trabalho necessário. A produtividade permite melhorar o nível 
de vida real dos trabalhadores, no esquema marxista, sem diminuir a taxa de 
exploração.

Se admitirmos a elevação da produtividade e, em conseqüência, a redução 
da duração do trabalho necessário, só podemos afastar a hipótese da elevação do 
nível de vida real admitindo um aumento da taxa de exploração. Ora, segundo 
Marx, a taxa de exploração é mais ou menos constante, em diferentes períodos.

Em outras palavras, se seguirmos o mecanismo econômico tal como Marx 
o analisou, não veremos uma demonstração da pauperização, e nossa conclusão, 
pelo contrário, coincidirá com aquilo que de fato ocorreu: uma elevação do ní
vel de vida real dos operários.

De onde é tirada, então, nas obras de Marx, uma demonstração da paupe
rização?

A meu ver, a única demonstração passa pelo intermediário de um mecanis
mo sociodemográfico, o do exército industrial de reserva. O que impede a ele
vação dos salários é o excedente permanente de mão-de-obra não empregada, 
que pesa sobre o mercado de trabalho e modifica as relações de troca entre ca
pitalistas e assalariados, em detrimento dos operários.

Na teoria de O capital a pauperização não é um mecanismo estritamente 
econômico, mas uma teoria econômico-sociológica. O elemento sociológico é 
a idéia -  que ele compartilhava com Ricardo mas que, na verdade, não o satis
fazia -  de que, uma vez que os salários tendem a se elevar, a taxa de natalida
de aumenta, criando assim um excesso de mão-de-obra. O mecanismo propria
mente econômico (este, sim, próprio de Marx) é o do desemprego tecnológico. 
A permanente mecanização da produção tende a liberar uma parte dos operá
rios empregados. O exército de reserva é a própria expressão  do mecanismo de
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realização do progresso técnico-econômico no capitalismo. É ele que pesa sobre 
o nível dos salários, impedindo-o de subir. Na sua ausência seria possível inte
grar no esquema marxista o fato histórico da elevação do nível de vida dos ope
rários sem renunciar aos elementos essenciais da teoria.

Nesse caso, a pergunta continuaria de pé: por que a autodestruição do capi
talismo é necessária? Minha impressão é que, ao terminar a leitura de O capital, 
descobrimos as razões pelas quais o funcionamento do sistema capitalista é di
fícil, e se torna cada vez mais difícil, embora esta última proposição me pare
ça historicamente falsa; mas não creio que O capital nos demonstre conclusi
vamente a autodestruição necessária do capitalismo, a não ser pela revolta das 
massas indignadas com a sorte que lhes é imposta. Se essa sorte não suscitar uma 
indignação extrema, como por exemplo nos Estados Unidos, O capital não nos 
dá-razões para acreditar que a condenação do regime capitalista seja inexorável.

Contudo, os regimes conhecidos no passado eram, teoricamente, suscetíveis 
de sobreviver, mas desapareceram. Não tiremos conclusões precipitadas pelo fato 
de que a morte do capitalismo não tenha sido demonstrada por Marx. Os regimes 
podem morrer sem que tenham sido condenados à morte pelos teóricos.

Os equívocos da filosofia marxista

O centro do pensamento marxista é uma interpretação sociológica e histó
rica do regime capitalista, condenado, em função das suas contradições, a evo
luir para a revolução e para um regime não-antagônico.

É bem verdade que Marx pensava que a teoria geral da sociedade que 
desenvolveu a partir do estudo do capitalismo pode e deve servir para a com
preensão de outros tipos de sociedade. Não há dúvida contudo de que se preo
cupava antes de mais nada com a interpretação da estrutura e do futuro do capi
talismo.

Por que razão essa sociologia histórica do capitalismo comporta tantas in
terpretações diferentes? Por que é a tal ponto equívoca? Mesmo deixando de lado 
as razões acidentais, históricas, póstumas, o destino dos movimentos e das so
ciedades que se dizem marxistas e as razões deste equívoco parecem ser, a meu 
ver, essencialmente três.

A concepção marxista da sociedade capitalista, e das sociedades em geral, 
é sociológica, mas sua sociologia está vinculada a uma filosofia. Muitas difi
culdades de interpretação nascem das relações entre a filosofia e a sociologia, 
relações que podem ser compreendidas de diferentes maneiras.

Por outro lado, a sociologia marxista propriamente dita comporta interpre
tações diversas, de acordo com a definição mais ou menos dogmática que se dá 
a noções como forças de produção ou relações de produção, e conforme se con-
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sidere que o conjunto da sociedade seja determinado ou condicionado pela in- 
fra-estrutura. Os conceitos de infra-estrutura e superestrutura não são claros, e 
se prestam a especulações infindáveis.

Enfim as relações entre economia e sociologia levam a interpretações di
versas. Segundo Marx, é a partir da ciência econômica que se pode compreen
der a sociedade global, mas as relações entre os fenômenos econômicos e o con
junto social são equívocas.

Uma proposição me parece incontestável, isto é, uma proposição que todos 
os textos de Marx deixam clara. Marx passou da filosofia para a economia polí
tica, através da sociologia, e permaneceu filósofo até o fim da vida. Sempre 
considerou que a história da humanidade, tal como se desenrola através de su
cessão de regimes, e tal como ela desemboca numa sociedade não antagônica, 
tem uma significação filosófica. É através da história que o homem cria a si 
mesmo e a realização da história é, simultaneamente, um fim da filosofia. Pela 
história, a filosofia, definindo o homem, se realiza a si mesma. O regime não- 
antagônico pós-capitalista não é apenas um tipo social entre outros: é o termo da 
procura da humanidade por si mesma.

Contudo, se esta significação filosófica da história é incontestável, restam 
ainda muitas questões difíceis.

Classicamente, explicava-se o pensamento de Marx pela conjunção de três 
influências, que o próprio Engels havia enumerado: a filosofia alemã, a econo
mia inglesa e a ciência histórica francesa. Essa enumeração de influências pare
ce banal e por isso é hoje desprezada pelos intérpretes mais sutis. Todavia, é 
preciso começar pelas interpretações não sutis, isto é, pelo que o próprio Marx 
e o próprio Engels revelaram a respeito das origens do seu pensamento.

Segundo eles, situavam-se na seqüência da filosofia clássica alemã, por
que guardavam uma das idéias fundamentais de Hegel, isto é, de que a suces
são das sociedades e dos regimes representa simultaneamente as etapas da filo
sofia e as etapas da humanidade.

Por outro lado, Marx estudou a economia inglesa; utilizou conceitos dos 
economistas ingleses; assumiu algumas das teorias admitidas no seu tempo, por 
exemplo, a teoria do valor-trabalho, ou a lei da tendência para a baixa da taxa 
de lucro, aliás, aplicada de modo diferente por outros. Acreditava que, servin
do-se dos conceitos e das teorias dos economistas ingleses, poderia encontrar 
uma fórmula cientificamente rigorosa para a economia capitalista.

Finalmente, tomou emprestada aos historiadores e aos socialistas franceses 
a noção de luta de classes, que se encontrava comumente nas obras históricas 
do fim do século XVIII e do princípio do século XIX. Marx, porém, de acordo 
com o seu próprio testemunho, acrescentou um novo conceito. A divisão da 
sociedade em classes não é um fenômeno ligado ao conjunto da história e à
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essência da sociedade, mas corresponde a uma fase determinada. Numa fase 
ulterior, a divisão em classes poderá desaparecer13.

Essas três influências foram exercidas sobre o pensamento de Marx, e tra
zem uma interpretação válida, embora grosseira, da síntese feita por Marx e 
Engels. Mas essa análise das influências deixa em aberto a maioria das ques
tões mais importantes e, em particular, a questão do relacionamento entre Hegel 
e Marx.

A maior dificuldade está ligada, em primeiro lugar e antes de qualquer 
outra coisa, ao fato de que a interpretação de Hegel é, pelo menos, tão contes
tada quanto a de Marx. De acordo com o sentido que se atribua ao pensamento 
de Hegel, as duas doutrinas podem ser aproximadas ou afastadas, à vontade.

Há um método fácil para mostrar um Marx hegeliano que consiste em 
'apresentar um Hegel marxista. Esse método é empregado com um talento que 
confina com a genialidade, ou com a mistificação, por A. Kojève. Na sua inter
pretação, Hegel é a tal ponto marxizado que a fidelidade de Marx à obra de He
gel não deixa nenhuma dúvida14.

Por outro lado, para quem não aprecia Marx, como G. Gurvitch, basta apre
sentar Hegel de acordo com os manuais de história da filosofia, como um filó
sofo idealista que concebe o devenir histórico como o processo de desenvolvi
mento do espírito, para que Marx se tome essencialmente anti-hegeliano15.

De qualquer forma, encontramos no pensamento marxista um certo núme
ro de temas incontestavelmente hegelianos, tanto nas obras de juventude como 
nas de maturidade.

Na última das onze teses sobre Feuerbach, Marx escreve: “Os filósofos ape
nas interpretaram o mundo de diferentes maneiras; trata-se, agora, de transfor
má-lo.” (Êtudes philosophiques, Paris, Éd. Sociales, 1951, p. 64.)

Para o autor de O capital, a filosofia clássica, que levou ao sistema de Hegel, 
chegou ao seu fim. Não seria possível avançar mais, porque Hegel refletiu so
bre o todo histórico e o todo da humanidade. A filosofia completou sua tarefa, 
que consiste em levar à consciência explícita as experiências da humanidade. 
Essa tomada de consciência das experiências da humanidade está formulada na 
Fenomenologia do espírito e na Enciclopédia16. O homem, porém, depois de 
tomar consciência da sua vocação, não realizou essa vocação. A filosofia é total 
enquanto tomada de consciência, mas o mundo real não se ajusta ao sentido que 
a filosofia atribui à existência do homem. O problema filosófico-histórico origi
nal do pensamento marxista será, portanto, o de saber em que condições o curso 
da história pode realizar a vocação do homem tal como a concebeu a filosofia 
hegeliana.

A incontestável herança filosófica de Marx é a convicção de que o deve
nir histórico tem uma significação filosófica. Um novo regime econômico e so
cial não é apenas MBia peripécia que será oferecida posteriormente àcurioEÚijute
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desprendida dos historiadores profissionais, mas uma etapa do devenir da hu
manidade.

O que é, então, essa natureza humana, essa vocação do homem que a his
tória deve realizar para que a própria filosofia se realize?

Encontraremos nas obras de juventude de Marx várias respostas a esta 
questão; todas giram em tomo de alguns conceitos, como a universalidade, a 
totalidade -  conceitos positivos -  ou, ao contrário, a alienação -  um conceito 
negativo.

O indivíduo, tal como aparece na Filosofia do direito de Hegel17, e nas so
ciedades do seu tempo, tem, com efeito, uma situação dupla e contraditória. De 
um lado, como cidadão, o indivíduo participa do Estado, isto é, da universalida
de. Mas, no empíreo da democracia formal, ele só é cidadão uma vez a cada qua
tro ou cinco anos, e esgota sua cidadania ao votar. Fora dessa atividade única, 
com a qual realiza sua universalidade, o indivíduo pertence ao que conhecemos, 
segundo a terminologia de Hegel, como a bürgerliche Gesellschaft, a sociedade 
civil, isto é, ao conjunto das atividades profissionais. Ora, enquanto membro da 
sociedade civil, ele está encerrado nas suas particularidades e não se comunica 
com o conjunto da comunidade. É um trabalhador às ordens de um empresário, 
ou então um empresário separado da organização coletiva. A sociedade civil 
impede os indivíduos de realizar sua vocação de universalidade.

Para que essa contradição seja superada, é preciso que os indivíduos no seu 
trabalho possam participar da universalidade da mesma maneira como dela par
ticipam com sua atividade de cidadãos.

O que significam essas fórmulas abstratas? A democracia formal, que se 
define pela eleição dos representantes do povo pelo sufrágio universal, e pelas 
liberdades abstratas do voto e do debate, não toca as condições de trabalho e de 
vida dos membros da coletividade. O trabalhador, que vende sua força de tra
balho no mercado em troca de um salário, não é como o cidadão que, a cada qua
tro ou cinco anos, elege seus representantes e, direta ou indiretamente, seus go
vernantes. Para que se realizasse a democracia real, seria necessário que as liber
dades limitadas à ordem política nas sociedades atuais fossem transpostas para 
o campo da existência concreta, econômica, dos homens.

Contudo, para que os indivíduos no trabalho pudessem participar da univer
salidade, como os cidadãos com seu voto, para que se pudesse realizar a demo
cracia real, seria necessário suprimir a propriedade privada dos meios de produ
ção, que põe alguns indivíduos a serviço de outros, provoca a exploração dos tra
balhadores pelos empresários e interdita a estes últimos o trabalho direto para a 
coletividade, já que, no sistema capitalista, eles trabalham visando ao lucro.

Uma primeira análise, que vamos encontrar na Crítica da filosofia do di
reito de Hegel, gira em torno da oposição entre o particular e o universal, a so
ciedade civil e o Estado, a escravidão do trabalhador e a liberdade fictícia do
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eleitor e do cidadão18. Esse texto constitui a origem de uma das oposições clás
sicas do pensamento marxista, entre democracia formal e democracia real; mos
tra também uma certa forma de aproximação entre a inspiração filosófica e a 
crítica sociológica.

A inspiração filosófica se manifesta na rejeição de uma universalidade do 
indivíduo limitada à ordem política e se transpõe facilmente para uma análise 
sociológica. Em linguagem comum, a idéia de Marx é a seguinte: o que signi
fica o direito de votar a cada quatro ou cinco anos para os indivíduos que não têm 
outro meio de subsistência a não ser os salários que recebem dos patrões, em 
condições que estes estabelecem?

O segundo conceito em torno do qual gira o pensamento de juventude de 
Marx é o do homem total, provavelmente ainda mais equívoco do que o do ho- 
mem universalizado.

O homem total é o que não é mutilado pela divisão do trabalho. Para Marx, 
e a maioria dos observadores, o homem da sociedade industrial moderna é, com 
efeito, um homem especializado. Adquiriu uma formação específica, para exer
cer uma profissão particular. Permanece encerrado a maior parte de sua vida 
nessa atividade setorial, deixando de utilizar muitas aptidões e faculdades que 
poderiam se desenvolver.

Nessa linha, o homem total seria aquele que não fosse especializado. Al
guns textos de Marx sugerem uma formação politécnica, em que todos os indiví
duos fossem preparados para o maior número possível de profissões. Com tal 
formação, não estariam condenados a fazer a mesma coisa, de manhã à noite19.

Se o significado do homem total é o homem não amputado de algumas das 
suas aptidões pelas exigências da divisão do trabalho, esta noção é um protes
to contra as condições impostas aos indivíduos pela sociedade industrial, protesto 
ao mesmo tempo inteligível e simpático. Efetivamente, a divisão do trabalho tem 
como resultado fazer com que a maioria dos indivíduos não realizem tudo aquilo 
de que são capazes. Mas esse protesto um tanto romântico não me parece ade
quado ao espírito de um socialismo científico. É difícil conceber (a não ser nu
ma sociedade extraordinariamente rica, em que o problema da pobreza tivesse 
sido resolvido definitivamente) como uma sociedade, capitalista ou não-capita- 
lista, poderia formar todos os seus membros em todas as profissões; é difícil 
imaginar como funcionaria uma sociedade industrial em que os indivíduos não fos
sem especializados no seu trabalho.

Procurou-se assim, em outra direção, um outro tipo de interpretação, menos 
romântica. O homem total não seria o homem capaz de fazer tudo, mas aquele 
que realiza autenticamente sua humanidade, que exerce as atividades que defi
nem o homem.

Nesse caso, a noção de trabalho se torna essencial. O homem é concebido 
essencialmente como um ser que trabalha. Se trabalha em condições desuma-
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nas, é desumanizado, porque deixa de cumprir a atividade que constitui sua hu
manidade, em condições adequadas. Encontramos efetivamente nas obras de 
juventude de Marx, em particular no Manuscrito econômico-filosófico, de 1844, 
uma crítica das condições capitalistas do trabalho20.

Voltamos a encontrar aqui o conceito de alienação, que está hoje no centro 
da maior parte das interpretações de Marx. No capitalismo, o homem é alienado. 
Para que o homem possa se realizar, é preciso que supere essa alienação.

Marx usa três termos diferentes que são traduzidos muitas vezes pela mes
ma palavra -  alienação embora as palavras alemãs não tenham exatamente o 
mesmo sentido. São elas Entàusserung, Veràusserung e Entfremdung. O termo 
que corresponde aproximadamente à palavra alienação é o último, que etimo- 
logicamente significa: tornar-se estranho a si mesmo. A idéia é que, em certas 
circunstâncias, ou em certas sociedades, as condições impostas ao homem são 
tais que este se toma um estranho para si mesmo, isto é, não se reconhece mais 
na sua atividade e nas suas obras.

O conceito de alienação deriva, evidentemente, da filosofia hegeliana, em que 
tem um papel primordial. Mas a alienação hegeliana é concebida no plano filosó
fico ou metafísico. Na concepção de Hegel, o espírito {der Geist) se aliena nas suas 
obras; constrói edifícios intelectuais e sociais e se projeta fora de si mesmo. A his
tória do espírito, a história da humanidade, é a história das alienações sucessivas, 
ao fim das quais o espírito voltará a ser o possuidor do conjunto das suas obras e 
do seu passado histórico, com a consciência de possuir esse conjunto. No marxis
mo, inclusive nas obras marxistas de juventude, o processo de alienação, em vez de 
ser um processo filosófica ou metafisicamente inevitável, toma-se a expressão de 
um processo sociológico pelo qual os homens ou as sociedades edificam organiza
ções coletivas, nas quais se perdem21.

Interpretada sociologicamente, a alienação é uma crítica ao mesmo tempo 
histórica, moral e sociológica da ordem social da época. No regime capitalista, 
os homens são alienados, eles mesmos se perderam na coletividade, e a raiz de 
todas as alienações é a alienação econômica.

Há duas modalidades de alienação econômica que correspondem aproxi
madamente a duas críticas de Marx ao sistema capitalista. A primeira alienação 
é imputável à propriedade privada dos meios de produção; a segunda, à anar
quia do mercado.

A alienação imputável à propriedade privada dos meios de produção se 
manifesta no fato de que o trabalho, atividade essencialmente humana, que de
fine a humanidade do homem, perde suas características humanas, já que passa 
a ser, para os assalariados, nada mais do que um meio de existência. Em vez de 
o trabalho ser a expressão do próprio homem, o trabalho se vê degradado em 
instrumento, em meio de viver.
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Os empresários também são alienados, pois a finalidade das mercadorias 
de que dispõem não é atender a necessidades realmente sentidas pelos outros, 
mas são levadas ao mercado para obter lucro. O empresário se toma escravo de 
um mercado imprevisível, sujeito aos azares da concorrência. Explora os assa
lariados, mas nem por isso ele é humanizado no seu trabalho, pelo contrário, 
aliena-se em benefício de um mecanismo anônimo.

Qualquer que seja a interpretação exata que se dê a essa alienação econô
mica, parece-me que a idéia central é bastante clara. A critica da realidade eco
nômica do capitalismo no pensamento de Marx era, na sua origem, uma crítica 
filosófica e moral, antes de se tornar uma análise rigorosamente sociológica e 
econômica.

Assim, é possível expor o pensamento de Marx como o de um puro eco
nomista e sociólogo, porque no fim da sua vida ele queria ser um cientista, econo
mista e sociólogo; contudo, Marx chegou à crítica econômico-social tomando 
como ponto de partida temas filosóficos. Esses temas filosóficos, a universali
zação do indivíduo, o homem total, a alienação, animam e orientam a análise 
sociológica das suas obras da maturidade. Em que medida a análise sociológica 
da maturidade de Marx não passa do desenvolvimento das intuições filosóficas 
da sua juventude? Ou então, em que medida ela é, ao contrário, a substituição 
total dessas intuições filosóficas? Coloca-se aí um problema de interpretação 
que ainda não foi totalmente resolvido.

Certamente, durante toda a sua vida, Marx conservou esses temas filosó
ficos num segundo plano. Para ele a análise da economia capitalista era a aná
lise da alienação dos indivíduos e das coletividades, que perdiam o controle da 
sua própria existência num sistema sujeito a leis autônomas. A crítica da eco
nomia capitalista era também a crítica filosófica e moral da situação imposta 
ao homem pelo capitalismo. Sobre este ponto, estou de acordo com a interpre
tação corrente, a despeito da opinião de Althusser.

Por outro lado, certamente a análise do devenir do capitalismo era, para 
Marx, a análise do devenir do homem e da natureza humana através da história. 
Esperava da sociedade pós-capitalista a realização da filosofia.

Qual seria, no entanto, esse homem total que a revolução pós-capitalista 
deveria realizar? Sobre isso, pode-se discutir, porque no fundo havia em Marx 
uma oscilação entre dois temas, até certo ponto contraditórios. De acordo com 
o primeiro deles, o homem realiza sua humanidade no trabalho e é a liberação 
do trabalho que marcará a humanização da sociedade. Mas em vários lugares 
aparece uma outra concepção segundo a qual o homem só é verdadeiramente 
livre fora do trabalho. Nesta segunda concepção o homem só realiza sua huma
nidade na medida em que reduz suficientemente a duração da jornada de traba
lho, a fim de <jt» possa fazer outras coisas, além do trabalhoíL
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Podem-se naturalmente combinar os dois temas, dizendo que a humanização 
completa da sociedade pressuporia, antes de mais nada, que as condições im
postas ao homem no seu trabalho fossem humanizadas, e que, simultaneamen
te, a duração do trabalho diminuísse o bastante para que o lazer lhe permitisse 
a leitura de Platão, por exemplo.

Filosoficamente, resta contudo uma dificuldade: qual é a atividade essencial 
que define o próprio homem e que deve se desenvolver para que a sociedade per
mita a realização da filosofia? Se não se determina qual é a atividade essencial
mente humana, corre-se o risco de adotar a concepção do homem total na sua 
acepção mais vaga. E preciso que a sociedade permita a todos os homens realizar 
todas as suas aptidões. Essa proposição representa uma boa definição do ideal da 
sociedade, mas não é fácil traduzi-la num programa concreto e preciso. Por outro 
lado, é difícil imputar exclusivamente à propriedade privada dos meios de produ
ção o fato de todos os homens não realizarem todas as suas aptidões.

Em outras palavras, parece haver uma desproporção extrema entre a alie
nação humana atribuível à propriedade privada dos meios de produção e a rea
lização do homem total que deve resultar da revolução. Como se pode conciliar 
a crítica da sociedade atual com a esperança de realização do homem total pela 
simples substituição de um modo de propriedade por outro?

Aqui aparecem a grandeza e o equívoco da sociologia marxista. Pretende 
ser uma filosofia. Ela é, essencialmente, uma sociologia.

Mas, além -  ou aquém -  dessas idéias, restam ainda muitos pontos obscuros 
ou equívocos que explicam a variedade das interpretações dadas ao pensamen
to de Marx.

Um desses equívocos, de ordem filosófica, está relacionado com a nature
za da lei histórica. A interpretação histórica de Marx pressupõe um devenir in
teligível de ordem supra-individual. Formas e relações de produção estão em 
relação dialética. Por meio da luta de classes e da contradição entre formas e re
lações de produção, o capitalismo destrói a si mesmo. Ora, essa visão geral da 
história pode ser interpretada de duas maneiras diferentes.

De acordo com uma interpretação que chamarei de objetivista, esta repre
sentação das contradições históricas que levam à destruição do capitalismo e ao 
surgimento de uma sociedade não-antagonista corresponderia ao que chama
mos vulgarmente de grandes linhas da história. Da confusão dos fatos históri
cos Marx extrai os dados essenciais, o que é mais importante no próprio deve
nir histórico, sem que o detalhe dos acontecimentos seja incluído nessa visão.

Admitindo essa interpretação, a destruição do capitalismo e o advento de 
uma sociedade não-antagônica seriam fatos certos e conhecidos previamente, 
mas indeterminados quanto à sua data e à modalidade.
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As previsões do tipo: “o capitalismo será destruído pelas suas contradi
ções, mas não se sabe quando ou como” não são satisfatórias. A previsão de um 
acontecimento sem data e não-especificado não significa grande coisa; pelo 
menos, uma lei histórica dessa ordem não se parece absolutamente com as leis 
das ciências naturais.

Essa é uma das interpretações possíveis do pensamento de Marx, e é a in
terpretação hoje admitida como ortodoxa no mundo soviético. Afirma-se a des
truição necessária do capitalismo, e sua substituição por uma sociedade mais 
progressiva, isto é, pela sociedade soviética, reconhecendo-se, simultaneamen
te, que a data desse acontecimento inevitável ainda não é conhecida, e que a 
forma dessa catástrofe previsível é indeterminada. Indeterminação que, no plano 
dos acontecimentos políticos, representa uma grande vantagem, já que permite 
proclamar, com toda segurança, que a coexistência é possível. Para o regime 
soviético não é necessário destruir o regime capitalista, uma vez que ele próprio, 
de qualquer modo, se destruirá23.

Há outra interpretação que chamaremos de dialética, não no sentido vulgar 
do termo, mas num sentido sutil. Nesse caso, a visão marxista da história nas
ceria de uma forma de reciprocidade de ação entre, por um lado, o mundo his
tórico e a consciência que pensa esse mundo e, por outro, entre os diferentes 
setores da realidade histórica. Essa dupla reciprocidade de ação permitiria evi
tar o que há de pouco satisfatório na representação das grandes linhas da histó
ria. De fato, se tomarmos dialética a interpretação do movimento histórico, não 
estaremos mais obrigados a abandonar os detalhes dos acontecimentos, e pode
remos compreender os acontecimentos tais como se realizaram, em seu caráter 
concreto.

Assim, Jean-Paul Sartre ou Maurice Merleau-Ponty conservam certas idéias 
essenciais do pensamento marxista: a alienação do homem na e pela economia 
privada, a ação predominante das forças e das relações de produção. Contudo, 
para ambos, esses conceitos não visam à identificação das leis históricas, na 
acepção científica do termo, ou das grandes linhas do devenir. São instrumen
tos necessários para tornar inteligível a situação do homem no regime capita
lista ou para relacionar os acontecimentos com a situação do homem no seio do 
capitalismo, sem que se possa falar propriamente de determinismo.

Uma visão dialética desse tipo, de que há diversas versões entre os existen
cialistas franceses e em toda a escola marxista ligada a Lukács, é filosofica
mente mais satisfatória, embora comporte também algumas dificuldades24.

A dificuldade essencial consiste em localizar as duas idéias fundamentais 
do marxismo simples, a saber, a alienação do homem no capitalismo e o adven
to de uma sociedade não-antagônica depois da autodestruição do capitalismo. 
Uma interpretação dialética, postulando a ação recíproca entre sujeito e objeto, 
entre vários setores da realidade, não leva necessariamente a essas duas propo
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sições essenciais. Deixa sem resposta a questão sobre como determinar a inter
pretação global, total e verdadeira. Se todo sujeito histórico pensa a história em 
função da sua situação, por que a interpretação dos marxistas ou do proletaria
do é verdadeira? Por que é total?

A visão objetivista que invoca as leis da história comporta a dificuldade 
essencial de declarar inevitável um acontecimento não-datado e não-precisado; 
a interpretação dialética não explica a necessidade da revolução, nem o caráter 
não-antagônico da sociedade pós-capitalista, nem o caráter total da interpreta
ção histórica.

Um segundo equívoco se relaciona com a natureza do que poderíamos cha
mar de imperativo revolucionário. O pensamento de Marx pretende ser cientí
fico. Contudo, parece implicar imperativos, já que ordena a ação revolucioná
ria como a única conseqüência legítima da análise histórica. Como no caso 
anterior, há duas interpretações possíveis que podemos resumir com a fórmu
la: Kant ou Hegel? O pensamento marxista deve ser interpretado no quadro do 
dualismo kantiano, do fato e do valor, da lei científica e do imperativo moral, ou 
no quadro da tradição hegeliana?

Na história póstuma do marxismo encontramos aliás duas escolas, uma 
kantiana, a outra hegeliana; esta última mais numerosa do que a primeira. A es
cola kantiana do marxismo é representada pelo social-democrata alemão Mehring, 
e pelo austro-marxista Max Adler, mais kantiano do que hegeliano, porém, kan
tiano de estilo muito particular25. Os kantianos dizem: não se passa do fato para 
o valor, do julgamento sobre o real para o imperativo moral; portanto, não se 
pode justificar o socialismo pela interpretação da história tal como ela se de
senrola. Marx analisou o capitalismo tal como ele é; desejar o socialismo diz 
respeito a uma decisão de ordem espiritual. Contudo, a maioria dos intérpretes 
de Marx preferiu permanecer na tradição do monismo. O sujeito que com- 
preende a história está engajado na própria história. O socialismo, ou a socie
dade não-antagônica deve surgir necessariamente da sociedade antagônica atual 
porque o intérprete da história é levado, por uma dialética necessária da cons
tatação daquilo que é, a querer uma sociedade de outro tipo.

Certos intérpretes, como L. Goldman, vão mais longe e afirmam que na 
história não há observação desinteressada. A visão da história global traz con
sigo um engajamento. É em virtude de querer o socialismo que se percebe o 
caráter contraditório do capitalismo. É impossível dissociar tomada de posição 
em relação à realidade e observação da realidade. Não que essa tomada de posi
ção seja arbitrária e resulte de uma decisão não-justificada, mas segundo a dia
lética do objeto e do sujeito é da realidade histórica que cada um de nós tira os 
quadros do nosso pensamento, os conceitos com que a interpretamos. A inter
pretação nasce do contato do objeto, um objeto que não é reconhecido passiva



OS FUNDADORES 159

mente, mas é, ao mesmo tempo, reconhecido e negado; a negação do objeto é 
a expressão do querer um regime diferente26.

Existem portanto duas tendências: uma, que tende a dissociar a interpreta
ção da história, cientificamente válida, da decisão pela qual se adere ao socialis
mo; outra que, pelo contrário, une a interpretação da história à vontade política.

Mas, qual era o pensamento de Marx sobre este ponto? Enquanto homem, 
Marx era ao mesmo tempo cientista e profeta, sociólogo e revolucionário. Se al
guém lhe tivesse perguntado se é possível separar essas duas coisas, creio que 
teria respondido que, em abstrato, elas eram, de fato, separáveis. De fato, seu 
propósito científico era forte demais para que admitisse que sua interpretação 
do capitalismo fosse solidária com uma decisão moral. Não obstante, estava a 
tal ponto convencido da indignidade do regime capitalista que a análise do real 
lhe sugeria irresistivelmente a vontade revolucionária.

Além destas duas alternativas, a da visão objetiva das grandes linhas da his
tória e a da interpretação dialética, Kant ou Hegel, há uma conciliação possí
vel, que é hoje considerada a filosofia oficial do sovietismo, a filosofia objeti- 
vista dialética, tal como Engels a formulou no Anti-Dühring, e Stalin resumiu 
no Materialismo dialético e materialismo histórico11.

As teses essenciais desse materialismo dialético são as seguintes:
1) O pensamento dialético afirma que a lei do real é a lei da transforma

ção. Existe uma transformação incessante, tanto na natureza inorgânica como 
no universo do homem. Não há um princípio eterno; as concepções humanas e 
morais se transformam de época para época.

2) O mundo real comporta uma progressão qualitativa que vai da natureza 
inorgânica até o mundo humano e, no mundo humano, dos regimes sociais pri
mitivos até o regime que marcará o fim da pré-história, isto é, o socialismo.

3) Essas mudanças se operam de acordo com determinadas leis abstratas. 
As mudanças quantitativas a partir de um certo ponto se tornam mudanças qua
litativas. As transformações não se realizam insensivelmente, gradualmente, mas 
por meio de uma mudança brutal, revolucionária. Engels dá um exemplo: a água 
é líquida; se abaixarmos a temperatura até um certo ponto, o líquido se torna 
sólido. Num dado momento, a mudança quantitativa passa a ser uma mudança 
qualitativa. Finalmente, essas transformações parecem obedecer a uma lei inte
ligível, a lei da contradição e da negação da negação.

Um exemplo dado por Engels permite compreender em que consiste a ne
gação da negação: se negamos A, temos menos A; multiplicando menos A por 
menos A, temos A2, que é a negação da negação. O mesmo acontece no univer
so humano: o regime capitalista é a negação do regime de propriedade feudal; 
a propriedade pública do socialismo será a negação da negação, isto é, a nega
ção da propriedade privada.
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Em outras palavras, uma das características dos movimentos tanto cósmi
cos como humanos seria o fato de as transformações estarem em relação contra
ditória umas com as outras. Essa contradição teria a seguinte forma: no mo
mento B haveria contradição com o que era no momento A, e o momento C 
seria contradição do que era no momento B, representando, de certo modo, o 
retorno ao estado inicial do momento A, mas num plano superior. Assim, o con
junto da história é a negação da propriedade coletiva inicial das sociedades 
indiferenciadas e arcaicas; o socialismo nega as classes sociais e os antagonis
mos para retornar à propriedade coletiva das sociedades primitivas, porém, 
num plano superior.

Essas leis dialéticas não satisfizeram plenamente todos os intérpretes de 
Marx. Já se discutiu muito para saber se Marx aprovava a filosofia materialis
ta de Engels. Além do problema histórico, a questão principal consiste em saber 
em que medida a noção de dialética se aplica à natureza, orgânica ou inorgâni
ca, como ao mundo humano.

Na noção de dialética há a idéia de mudança e o conceito da relatividade 
das idéias ou dos princípios circunstanciais. Mas há também as duas idéias da 
totalidade e da significação. Para que haja interpretação dialética da história é 
necessário que o conjunto dos elementos de uma sociedade ou de uma época 
constitua um todo, e que a passagem de uma dessas totalidades para outra seja 
inteligível. Essas duas exigências, de totalidade e de inteligibilidade da suces
são, parecem estar associadas ao mundo humano. Compreende-se que no mundo 
histórico as sociedades constituam unidades totais, porque efetivamente as di
ferentes atividades das coletividades estão ligadas entre si. Os diferentes setores 
de uma realidade social podem ser explicados a partir de um elemento consi
derado essencial, por exemplo, as forças e as relações de produção. Porém, será 
possível encontrar na natureza orgânica, e sobretudo na inorgânica, o equiva
lente das totalidades e da significação das sucessões?

Na verdade, essa filosofia dialética do mundo material não é indispensá
vel para admitir a análise marxista do capitalismo, ou para ser revolucionário. 
E possível duvidar de que -  A X -  A = A2 seja um bom exemplo de dialética, 
e no entanto ser um excelente socialista. O vínculo entre a filosofia dialética da 
natureza conforme foi exposta por Engels e a essência do pensamento marxis
ta não é evidente nem necessário.

Historicamente, uma determinada ortodoxia pode, por certo, combinar es
sas diferentes proposições, porém, lógica e filosoficamente, a interpretação eco
nômica da história e a crítica do capitalismo a partir da luta de classes nada têm 
a ver com a dialética da natureza. De modo mais geral, a vinculação entre a fi
losofia marxista do capitalismo e o materialismo metafísico não me parece nem 
logicamente, e nem filosoficamente, necessária.
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Na verdade, porém, muitos marxistas que tiveram atividade política acre
ditavam que para ser um bom revolucionário era preciso ser materialista, no 
sentido filosófico do termo. Como esses homens eram muito competentes em 
matéria de revolução, quando não em matéria filosófica, é de crer que tivessem 
boas razões. Lenin, em particular, escreveu um livro, Materialismo e empirio- 
criticismo, para demonstrar que os marxistas que abandonavam uma filosofia 
materialista se afastavam também da via real que leva à revolução28. Logica
mente, é possível ser discípulo de Marx em economia política e não ser mate
rialista no sentido metafísico do termo29. Historicamente, porém, estabeleceu- 
se uma espécie de síntese entre uma filosofia de tipo materialista e uma visão 
histórica.

Os equívocos da sociologia marxista

Mesmo se abstrairmos sua base filosófica, veremos que a sociologia mar
xista comporta alguns equívocos.

A concepção do capitalismo e da história de Marx está associada à combi
nação dos conceitos de forças de produção, relações de produção, luta de clas
ses, consciência de classe, infra-estrutura e superestrutura.

É possível utilizar esses conceitos em qualquer análise sociológica. Pes
soalmente, quando procuro analisar uma sociedade, como a soviética ou a norte- 
americana, gosto de tomar como ponto de partida o estado da sua economia, ou 
mesmo o estado das suas forças de produção, para chegar às relações de produ
ção e, em seguida, às relações sociais. O emprego crítico e metodológico des
sas noções, para compreender e explicar uma sociedade moderna, e talvez até 
mesmo qualquer sociedade histórica, é perfeitamente legítimo.

Contudo, se nos limitarmos a utilizar dessa forma esses conceitos, não en
contraremos uma filosofia da história. Podemos descobrir, por exemplo, que a 
um mesmo grau de desenvolvimento das forças produtivas correspondem dife
rentes relações de produção. A propriedade privada não exclui um grande de
senvolvimento das forças produtivas; por outro lado, já pode haver proprieda
de coletiva com um desenvolvimento mínimo das forças de produção. Em outras 
palavras, o emprego crítico das categorias marxistas não implica uma interpre
tação dogmática do curso da história.

Ora, o marxismo pressupõe uma espécie de paralelismo entre o desenvol
vimento das forças produtivas, a transformação das relações de produção, a in
tensificação da luta de classes e a marcha para a revolução. Na sua versão dog
mática, implica que o fator decisivo sejam as forças de produção, que o desenvol
vimento destas marque o sentido da história humana e que às diferentes fases do 
desenvolvim ento  das forças de produção correspondam etapas determinadas
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das relações de produção e da luta de classes. Se, no regime capitalista, a luta 
de classes se atenuar com o desenvolvimento das forças de produção, ou ainda, 
se houver propriedade coletiva numa economia pouco desenvolvida, o parale
lismo entre esses movimentos, que é indispensável para a filosofia dogmática 
da história, é rompido.

Marx quer compreender o conjunto das sociedades a partir da sua infra- 
estrutura, isto é, ao que parece, do estado das forças produtivas, dos conheci
mentos científicos e técnicos, da indústria e da organização do trabalho. Essa 
compreensão das sociedades, sobretudo das sociedades modernas, a partir da 
sua organização econômica é perfeitamente legítima e, do ponto de vista meto
dológico, talvez seja a melhor. No entanto, para passar dessa análise a uma 
interpretação do movimento histórico, é preciso admitir relações determinadas 
entre os diferentes setores da realidade.

Os intérpretes consideraram que, efetivamente, era difícil usar termos mui
to precisos, como o de determinação, para explicar as relações entre as forças 
ou relações de produção e o estado da consciência social. Como o termo cau
salidade (ou determinação) pareceu por demais rígido ou, no vocabulário da 
escola, como mecanicista e não-dialético, passou-se a usar o termo condiciona
mento em lugar de determinação. A fórmula é, por certo, preferível, mas é vaga 
demais. Numa sociedade, qualquer setor condiciona os outros. Se tivéssemos 
outro regime político, provavelmente teríamos outra organização econômica. 
Se tivéssemos outra economia, provavelmente teríamos um regime político que 
não seria o da V República.

O termo determinação é excessivamente rígido; condicionamento corre o 
risco de ser flexível demais e de tal modo incontestável que o alcance da fór
mula torna-se duvidoso.

Seria necessário encontrar uma fórmula intermediária entre a determina- 
ção do conjunto da sociedade pela infra-estrutura -  proposição refutável -  e o 
condicionamento, que não tem muita significação. Como sempre acontece nes
ses casos, a solução miraculosa é a solução dialética: passa-se a falar em con
dicionamento dialético, e tem-se a impressão de que o problema foi resolvido.

Mesmo admitindo que a sociologia marxista consista numa análise dialé
tica das relações entre as forças produtivas materiais, os modos de produção, 08 
quadros sociais e a consciência dos homens, é preciso, num momento determi
nado, chegar à idéia essencial, isto é, a determinação do todo social. A meu ver, 
o pensamento de Marx não comporta dúvida. Acreditava que um regime histó
rico era definido por certas características principais, o estado das forças pro
dutivas, a forma da propriedade e as relações dos trabalhadores entre si. Os 
diferentes tipos sociais são caracterizados por um certo modo de relações entre 
os trabalhadores associados. A escravidão foi um tipo social, o trabalho assala
riado é um outro tipo. A partir daí, pode haver relações efetivamente flexíveis
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e dialéticas entre os diferentes setores da realidade, mas o essencial é a defini
ção de um regime social a partir de um pequeno número de fatos considerados 
como decisivos.

A dificuldade está em que esses diferentes fatos -  que para Marx são deci
sivos, e estão ligados entre si -  aparecem hoje separáveis, porque a história os 
separou.

A visão coerente de Marx é a de um desenvolvimento das forças produtivas 
que torna cada vez mais difícil manter as relações de produção capitalista e o 
funcionamento dos mecanismos desse regime, tornando a luta de classes cada 
vez mais impiedosa.

Na verdade, porém, o desenvolvimento das forças produtivas se fez, em al
guns casos, com a propriedade privada, em outros com a propriedade pública. 
A revolução não ocorreu onde as forças produtivas tinham atingido o maior 
desenvolvimento. Os fatos a partir dos quais Marx encontra a totalidade social e 
histórica foram dissociados pela história. O problema teórico provocado por tal 
dissociação pode ter duas soluções: a interpretação flexível, crítica, mantida por 
uma metodologia de interpretação sociológica e histórica aceitável para todos; 
e a interpretação dogmática, que mantém o esquema do devenir histórico con
cebido por Marx, numa situação que, sob certos aspectos, é totalmente diferen
te. Esta segunda interpretação é hoje considerada ortodoxa. Ela anuncia o fim 
da sociedade ocidental com base no esquema da contradição intrínseca e da 
autodestruição do regime capitalista. Cabe perguntar, contudo, se esta visão dog
mática corresponde à sociologia de Marx.

Outro equívoco da sociologia marxista tem a ver com a análise e a discus
são dos conceitos essenciais, notadamente os de infra-estrutura e superestrutu- 
ra. Quais são os elementos da realidade social que pertencem à infra-estrutura? 
Quais os que pertencem à superestrutura?

De modo geral, parece que devemos chamar de infra-estrutura a economia, 
em particular as forças de produção, isto é, o conjunto do equipamento técnico 
de uma sociedade, e também a organização do trabalho. Mas o equipamento téc
nico de uma civilização é inseparável dos conhecimentos científicos. Ora, estes 
parecem pertencer ao domínio das idéias ou do saber, e estes últimos deveriam 
estar ligados, ao que parece, à superestrutura, pelo menos na medida em que o 
saber científico está, em muitas sociedades, intimamente ligado aos modos de 
pensar e à filosofia.

Em outras palavras, na infra-estrutura, definida como força de produção, já 
entram elementos que deveriam pertencer à superestrutura. Este fato por si mes
mo não implica que não se possa analisar uma sociedade considerando suces
sivamente a infra-estrutura e a superestrutura. Contudo, esses exemplos, muito 
simples, mostram a dificuldade de separar realmente o que pertence, segundo 
a definição, a um# o s  outra.
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Por outro lado, as forças de produção dependem, como o instrumental téc
nico, da organização do trabalho comum que, por sua vez, depende das leis de 
propriedade. Estas últimas pertencem ao domínio jurídico. Ora, pelo menos de 
acordo com certos textos, o direito é parte da realidade do Estado30, e o Estado 
pertence à superestrutura. Vê-se aí, outra vez, a dificuldade de separar realmen
te o que é infra-estrutura e o que é superestrutura.

O debate sobre o que pertence a uma e à outra pode ser prolongado inde
finidamente.

Na qualidade de simples instrumentos de análise, esses dois conceitos 
podem ter uma utilização legítima. A objeção que se levanta só atinge a inter
pretação dogmática segundo a qual um dos dois termos determinaria o outro.

De modo comparável, não é fácil precisar a contradição existente entre as 
forças e as relações de produção. Segundo uma das versões mais simples desta 
dialética, que tem um papel importante no pensamento de Marx e dos marxis
tas, num certo grau de desenvolvimento das forças de produção, o direito indi
vidual de propriedade representaria um entrave no progresso das forças de pro
dução. Nesse caso, a contradição estaria na relação entre o desenvolvimento da 
técnica de produção e a manutenção do direito individual de propriedade.

A meu ver, essa contradição implica uma parte de verdade, mas não se coa
duna com as interpretações dogmáticas. Se considerarmos as grandes empresas 
modernas na França, Citroen, Renault, Péchiney, e nos Estados Unidos, Dupont 
de Nemours ou General Motors, pode-se dizer que, de fato, a amplitude das for- j 
ças de produção tomou inviável a manutenção do direito individual de proprie-; 
dade. As usinas da Renault não pertencem a ninguém, uma vez que pertencem ; 
ao Estado (não que o Estado não seja ninguém, mas a propriedade do Estado é i 
abstrata e, por assim dizer, fictícia). Péchiney não pertence a ninguém, antes j 
mesmo que se distribuam as ações aos operários, porque pertence a milhares de I 
acionistas que, embora sejam proprietários no sentido jurídico do termo, não,; 
exercem mais o direito tradicional e individual da propriedade. Da mesma forma, j 
a Dupont de Nemours ou a General Motors pertencem a centenas de milhares j  

de acionistas, que mantêm a ficção jurídica da propriedade, mas não têm seiusj 
privilégios autênticos.

O próprio Marx, aliás, fez alusão, em O capital, às grandes sociedades por 
ações, para constatar que a propriedade individual estava em vias de desapare-i 
cimento, e concluir que o capitalismo típico estava se transformando31.

Pode-se dizer portanto que Marx tinha razão quando mostrava a contradi
ção existente entre o desenvolvimento das forças de produção e o direito indi
vidual de propriedade, já que, no capitalismo moderno das grandes sociedades 
por ações, o direito de propriedade, de certo modo, desapareceu.
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Por outro lado, se considerarmos que essas grandes sociedades são a pró
pria essência do capitalismo, poderemos mostrar com igual facilidade que o 
desenvolvimento das forças produtivas não elimina absolutamente o direito de 
propriedade, e que a contradição teórica entre forças e relações de produção 
não existe. O desenvolvimento das forças de produção exige o aparecimento de 
novas formas de relações de produção, que podem, porém, não ser contraditó
rias com respeito ao direito tradicional de propriedade.

De acordo com uma segunda interpretação da contradição entre as forças 
e as relações de produção, a distribuição da renda determinada pelo direito in
dividual de propriedade é tal que uma sociedade capitalista é incapaz de absor
ver sua própria produção. Neste caso, a contradição entre forças e relações de 
produção tem a ver com o próprio funcionamento da economia capitalista. O po
der de compra distribuído às massas populares seria sempre inferior às neces
sidades da economia.

Essa versão continua a ter curso, depois de um século e meio. Nesse perío
do, em todos os países capitalistas, as forças de produção se desenvolveram pro
digiosamente. A incapacidade de uma economia baseada na propriedade privada 
de absorver sua própria produção já era denunciada quando a capacidade produ
tiva era apenas uma quinta ou décima parte da de hoje. Provavelmente a denún
cia continuará a ser feita quando a capacidade de produção for cinco ou seis vezes 
maior do que ela é hoje. A contradição não parece portanto evidente.

Em outras palavras, as duas versões da contradição entre forças e relações 
de produção não estão demonstradas; nem uma, nem outra. A única versão que 
comporta manifestamente uma parte da verdade é a que não leva às proposi
ções, política e messiânica, às quais os marxistas se apegam mais.

A sociologia de Marx é uma sociologia da luta de classes. Algumas das 
suas proposições são fundamentais. A sociedade atual é uma sociedade antagô
nica. As classes são os principais atores do drama histórico, do capitalismo em 
particular, e da história em geral. A luta de classes é o motor da história, e leva 
a uma revolução que marcará o fim da pré-história e o surgimento de uma so
ciedade não-antagônica.

Mas, o que é uma classe social? Já é tempo de responder a esta pergunta, 
com a qual deveria ter começado, se estivesse expondo o pensamento de um 
professor.

Sobre esse ponto, encontramos na obra de Marx um grande número de tex
tos que, pelo menos os mais importantes, creio poder classificar em três tipos.

Há uma passagem clássica nas últimas páginas do manuscrito de O capi
tal, o último capítulo publicado por Engels, no livro III, intitulado “As classes”. 
Como O capital é a principal obra científica de Marx, é preciso fazer referên
cia a esse texto, que infelizmente não está completo. Marx escreve: “Os pro
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prietários da simples força de trabalho, os proprietários do capital e os proprie
tários de terras, cujas fontes de renda são, respectivamente, o salário, o lucro e 
a renda, isto é, os assalariados, os capitalistas e os proprietários fundiários, cons
tituem as três grandes classes da sociedade moderna, baseada no sistema de 
produção capitalista.”32 A distinção entre as classes se baseia, aqui, na distinção, 
que aliás é clássica, da origem econômica das rendas: capital-lucro; terra-renda 
fundiária; trabalho-salário, isto é, no que se convencionou chamar de “fórmu
la trinitária que engloba todos os mistérios do processo social de produção”. (Le 
capital, liv. III, cap. 48, p. 193.)

O lucro é a forma aparente da realidade essencial que é a mais-valia; a 
renda fundiária, que Marx analisou longamente no mesmo livro III de O ca
pital, é uma parte da mais-valia, valor não distribuído ao trabalhadores.

Essa interpretação das classes em função da estrutura econômica é a que 
melhor responde à intenção científica de Marx. Permite identificar algumas das 
proposições essenciais da teoria marxista das classes.

Primeiramente, pode-se dizer que uma classe social é um grupo que ocupa 
um lugar determinado no processo de produção, ficando entendido que esse 
lugar tem um duplo significado: é um lugar no processo tecnológico de produ
ção e um lugar no processo jurídico, imposto ao processo técnico.

O capitalista é, simultaneamente, senhor da organização do trabalho, por
tanto senhor no processo técnico, e também, juridicamente, graças à sua situa
ção de proprietário dos meios de produção, quem tira, dos produtores associados, 
a mais-valia.

Pode-se concluir, por outro lado, que as relações de classe tendem a se sim
plificar à medida que o capitalismo se desenvolve. Se só existem duas fontes 
de renda -  deixando de lado a renda fundiária, cuja importância diminui com a 
industrialização existem apenas duas grandes classes: o proletariado, consti
tuído por aqueles que só possuem sua força de trabalho, e a burguesia capita
lista, isto é, todos aqueles que se apropriam de uma parte da mais-valia.

Um segundo tipo de textos de Marx relacionados com as classes sociais 
reúne os estudos históricos tais como As lutas de classes na França (1848-1850) 
ou O 18 brumário de Luís Bonaparte. Marx emprega, nesses textos, a noção de 
classe, mas sem fazer uma teoria sistemática. A enumeração das classes é mais 
longa e mais estrita do que na apresentação da distinção estrutural das classes 
que acabamos de analisar33.

Assim, em As lutas de classes na França Marx distingue as seguintes classes: 
burguesia financeira, burguesia industrial, burguesia comercial, pequena burgue
sia, classe camponesa, classe proletária e, por fim, o que chama de Lumpen- 
proletariat, que corresponde mais ou menos ao que chamamos de subproleta- 
riado.  ̂ :
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Essa enumeração não contradiz a teoria das classes, esboçada no último 
capítulo de O capital. O problema colocado por Marx nesses dois tipos de tex
tos não é o mesmo. Num caso, ele procura determinar quais são os grandes 
agrupamentos característicos de uma economia capitalista, em outros, os gru
pos sociais que exerceram influência sobre os acontecimentos políticos, em cir
cunstâncias históricas particulares.

É verdade, porém, que é difícil passar da teoria estrutural das classes, ba
seada na distinção das fontes de renda, à observação histórica dos grupos so
ciais. Com efeito, uma classe não constitui uma unidade, pelo simples fato de 
que, do ponto de vista da análise econômica, as rendas têm uma só e mesma 
fonte; é preciso, evidentemente, acrescentar também uma certa homogeneida
de psicológica e, possivelmente, uma certa consciência de unidade ou até mes
mo uma vontade de ação comum.

Esta observação nos leva à terceira categoria de textos. Em O 18 brumário 
de Luís Bonaparte, Marx explica por que um grande número de pessoas não 
representa necessariamente uma classe social, mesmo que essas pessoas tenham 
a mesma atividade econômica e o mesmo gênero de vida:

Os camponeses, pequenos proprietários, constituem uma enorme massa, cujos 
membros vivem todos na mesma situação, mas sem que estejam ligados uns aos 
outros por relações variadas. Seu modo de produção os isola, em vez de levá-los 
a um relacionamento recíproco. Esse isolamento é agravado pela deficiência dos 
meios de comunicação na França, e pela pobreza dos camponeses. A exploração 
das suas pequenas propriedades não permite nenhuma divisão do trabalho, nenhu
ma utilização de métodos científicos, e conseqüentemente nenhuma diversidade 
de desenvolvimento, nenhuma variedade de talentos, nenhuma riqueza de relações 
sociais. Cada família camponesa se basta a si mesma quase completamente, pro
duz diretamente a maior parte do que consome e obtém assim os meios de subsis
tência mais por uma troca com a natureza do que por uma troca com a sociedade. 
Uma pequena propriedade, um camponês e sua família; ao lado, outra pequena 
propriedade, outro camponês e outra família. Um certo número dessas famílias for
mam uma aldeia, e um certo número de aldeias um município. Assim, a grande mas
sa da nação francesa está constituída pela simples soma de unidades iguais, como 
um saco cheio de batatas forma um saco de batatas. Na medida em que milhões 
de famílias camponesas vivem em condições econômicas que as separam umas 
das outras e opõem seus interesses, tipo de vida e sua cultura aos de outras clas
ses da sociedade, essas famílias constituem uma classe. Mas, na medida em que 
só existe entre esses camponeses um vínculo local, e a semelhança dos seus inte
resses não cria entre eles nenhuma comunidade, nenhuma ligação nacional ou ne
nhuma organização política, eles não constituem uma classe. (Le 18 brumaire de 
Louis Bonaparte, pp. 97-98, Éd. Sociales.)

F.m outras palavras, a comunidade de atividade, de maneira de pensar e de 
modo de vida é a condição necessária da realidade de uma classe social, mas
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não a condição suficiente. Para que uma classe exista, é preciso que haja toma
da de consciência da unidade e sentimento de separação das outras classes so
ciais, quem sabe até mesmo sentimento de hostilidade em relação às outras 
classes sociais. No caso-limite, os indivíduos separados só formam uma classe 
na medida em que precisam desenvolver uma luta comum contra outra classe.

Levando em conta o conjunto desses textos, parece-me que se chega não a 
uma teoria completa e professoral das classes, mas a uma teoria político-socio- 
lógica, que aliás é bastante clara.

Marx parte da noção de uma contradição fundamental de interesses entre 
os assalariados e os capitalistas. Estava convencido, além disso, de que tal opo
sição dominava o conjunto da sociedade capitalista e que, com a evolução his
tórica, iria assumindo uma forma cada vez mais simples.

Por outro lado, contudo, como observador da realidade histórica, Marx 
constatava como qualquer outro, e ele era um excelente observador, a plurali
dade dos grupos sociais. No sentido estrito, a classe não se confunde com ne
nhum grupo social. Implica, além da comunidade de existência, a consciência 
dessa comunidade no plano nacional e a vontade de uma ação comum, com vis
tas a uma certa organização coletiva.

Nesse nível, compreende-se que aos olhos de Marx só existam, na verda
de, duas grandes classes, já que só existem dois grandes grupos, na sociedade 
capitalista, que têm verdadeiramente representações contraditórias do que deva 
ser a sociedade e que têm realmente um propósito político e histórico definido.

No caso dos operários, como no dos proprietários dos meios de produção, 
confundem-se os diferentes critérios que se podem imaginar ou observar. Os ope
rários da indústria têm um modo de vida determinado, que depende da sua fun
ção na sociedade capitalista. Têm consciência da sua solidariedade, e tomam 
consciência do antagonismo com relação a outros grupos sociais. São portanto, 
no sentido pleno da expressão, uma classe social que se define política e histo
ricamente por uma vontade própria, que os coloca em oposição essencial aos 
capitalistas. Isso não exclui a existência de subgrupos, dentro de cada classe, 
ou a presença de grupos ainda não absorvidos pelos dois grandes atores do 
drama histórico. Mas, no curso da evolução histórica, esses grupos exteriores 
ou marginais, como os comerciantes, os pequenos burgueses, os sobreviventes 
da antiga estrutura da sociedade, serão obrigados a se unir aos proletários ou 
aos capitalistas.

Nessa teoria há dois pontos equívocos e discutíveis.
No ponto de partida da sua análise, Marx assemelha a expansão da burgue

sia à expansão do proletariado. Desde seus primeiros escritos descreve o surgi
mento de um quarto estado como análogo à ascensão do terceiro. A burguesia 
desenvolveu as forças de produção no seio da sociedade feudal. Da mesma ma
neira, o proletariado está em vias de desenvolver as forças de produção da so
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ciedade capitalista. Ora, esta aproximação, a meu ver, é um erro. É preciso ter, 
além do gênio, a paixão política, para perceber que os dois casos são radical
mente diferentes.

Quando a burguesia, comercial ou industrial, criava forças de produção no 
seio da sociedade feudal, era realmente uma classe social nova, formada dentro 
da antiga sociedade. Mas a burguesia, seja comerciante, seja industrial, era uma 
minoria privilegiada, que exercia funções socialmente indispensáveis. Opunha- 
se à classe dirigente feudal como uma aristocracia econômica se opõe a uma 
aristocracia militar. Pode-se explicar como essa classe privilegiada, historica
mente nova, podia criar, no seio da sociedade feudal, novas forças e relações de 
produção, e como fez explodir a superestrutura política do sistema feudal. Para 
Marx, a Revolução Francesa constitui o momento em que a classe burguesa to
mou o poder político que estava nas mãos dos restos da classe feudal, politica
mente dirigente.

Entretanto, na sociedade capitalista, o proletariado não é uma minoria pri
vilegiada mas, ao contrário, a grande massa dos trabalhadores não-privilegiados. 
Não cria novas forças ou relações de produção dentro da sociedade capitalista; 
os operários são os agentes de execução de um sistema de produção dirigido pe
los capitalistas ou pelos técnicos.

Por isso, a comparação entre a expansão do proletariado e a expansão da bur
guesia é sociologicamente falsa. Para restabelecer a equivalência entre a ascen
são da burguesia e a ascensão do proletariado, os marxistas são forçados a usar 
aquilo que eles condenam quando empregado pelos outros: o mito. Para compa
rar a expansão do proletariado com a expansão da burguesia, é preciso confun
dir a minoria que dirige o partido político, e alega representar o proletariado, 
com o próprio proletariado. Em outras palavras, para manter a semelhança en
tre a ascensão da burguesia e a ascensão do proletariado, é preciso admitir que 
sucessivamente Lenin, Stalin, Khruchtchev, Brejnev e Kossiguin sejam o pro
letariado.

No caso da burguesia, são os burgueses os privilegiados, os que dirigem o 
comércio e a indústria, os que governam. Quando o proletariado faz sua revo
lução, são os homens que dizem representá-lo que dirigem as empresas comer
ciais e industriais, e que exercem o poder.

A burguesia é uma minoria privilegiada, que passou da situação social
mente dominante ao exercício político do poder; o proletariado é a grande mas
sa não privilegiada que não pode tornar-se, enquanto tal, uma minoria privile
giada e dominante.

Não estou fazendo aqui nenhum julgamento sobre os méritos respectivos 
de um regime que se diz burguês e de um que se diz proletário. Afirmo apenas, 
porque acredito tratar-se de fatos, que a ascensão do proletariado não pode ser as
semelhada, a não ser pela mitologia, à ascensão da burguesia, e que aí está o
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erro central de toda a visão marxista da história, que salta aos olhos e cujas con
seqüências têm sido imensas.

Marx quis definir de modo univoco, pela classe que exerce o poder, um re
gime econômico, social e político. Ora, essa definição do regime é insuficien
te, porque implica, aparentemente, uma redução da política à economia, ou do 
Estado à relação entre os grupos sociais.

Sociologia e economia

Marx se esforçou para combinar uma teoria do funcionamento da econo
mia com uma teoria do devenir da economia capitalista. Esta síntese da teoria 
e da história tem uma dificuldade intrínseca dupla, na origem e na conclusão.

Tal como o descreve Marx, o regime capitalista só pode funcionar com a 
condição de que exista um grupo de pessoas dispondo de capital e em condi
ções de comprar a força de trabalho daqueles cuja única coisa que possuem é es
sa força de trabalho. Como se constituiu historicamente esse grupo de homens? 
Qual é o processo de formação da acumulação primitiva do capital, indispen
sável para que o próprio capital possa funcionar? A violência, a força, a astú
cia, o furto e outros procedimentos clássicos da história política explicam, sem 
dificuldade, a formação de um grupo de capitalistas. Seria mais difícil explicar 
por meio da economia a formação desse grupo. A análise do funcionamento do 
capitalismo supõe a existência, no ponto de partida, de fenômenos extra-econô- 
micos, que criem condições nas quais o regime possa funcionar.

Há uma dificuldade da mesma natureza que surge no ponto de chegada. 
Não há, em O capital, nenhuma demonstração conclusiva sobre o momento 
em que o capitalismo deixará de funcionar, nem mesmo sobre o fato de que 
num dado momento ele deva deixar de funcionar. Para que a autodestruição do 
capitalismo fosse economicamente demonstrada, seria necessário que o econo
mista pudesse dizer: o capitalismo não pode funcionar com uma taxa de lucro 
inferior a determinada porcentagem. Ou então: a partir de determinado ponto, a 
distribuição da renda é tal que o regime se torna incapaz de absorver sua pró
pria produção. Mas, de fato, nenhuma dessas demonstrações pode ser encon
trada em O capital. Marx apresentou uma série de razões para demonstrar que 
o funcionamento do regime capitalista seria cada vez pior, mas não demonstrou 
economicamente a destruição do capitalismo por suas contradições internas. 
Assim, somos obrigados a introduzir no princípio e no fim do processo de evo
lução do regime capitalista um fator externo à economia do capitalismo, e que 
é de natureza política.

A teoria puramente econômica do capitalismo, enquanto economia de ex
ploração, comporta também uma dificuldade essencial. Está baseada na noção
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da mais-valia, que é inseparável da teoria do salário. Ora, toda economia mo
derna é progressiva, isto é, precisa acumular uma parte da produção anual para 
ampliar as forças de produção. Assim, se definirmos a economia capitalista co
mo uma economia de exploração, será preciso demonstrar em que sentido e em 
que medida o mecanismo capitalista de poupança e investimento difere do me
canismo de acumulação que existe ou existiria numa economia moderna de outro 
tipo.

Para Marx, a característica da economia capitalista era uma taxa elevada 
de acumulação do capital: “Acumulai, acumulai, esta é a lei e os profetas.” (Le 
capital, liv. I, Oeuvres, 1.1, p. 1099.)34

Mas, numa economia do tipo soviético, a acumulação de 25% da renda 
nacional anual foi considerada, durante muito tempo, como parte integrante da 

^-doutrina. Hoje, um dos méritos reivindicados pelos apologistas da economia so
viética é a alta porcentagem de formação de capital.

Um século depois de Marx, a competição ideológica entre os dois regimes 
tem por objeto a taxa de acumulação praticada por ambos, na medida em que 
ela determina a taxa de crescimento. Resta saber, assim, se o mecanismo capi
talista de acumulação é melhor ou pior do que o de outro regime (melhor para 
quem? pior para quem?).

Em sua análise do capitalismo Marx considerou simultaneamente as carac
terísticas de toda economia e as características de uma economia moderna de 
tipo capitalista, porque não conhecia outros tipos. Um século mais tarde, o ver
dadeiro problema, para um economista de tradição autenticamente marxista, 
seria analisar as particularidades de uma economia moderna de outro tipo.

A teoria do salário, a teoria da mais-valia, a teoria da acumulação deixam 
de ser plenamente satisfatórias em si mesmas. Passam a representar antes inda
gações ou pontos de partida para a análise, permitindo diferenciar o que se po
deria chamar de exploração capitalista da exploração soviética, ou seja, para dizê- 
lo de forma mais neutra, para diferenciar a mais-valia capitalista da mais-valia 
em regime soviético. Em nenhum regime é possível dar aos trabalhadores todo 
o valor do que produzem, pois é preciso reservar uma parte desse valor para a 
acumulação coletiva.

Isto não exclui, aliás, que haja diferenças substanciais entre os dois meca
nismos. A acumulação passa, no regime capitalista, pela intermediação dos lu
cros individuais e do mercado, e a distribuição da renda não é a mesma nos dois 
regimes.

Estas observações, fáceis de fazer um século depois de Marx, não implicam 
nenhuma pretensão de superioridade, que seria ridícula. Quero apenas demons
trar que Marx, observando a fase inicial do regime capitalista, não podia distin
guir com facilidade de um lado o que implica um regime de propriedade priva
da e, de outro, o que implica uma fase de desenvolvimento tal como a que a
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[nglaterra atravessava no momento em que ele a estudava; e, por fim, o que 
constituía a essência de qualquer economia industrial.

Hoje, a tarefa da análise sociológica da economia consiste justamente em tra
çar a distinção entre esses três tipos de elementos: as características de toda econo
mia moderna, características ligadas a um regime particular de economia moderna, 
e enfim as características ligadas a uma fase de crescimento da economia.

Essa discriminação é difícil porque todas essas características estão sem
pre presentes na realidade, misturadas umas às outras. Mas se quisermos fazer 
um julgamento crítico, político ou moral sobre um certo regime, será preciso, evi
dentemente, não lhe atribuir o que é imputável a outros fatores.

A teoria da acumulação e da mais-valia exemplifica bem a confusão exis
tente entre estes diferentes elementos. Toda economia moderna implica acumu
lação. A taxa de acumulação é mais ou menos elevada, de acordo com a etapa 
do crescimento, e também de acordo com as intenções do governo. O que varia 
é o mecanismo econômico-social da mais-valia, ou o modo de circulação da pou
pança. Uma economia planificada tem um circuito de poupança relativamente 
simples, enquanto uma economia em que subsiste a propriedade privada dos meios 
de produção comporta um mecanismo mais complicado, misturando o mercado 
livre com os descontos impostos por meio da autoridade. Não aceita facilmen
te a determinação autoritária da poupança e da taxa de formação de capital com 
relação ao produto nacional.

As relações entre a análise econômica e a análise sociológica levantam o 
problema das relações entre regimes políticos e regimes econômicos. A meu 
ver, é nesse ponto que a sociologia de Marx é mais vulnerável à crítica.

Em O capital, como nas outras obras de Marx, encontramos, sobre este pon
to de grande importância, apenas um pequeno número de idéias que são, aliás, 
sempre as mesmas.

O Estado é considerado essencialmente como instrumento da dominação de 
uma classe. Em conseqüência, um regime político é definido pela classe que exer
ce o poder. Os regimes da democracia burguesa são assemelhados àqueles em que 
a classe capitalista exerce o poder, embora mantenham a fachada das institui
ções livres. Em oposição ao regime econômico-social feito de classes antagô
nicas e baseado na dominação de uma classe sobre as outras, Marx concebe um 
regime econômico-social em que não haja mais dominação de classe. Por isso, por 
definição, o Estado desaparecerá, pois ele só existe na medida em que uma clas
se necessita dele para explorar as outras.

Entre a sociedade antagônica e a sociedade não-antagônica do futuro inter- 
põe-se o que é chamado de ditadura do proletariado, expressão que encontra
mos em particular num texto célebre de 1875, a Crítica do programa do Partido 
Operário Alemão, ou Crítica do programa de Gotha35. A ditadura do proletaria



OS FUNDADORES 173

do é o fortalecimento supremo do Estado, antes do momento crucial do seu de
saparecimento. Antes de desaparecer, o Estado atingirá sua expansão máxima.

A ditadura do proletariado aparece definida com pouca clareza nos escritos 
de Marx, em que coexistem duas interpretações. A primeira é de tradição jacobina, 
e assemelha a ditadura do proletariado ao poder absoluto de um partido baseado 
nas massas populares; a outra, quase oposta, foi sugerida a Marx pela experiên
cia da Comuna de Paris, que tendia à supressão do Estado centralizado.

Essa concepção da política e do desaparecimento do Estado numa socieda
de não-antagônica me parece, sem a menor dúvida, a concepção sociológica mais 
facilmente refutável de toda a obra de Karl Marx.

Ninguém nega que em toda sociedade, e em particular numa sociedade mo
derna, haja funções comuns de administração e de autoridade que precisam ser 

^exercidas. Ninguém pode pensar, de modo razoável, que uma sociedade indus
trial complexa como a nossa possa dispensar uma administração, sob certos as
pectos, centralizada.

Além disso, se admitirmos a planificação da economia, é inconcebível que 
não haja organismos centralizados que tomem as decisões fundamentais impli
cadas pela própria idéia da planificação. Ora, essas decisões pressupõem fun
ções que chamamos normalmente de estatais. Por isso, a menos que imaginemos 
uma situação de abundância absoluta, em que o problema da coordenação da 
produção deixe de ser relevante, um regime de economia planejada exige o refor
ço das funções administrativas exercidas pelo poder central.

Neste sentido, as duas idéias de planificação da economia e de enfraqueci
mento do Estado são contraditórias para o futuro previsível, enquanto for impor
tante produzir o mais possível, produzir em função das diretrizes do plano, e de 
distribuir a produção entre as classes sociais segundo as idéias dos governantes.

Se chamarmos de Estado o conjunto das funções administrativas e dirigen
tes da coletividade, não é admissível que o Estado pereça em nenhuma socieda
de industrial, e menos ainda numa sociedade industrial planificada, já que, por 
definição, o planejamento central implica que o governo ttíme um maior núme
ro de decisões do que no caso da economia capitalista, que se define, em parte, 
pela descentralização do poder de decisão.

O desaparecimento do Estado não pode ocorrer, portanto, a não ser num 
sentido simbólico. O que desaparece é o caráter de classe do Estado considerado. 
Pode-se, de fato, pensar que, a partir do momento em que desaparece a rivali
dade das classes, as funções administrativas e de direção, em vez de expressarem 
a intenção egoísta de um grupo particular, tornam-se a expressão de toda a so
ciedade. Nesse sentido, pode-se conceber o desaparecimento do caráter de clas
se, de dominação e de exploração do próprio Estado.

No regime capitalista, porém, pode o Estado ser definido essencialmente 
pelo poder de uma determinada classe?
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A idéia central de Marx é a de que a sociedade capitalista é antagônica; 
conseqüentemente, todas as características essenciais do regime capitalista têm 
origem nesse fenômeno. Como poderia haver uma sociedade sem antagonis
mo? A argumentação toda repousa na diferença de natureza entre a classe bur
guesa, que exerce o poder quando possui os instrumentos de produção, e o pro
letariado, considerado como a classe que sucederá a burguesia.

Afirmar que o proletariado é uma classe universal que assume o poder só 
pode ter portanto uma significação simbólica, uma vez que a massa dos trabalha
dores nas fábricas não pode ser confundida com uma minoria dominante que 
exerce o poder. A fórmula “o proletariado no poder” é apenas uma fórmula sim
bólica para dizer; no poder o partido, ou o grupo que representa a massa popular.

Na sociedade em que deixou de haver propriedade privada dos meios de 
produção, por definição, não há mais antagonismo ligado à propriedade; há, po
rém, homens que exercem o poder em nome da massa popular. Existe, portanto, 
um Estado que exerce as funções administrativas indispensáveis a toda socie
dade desenvolvida. Uma sociedade desse tipo não comporta os mesmos anta
gonismos que uma sociedade na qual existe propriedade privada dos instrumen
tos de produção. Mas numa sociedade em que o Estado, por meio de decisões 
econômicas, determina amplamente a condição de todas as pessoas pode haver 
evidentemente antagonismos entre grupos, seja entre grupos horizontais, cam
poneses e operários, seja entre grupos verticais, isto é, entre os que estão situa
dos embaixo e os que estão no alto da hierarquia social.

Não afirmo que numa sociedade em que a condição de todas as pessoas 
depende do plano, e o plano é determinado pelo Estado, haja necessariamente 
conflitos. Mas não se pode deduzir a certeza da ausência de antagonismos do 
simples fato da inexistência da propriedade privada dos meios de produção, e 
do fato de que a condição de todas as pessoas depende do Estado. Se as deci
sões do Estado são tomadas por indivíduos, ou por uma minoria, essas decisões 
podem corresponder aos interesses desses indivíduos ou dessas minorias. Numa 
sociedade planificada não há uma harmonia preestabelecida entre os interesses 
dos diferentes grupos.

O poder do Estado não desaparece em tal sociedade, e não pode desapare
cer. Uma sociedade planificada pode ser governada, indubitavelmente, de mo
do equitativo; contudo, não há uma garantia, a priori, de que os dirigentes da 
planificação tomarão decisões que correspondam aos interesses de todos, ou aos 
interesses supremos da coletividade, na medida, aliás, em que estes interesses 
possam ser definidos.

A garantia do desaparecimento dos antagonismos implicaria que as rivali
dades entre os grupos se originassem exclusivamente na propriedade privada 
dos meios de produção ou que o Estado desaparecesse. N enhum a dessas hipó
teses é verossímil. Não há razão para que todos os interesses, dos membros de
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uma coletividade passem a ser harmônicos no momento em que os meios de 
produção deixam de ser passíveis de apropriação individual. Desaparecerá um tipo 
de antagonismo, mas outros tipos de antagonismo poderão subsistir. Por outro lado, 
no momento em que subsistem as funções administrativas ou de direção, exis
te, por definição, o risco de que as pessoas que as exerçam sejam injustas, in
sensatas, ou que estejam mal informadas; em conseqüência, que os governados 
não se satisfaçam com as decisões tomadas pelos governantes.

Finalmente, além dessas observações, há um problema fundamental, o da 
redução da política enquanto tal à economia.

A sociologia de Marx, pelo menos na sua forma profética, supõe a redução 
da ordem política à ordem econômica, isto é, a extinção do Estado a partir do 
momento em que forem impostas a propriedade coletiva dos meios 3e produção e 
^planificação. Contudo, a ordem política é essencialmente irredutível à ordem 
econômica. Qualquer que seja o regime econômico e social, o problema políti
co persistirá, porque ele consiste em determinar quem governa, como são re
crutados os governantes, como o poder é exercido, ou qual a relação de consen
timento ou de revolta entre governantes e governados. A ordem política é tão 
essencial e autônoma quanto a ordem econômica. As duas ordens estão em rela
ções recíprocas.

O modo como são organizadas a produção e a distribuição dos recursos co
letivos influencia a maneira como se resolve o problema da autoridade; inver
samente, a maneira como este problema é resolvido influi no modo como se re
solve o problema da produção e da distribuição dos recursos. É falso pensar que 
uma determinada organização da produção e da repartição dos recursos resol
ve automaticamente o problema do comando, suprimindo-o. O mito do enfra
quecimento do Estado é o mito de que o Estado só existe para produzir e dis
tribuir os recursos e que, resolvido o problema da produção e da distribuição 
dos recursos, não será mais necessário36.

Trata-se de mito duplamente enganador. Em primeiro lugar, a gestão pla- 
nificada da economia acarreta um reforço do Estado. E mesmo que não fosse 
assim, continuaria a haver sempre, numa sociedade moderna, o problema do 
comando, isto é, da forma do exercício da autoridade.

Em outras palavras, não é possível definir um regime político simplesmen
te pela classe que se presume estar exercendo o poder. Não se pode portanto 
definir o regime político do capitalismo pelo poder dos monopolistas, como 
não se pode definir o regime político de uma sociedade socialista pelo poder do 
proletariado. No regime capitalista, não são os monopolistas que, pessoalmen
te, exercem o poder; no regime socialista, não é o proletariado, como um grupo, 
que exerce o poder. Nos dois casos trata-se de determinar quais são as pessoas 
que vão exercer as funções políticas, como recrutá-las, de que forma devem 
exercer a autoridade, qual é a relação entre os governantes e os governados.
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A sociologia dos regimes políticos não pode ser reduzida a um simples 
apêndice da sociologia da economia ou das classes sociais.

Marx se referiu com freqüência às ideologias, e procurou explicar as ma
neiras de pensar ou os sistemas intelectuais pelo contexto social.

A interpretação das idéias pela realidade social comporta diversos méto
dos. É possível explicar as maneiras de pensar pelo modo de produção ou pelo 
estilo tecnológico da sociedade. Contudo, a explicação que até hoje teve maior 
êxito é a que atribui determinadas idéias a uma certa classe social.

De modo geral, Marx entende por ideologia a falsa consciência, ou falsa 
representação, que uma classe social tem a respeito da sua própria situação, e 
da sociedade em conjunto. Em larga medida considera as teorias dos economis
tas burgueses como uma ideologia de classe. Não que atribua aos economistas 
burgueses a intenção de enganar seus leitores, ou de se iludirem com uma inter
pretação mentirosa da realidade. Tende a acreditar, porém, que uma classe só 
pode ver o mundo em função da sua própria situação. Como diria Sartre, o bur
guês vê o mundo definido pelos direitos que possui. A imagem jurídica de um 
mundo de direitos e obrigações é a representação social em que o burguês ma
nifesta ao mesmo tempo sua maneira de ser e sua situação.

Essa teoria da falsa consciência, associada à consciência de classe, pode 
ser aplicada a muitas idéias ou sistemas intelectuais. Quando se trata de doutri
nas econômicas e sociais, pode-se a rigor considerar que a ideologia é uma fal
sa consciência, e o sujeito desta falsa consciência é a classe. Mas essa concep
ção da ideologia traz duas dificuldades.

Se uma classe tem, devido a sua situação, uma falsa idéia do mundo, se, 
por exemplo, a classe burguesa não compreende o mecanismo da mais-valia, ou 
permanece prisioneira da ilusão das mercadorias-fetiches, por que um indiví
duo consegue se livrar dessas ilusões, e dessa falsa consciência?

Por outro lado, se todas as classes têm uma maneira de pensar parcial, onde 
está a verdade? Como pode uma ideologia ser melhor do que outra, se toda 
ideologia é inseparável da classe que a adota? O pensamento marxista se sente 
aqui tentado a responder que, entre as ideologias, há uma que é melhor do que 
as outras, porque há uma classe que pode pensar o mundo em sua verdade.

No mundo capitalista, é o proletariado, e só o proletariado, que pensa a ver
dade do mundo, porque só ele pode pensar o futuro além da revolução.

Lukács, um dos últimos grandes filósofos marxistas, se esforçou por de
monstrar, em Geschichte und Klassenbewusstsein, que as ideologias de classe 
não se eqüivalem, e que a ideologia da classe proletária é verdadeira, porque o 
proletariado, na situação que lhe é imposta pelo capitalismo, é capaz, e o único 
capaz, de pensar a sociedade em seu desenvolvimento, em sua evolução para a 
revolução, e, portanto, na sua verdade37.
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A primeira teoria da ideologia procura portanto evitar o desvio para o rela- 
tivismo integral, mantendo ao mesmo tempo o vínculo das ideologias com as 
classes e a verdade de uma das ideologias.

A dificuldade dessa fórmula consiste em que é fácil questionar a veracida
de de uma ideologia de classe, fácil aos defensores das outras ideologias e fácil 
às outras classes achar que todas estão no mesmo plano. Admitindo que minhq 
visão do capitalismo seja orientada pelos meus interesses burgueses, a visão 
proletária é comandada pelos interesses proletários. Por que os interesses dos 
que estão out (como se diria em inglês) seriam mais importantes do que os inte
resses dos in? Por que os interesses daqueles que estão do lado mau da barrica
da valeriam como tal, mais do que os dos que estão do lado bom? Tanto mais que 
a situação pode se inverter e, de fato, de tempos em tempos ela se inverte.

Esse modo de argumentação só pode levar a um ceticismo integral, para o 
qual todas as ideologias são equivalentes, igualmente parciais e facciosas, inte
ressadas e, em decorrência, mentirosas.

Por isso procurou-se em outra direção, que me parece preferível, a mesma 
em que se empenhou a sociologia do conhecimento, que estabelece distinções 
entre tipos diferentes de edifícios intelectuais. Todo pensamento está associa
do, de certo modo, ao meio social, mas o vínculo da pintura, da física, da mate
mática, da economia política e das doutrinas políticas com a realidade social 
não é o mesmo.

Convém distinguir as maneiras de pensar ou as teorias científicas, que estão 
ligadas à realidade social mas que não dependem dela, das ideologias ou falsas 
consciências, que resultam, na consciência dos homens, de situações de classe 
que os impedem de ver a verdade.

Esta tarefa é a mesma que os diferentes sociólogos do conhecimento, mar
xistas ou não, procuram executar, buscando identificar a verdade universal de 
algumas ciências e o valor universal das obras de arte.

Para um marxista, como para um não-marxista, é importante não reduzir a 
significação de uma obra científica ou estética a seu conteúdo de classe. Marx, 
que era um grande admirador da arte grega, sabia tão bem quanto os sociólo
gos do conhecimento que o significado das criações humanas não se esgota no 
seu conteúdo de classe. As obras de arte valem e têm sentido mesmo para ou
tras classes, e para outras épocas.

Sem negar, em absoluto, que o pensamento esteja ligado à realidade social, 
e que certas formas de pensamento estejam vinculadas à classe, é necessário 
restabelecer a discriminação das espécies e sustentar duas proposições que me 
parecem indispensáveis para evitar o niilismo:

Existem domínios em que o pensador pode atingir uma verdade válida para 
todos, e não só uma verdade de classe.

Existem domínios em que as criações das sociedades têm valor e significado 
para os homens de outras sociedades.
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Conclusão

Nos últimos cem anos houve, fundamentalmente, três grandes crises no 
pensamento marxista38.

A primeira foi o revisionismo da social-democracia alemã, nos primeiros 
anos deste século. Seus dois protagonistas foram Karl Kautsky e Edouard 
Bernstein. O tema essencial era: a economia capitalista está em vias de se trans
formar de modo tal que a revolução anunciada não se produza de acordo com 
nossa expectativa? Bernstein, o revisionista, achava que os antagonismos de 
classe não se acentuavam, que a concentração não se produzia nem tão rápida 
nem tão completamente quanto previsto, e que, em conseqüência, não era pro
vável que a dialética histórica realizasse a catástrofe da revolução e a socieda
de nao-antagônica. A querela Kautsky-Bemstein terminou, dentro do partido 
social-democrático alemão e da II Internacional, com a vitória de Kautsky e a 
derrota dos revisionistas. A tese ortodoxa foi mantida.

A segunda crise do pensamento marxista foi a do bolchevismo. Um parti
do que se dizia marxista tomou o poder na Rússia, e este partido, como era nor
mal, definiu sua vitória como a vitória da revolução proletária. Mas uma fração 
dos marxistas, os ortodoxos da II Internacional, a maioria dos socialistas ale
mães e dos socialistas ocidentais, julgaram de outro modo. A partir de 1917-1920, 
começou a haver, dentro dos partidos marxistas, uma disputa cujo tema central 
poderíamos definir assim: o poder soviético é uma ditadura do proletariado ou 
uma ditadura sobre o proletariado? Essas expressões eram empregadas desde 
os anos 1917 e 1918 pelos dois grandes protagonistas da segunda crise: Lenin 
e Kautsky. -Na primeira crise do revisionismo, Kautsky estava do lado dos orto
doxos. Na crise do bolchevismo pensava ainda estar do lado dos ortodoxos, mas 
havia uma nova ortodoxia.

A tese de Lenin era simples: o partido bolchevique, que se proclamava mar
xista e proletário, representa o proletariado no poder; o poder do partido bol
chevique é a ditadura do proletariado. Como, afinal de contas, nunca se soubera 
com certeza em que consistiria exatamente a ditadura do proletariado, a hipó
tese segundo a qual o poder do partido bolchevique era a ditadura do proleta
riado era sedutora e não era proibido apoiá-la. Tudo ficava fácil: se o poder do 
partido bolchevique era o poder do proletariado, o regime soviético era um re
gime proletário, e a construção do socialismo viria a seguir.

Por outro lado, admitida a tese de Kautsky segundo a qual uma revolução 
feita num país não-industrializado, onde a classe operária era uma minoria, não 
podia ser uma revolução verdadeiramente socialista; a ditadura de um partido, 
mesmo marxista, não podia ser uma ditadura do proletariado, mas sim uma 
ditadura sobre o proletariado.
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Depois disso, houve duas correntes no pensamento marxista: uma reco
nhecia no regime da União Soviética a realização das previsões de Marx, com 
algumas modalidades imprevistas; a outra considerava que a essência do pen
samento marxista estava desfigurada, porque o socialismo não implicava ape
nas a propriedade coletiva dos meios de produção e o planejamento, mas a de
mocracia política. Ora, dizia a segunda escola, a planificação socialista sem a 
democracia não é o socialismo.

Seria necessário, aliás, procurar saber qual o papel desempenhado pela ideo
logia marxista na construção do socialismo soviético. Está claro que essa socie
dade não nasceu do cérebro de Marx e que em larga medida ela é o resultado 
das circunstâncias. Mas a ideologia marxista, tal como foi interpretada pelos 
bolchevistas, teve também um papel, e um papel importante.

A terceira crise do pensamento marxista é à que assistimos hoje. Trata-se 
de saber se há um termo intermediário entre a versão bolchevista do socialis
mo e a versão, digamos, escandinavo-britânica.

Atualmente, vemos uma das modalidades possíveis de uma sociedade 
socialista: a planificação central, sob a direção de um Estado mais ou menos to
tal, que se confunde com o partido que se afirma socialista. Essa é a versão so
viética da doutrina marxista. Mas há uma segunda versão, a ocidental, cuja forma 
mais aperfeiçoada é provavelmente a da sociedade sueca, com sua mistura de 
instituições públicas e privadas, com uma redução da desigualdade de rendas e 
a eliminação da maior parte dos fenômenos sociais que causavam escândalo. A 
planificação parcial e a propriedade mista dos meios de produção se combinam 
com as instituições democráticas do Ocidente, isto é, com a pluralidade parti
dária, eleições livres, livre discussão das idéias.

Os marxistas ortodoxos não têm dúvida de que a verdadeira descendência 
de Marx é a sociedade soviética. Os socialistas ocidentais não duvidam de que 
a versão ocidental é menos infiel ao espírito de Marx do que a versão soviéti
ca. Contudo, muitos intelectuais marxistas não se satisfazem com nenhuma das 
duas versões. Prefeririam uma sociedade que fosse de certo modo tão socialis
ta e planificada quanto a soviética, e ao mesmo tempo tão liberal quanto uma 
sociedade de tipo ocidental.

Deixo de lado aqui a questão de saber se é possível a existência desse ter
ceiro tipo de sociedade fora da mente dos filósofos; afinal, como dizia Hamlet 
a Horácio, “há mais coisas na terra e no céu do que em todos os sonhos da nos
sa filosofia”. Pode ser, portanto, que haja um terceiro tipo de socialismo; no mo
mento, porém, a fase atual da discussão doutrinária focaliza a existência de dois 
tipos ideais claramente definíveis, duas sociedades que podem dizer-se mais ou 
menos so c ia lis ta s , uma das quais não é liberal e a outra é burguesa.

O cisma entre a China e a União Soviética abre uma nova fase. Aos olhos 
de Mao Tsé-tung» o regime e a sociedade soviéticos estão em vias de embur-
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guesamento. Os dirigentes de Moscou são tratados de revisionistas, como E. 
Bernstein e os socialistas de direita haviam sido no princípio do século.

E Marx, de que lado ficaria? Em vão fazemos esta pergunta, pois Marx não 
imaginou a diferenciação que o curso da história realizou. A partir do momen
to em que somos obrigados a dizer que certos fenômenos que Marx criticou não 
são imputáveis ao capitalismo, mas sim à sociedade industrial ou à fase de cres
cimento que ele pôde observar, entramos num mecanismo de pensamento de que 
Marx era perfeitamente capaz (porque era um grande homem), mas que, de fato, 
foi estranho a Marx.

Muito provavelmente, ele, que tinha temperamento rebelde, não se entusias
maria com nenhuma dessas versões, com nenhuma das modalidades de sociedade 
que se apresentaram com seu nome. Qual dos dois modelos preferiria? Parece-me 
impossível decidir, o que é, aliás, inteiramente inútil. Se tivesse de dar uma res
posta, ela não passaria da manifestação das minhas preferências pessoais. Creio 
que é mais honesto revelar quais são as minhas preferências do que atribuí-las a 
Karl Marx, que não tem mais condições de manifestar o que pensa.



Indicações biográficas

1818 No dia 5 de maio, nasce Karl Marx em Trier, então Prússia renana, segundo dos 
oito filhos do advogado Heinrich Marx que, descendente de rabinos, se conver
teu ao protestantismo em 1816.

1830-1835 Estudos secundários no liceu de Trier.
1835-1836 Estudos de direito na Universidade de Bonn. Noivado com Jenny von West- 

phalen.
1836-1841 Estudos de direito, filosofia e história em Berlim. Marx freqüenta os jovens 

hegelianos do Doktor Club.
1841 Doutoramento pela Faculdade de Filosofia da Universidade de Iena.
1842 Marx se instala em Bonn, como colaborador (e depois redator) da Rheinische 

Zeitung, de Colônia.
1843 Decepcionado com a atitude dos acionistas, que considera medrosa, deixa o cargo. 

Casamento com Jenny von Westphalen. Partida para a França. Colaborações para 
os Annales Frànco-Allemandes de A. Ruge, em que publica o Ensaio sobre a 
questão judaica, e Crítica da filosofia do direito de Hegel, Introdução.

1844-1845 Estada em Paris. Freqüenta Heine, Proudhon, Bakunin. Início dos estudos 
de economia política. Preenche vários cadernos com reflexões filosóficas sobre 
a Economia e a Fenomenologia de Hegel. Faz amizade com Engels. A sagrada 

família  é o primeiro livro que escrevem juntos.
1845 Expulsão de Paris, a pedido do governo prussiano. Marx se instala em Bruxelas. 

Em julho e agosto faz uma viagem de estudo à Inglaterra, na companhia de Engels.
1845-1848 Estada em Bruxelas. Em colaboração com Engels e Mores, Marx escreve 

A ideologia alemã, que não será publicada.
Briga com Proudhon.
Miséria da filosofia  (1847).
Em novembro de 1847, Marx vai a Londres com Engels para o segundo congres
so da Liga dos Comunistas, que os incumbe de redigir um manifesto. Publicação 
do Manifesto comunista em fevereiro de 1848.

1848 Marx é expulso de Bruxelas. Depois de curta estada em Paris, instala-se em Co
lônia, onde se toma redator-chefe da Neue Rheinische Zeitung. Desenvolve uma
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campanha ativa no jornal para radicalizar o movimento revolucionário na Ale
manha.

1849 Trabalho, salário e capital, publicado na Neue Rheirtische Zeitung. Marx é ex
pulso da Renânia. Após uma curta estada em Paris, parte para Londres, onde se 
instala definitivamente.

1850 As lutas de classes na França.
1851 Marx começa a colaborar com o New York Tribune.
1852 Dissolução da Liga dos Comunistas. Processo dos comunistas de Colônia.

O 18 brumàrio de Luís Bonaparte.
1852-1857 Marx precisa abandonar seus estudos econômicos para se dedicar ao traba

lho de sobrevivência no jornalismo. Dificuldades financeiras contínuas.
1857-1858 Marx retoma os trabalhos de economia. Redige numerosas notas, que só 

serão descobertas em 1923.
1859 Critica da economia política.
1860 Herr Vogt.
1861 Viagem à Holanda e à Alemanha. Visita a Lassalle, em Berlim. Colaboração com 

o jornal Die Presse, de Viena.
1862 Marx rompe com Lassalle. Obrigado a cessar a colaboração para o New York 

Tribune. Grave a situação financeira.
1864 Marx participa da formação da Associação Internacional dos Trabalhadores, para 

a qual ele redigiu os estatutos e o discurso inaugural.
1865 Salário, preço e mais-valia.

Reunião da Internacional, em Londres.
1867 Publicação do livro I de O capital, em Hamburgo.
1868 Marx começa a se interessar pela comuna rural russa e estuda russo.
1869 Início da luta contra Bakunin, no seio da Internacional.

Engels garante a Marx uma renda anual.
1871 A guerra civil na França.
1875 Crítica do programa de Gotha. Publicação da tradução francesa do livro I de 

O capital. Marx colaborou com o trabalho do tradutor J. Roy.
1880 Marx dita a Guesde os Consideranda do programa do Partido Operário Francês.
1881 Morte de Jenny Marx. Correspondência com Vera Zassoulitch.
1882 Viagem à França e à Suíça, estada em Argel.
1883 Em 14 de março, morte de Karl Marx.
1885 Publicação, por Engels, do livro II de O capital.
1894 Publicação, por Engels, do livro III de O capital.
1905-1910 Publicação, por Kautsky, de Teoria sobre a mais-valia.
1932 Publicação, por Riazanov e Landshut, e Meyer, das obras de juventude.
1939-1941 Publicação de Princípios da crítica da economia política.



Notas

1. Kostas Axelos, Marx, penseur de la technique, Paris, Éd. de Minuit, Coll. Ar- 
guments, 1961, 327 pp.

O fato de considerar a noção de alienação como uma das chaves do pensamento 
de Marx é comum tanto aos intérpretes cristãos como R. P. Yves Calvez (in La pensée 
de Karl Marx, Paris, Éd. du Seuil, 1956) quanto a comentadores marxistas como L. 
Goldmann ou H. Lefebvre. Este último diz: “A crítica do fetichismo da mercadoria, do 
dinheiro e do capital é a chave da parte econômica da obra de Marx, isto é, de O ca
pital.” (Entrevista para o jornal Arts, 13 de fevereiro de 1963); no entanto, mais adian
te, ele esclarece: “Os textos de Marx sobre a alienação e suas diferentes formas estão 
dispersos por toda a obra, a tal ponto que a sua unidade passou despercebida até uma data 
bastante recente.” (Le marxisme, Paris, P.U.F., “Que sais-je?”, 1958, p. 48.)

2. Estou errado quando digo nas margens do Sena. Há vinte anos era nas margens 
do Spree, em Berlim; hoje, essas formas do marxismo sutil emigraram para a margem 
esquerda do Sena, onde suscitaram discussões apaixonadas, publicações interessantes, 
controvérsias eruditas.

3. A ideologia alemã é obra conjunta de Marx e Engels, escrita entre setembro de 
1845 e maio de 1846, em Bruxelas. No prefácio à Crítica da economia política, em 1859, 
Marx irá escrever: “Decidimos desenvolver nossas idéias em comum, opondo-as à ideo
logia da filosofia alemã. No fundo, pretendíamos fazer nosso exame de consciência filo
sófica. Executamos nosso projeto sob a forma de uma crítica da filosofia pós-hegeliana. 
O manuscrito, dois grossos volumes in-oitavo, estava, desde muito tempo, nas mãos de 
um editor da Westfália, quando nos informaram que uma alteração de circunstâncias não 
permitia mais a impressão. Havíamos atingido o objetivo principal: a boa compreensão 
de nós mesmos. Foi com prazer que abandonamos o manuscrito à crítica roedora dos 
ratos.” (Oeuvres, 1.1, p. 274.)

4. J. Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocracie, Paris, Payot, 1954, pri
meira parte, “A doutrina marxista”, pp. 65-136. (A primeira edição inglesa é de 1942.) 
Os capítulos sobre Marx foram reproduzidos na obra póstuma de Schumpejer, Ten Great 
Economists, 1951*
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5. P. Bigo, Marxisme et humanisme, “introduction à 1’oeuvre économique de 
Marx”, Paris, P.U.F., 1953, 269 pp.

6. Georges Gurvitch encontrou aí, em certa medida, uma antecipação das suas pró
prias idéias.

7. O elogio que Marx faz do papel revolucionário e construtivo da burguesia chega 
a ser lírico: “ela realizou maravilhas diferentes das pirâmides egípcias, dos aquedutos 
romanos, das catedrais góticas; as expedições que realizou são muito diferentes das 
invasões e das cruzadas”. (Manifesto comunista, Oeuvres, t. 1, p. 164.)

8. Vide notadamente Karl A. Wittfogel, Oriental Despotism, a Comparative Study 
o f Total Power, New Haven, Yale University Press, 556 pp. A tradução francesa tem o 
título Le despotisme. oriental, Paris, Éd. de Minuit, Coll. Arguments, 1964. Cf. também 
os seguintes artigos, publicados em Le contrat social: Karl A. Wittfogel, “Marx et le 
despotisme oriental”, maio, 1957; Paul Barton, “Du despotisme oriental”, maio, 1959; 
“Despotisme et totalitarisme”, julho, 1959; “Despotisme, totalitarisme et classes socia- 
les”, março, 1960; Kostas Papaioannou, “Marx et le despotisme”, janeiro, 1960.

Para uma reflexão marxista ortodoxa sobre o problema vide o número especial da 
revista La pensée sobre “Le mode de production asiatique” (n? 114, abril de 1964) e os 
seguintes artigos: J. Chesneaux, “Oú en est la discussion sur le mode de production asia
tique”, La pensée, n? 122, 1965; M. Godelier, “La notion de mode de production asiati
que”, Les temps modernes, maio de 1965.

9. J. Stalin, Les problèmes économiques du socialisme en U.R.S.S., Ed. Sociales, 
1952, 112 pp. “Os traços principais e os dispositivos da lei econômica fundamental do 
capitalismo atual poderiam ser formulados, aproximadamente, assim: garantir o máxi
mo de lucro capitalista explorando, arruinando, empobrecendo a maior parte da popu
lação de um determinado país; sujeitando e despojando de modo sistemático povos de 
outros países, principalmente dos países atrasados; e finalmente desencadeando greves 
e militarizando a economia nacional para garantir o máximo de lucro... Os traços essen
ciais e os dispositivos da lei econômica fundamental do socialismo poderiam ser for
mulados, aproximadamente, assim: garantir ao máximo a satisfação das necessidades 
materiais e culturais continuamente crescentes de toda a sociedade, aumentando e aper
feiçoando sempre a produção socialista assentada sobre a base de uma técnica supe
rior.” (Pp. 41 e 43.)

10. Além da doença e das dificuldades financeiras, foi a consciência de que o estu
do não estava completo que levou Marx a retardar a publicação das duas últimas partes 
de O capital. De 1867 (data da publicação do primeiro livro) até morrer, Marx não dei
xou de prosseguir os estudos que o deixavam insatisfeito e de recomeçar a trabalhar 
naquilo que considerava como a obra de sua vida. Assim, em setembro de 1878, ele es
creve a Danielson que o livro II de O capital estará pronto para impressão no fim de 
1879, mas em 10 de abril de 1879 declara que não o publicará antes de ter observado 
o desenvolvimento e o final da crise industrial na Inglaterra.

11. 0  tema da baixa secular da taxa de lucro tem sua origem em David Ricardo, e 
foi desenvolvido especialmente por John Stuart Mill. Procurando demonstrar que os 
particulares têm sempre motivos para investir, Ricardo escreve: “Não é possível haver num 
país um montante de capital acumulado, seja ele qual for, que não possa ser emprega
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do produtivamente até o momento em que os salários tenham aumentado tanto, em con
seqüência do encarecimento das coisas necessárias, que não sobre mais do que uma par
te muito pequena para os lucros do capital e que, em conseqüência, não haja mais moti
vo para acumular.” (.Príncipes de leconomie politique et de Vimpôt, Paris, Costes, 1934, 
t. II, p. 90.)

Para Ricardo, em outras palavras, a queda da taxa do lucro a zero é apenas uma 
eventualidade. Resultaria do crescimento, na repartição do produto, da parte dos salá
rios nominais, se estes fossem forçados à alta pelo aumento relativo dos preços dos bens 
indispensáveis à sobrevivência. Esse aumento dos preços seria, por sua vez, o resulta
do do jogo combinado da expansão da demanda induzida pela demografia e do rendi
mento decrescente das terras. Mas, pensava Ricardo, o obstáculo ao crescimento cons
tituído pelo rendimento decrescente das terras agrícolas pode ser superado pela abertura 
ao mundo, a especialização internacional e a livre importação do trigo do estrangeiro.

-  Mill, depois da abolição das Com Laws, retoma a teoria de Ricardo, no seu Prin
cipies ofPolitical Economy with some o f  their Applications to Social Philosophy (1848), 
mas dá uma versão mais evolutiva e a mais longo prazo, que se aproxima das teses es- 
tagnacionistas modernas. A baixa da taxa de lucro é a tradução contábil, no nível da em
presa, da marcha da sociedade para o estado estacionário no qual não haverá mais acumu
lação pura de capital. A lei dos rendimentos decrescentes está nas origens desta baixa 
do lucro até zero.

12. Numa análise de inspiração keynesiana pode-se dizer, no máximo, que a taxa 
de lucro da última unidade de capital, cujo investimento é necessário para manter o ple
no emprego (eficácia marginal do capital), não deve ser inferior à taxa de juros do di
nheiro tal como a determina a preferência pela liqüidez dos que possuem dinheiro vivo. 
Mas um esquema deste tipo é, na verdade, dificilmente integrável à teoria econômica 
marxista, cujos instrumentos intelectuais são pré-marginalistas. Há, aliás, uma certa con
tradição na análise econômica de Marx, entre a lei da baixa tendencial da taxa de lucro, 
que, implicitamente, supõe a lei dos escoamentos dos autores clássicos e a tese da crise 
pelo subconsumo dos trabalhadores, que implica o bloqueio do crescimento por falta 
de demanda efetiva. A distinção entre curto prazo e longo prazo não permite solucio
nar o problema, porque essas duas teorias não têm por objetivo explicar a tendência 
longa e as flutuações, mas sim uma crise geral de todo o sistema .econômico. (Cf. Joan 
Robinson, An Essay on Marxian Economics, Londres, Macmillan, 1942.)

13. Em carta escrita a Joseph Weydemeyer, em 5 de março de 1852, Marx afirma: 
“No que me concerne, não me cabe o mérito de ter descoberto nem a existência das clas
ses na sociedade moderna nem a luta das classes entre si. Muito tempo antes de mim, 
historiadores burgueses já tinham descrito o desenvolvimento histórico dessa luta de 
classes, e economistas burgueses haviam mostrado a anatomia econômica dessas lutas. 
O que fiz de novo foi: 1?) demonstrar que a existência das classes só está ligada a fases 
de determinado desenvolvimento histórico da produção; 2?) que a luta das classes con
duz necessariamente à ditadura do proletariado; 3 ?) que essa ditadura constitui apenas 
a transição para a abolição de todas as classes, e para uma sociedade sem classes.” (In 
Karl Marx-F. Engels, Études philosophiques, Paris, Éd. Sociales, 1951, p. 125.)

14. A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, Paris, Gallimard, 1947.
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Para a interpretação marxista de Hegel, vide também G. Lukács, Der Junge Hegel, 
Zurique-Viena, 1948, e a análise desse livro feita por J. Hyppolite em Etudes sur Marx 
et Hegel, Paris, M. Rivière, 1955, pp. 82-104.

G. Lukács chega a chamar de lenda reacionária o tema de um período teológico 
em Hegel, e estuda a crítica da obra de Adam Smith feita por Hegel nas suas obras de 
juventude. Hegel teria visto as contradições essenciais do capitalismo sem, naturalmen
te, ter chegado a encontrar a solução, o que estava reservado para Marx expor.

15. G. Gurvitch, La sociologie de Karl Marx, Paris, Centre de Documentation Uni
versitaire, 1958, mimeografado, 93 pp.; Les fondateurs de la sociologie contemporai- 
ne, I. Saint-Simon sociologue, Paris, Centre de Documentation Universitaire, 1955, mi
meografado.

G. Gurvitch, pretendendo reduzir ao máximo a herança hegeliana de Marx, deu uma 
interpretação das origens do pensamento marxista que enfatiza o saint-simonismo de 
Marx. Mostra, a meu ver de modo convincente, as influências saint-simonianas sobre 
o pensamento do jovem Marx: “Marx descende em linha direta de Saint-Simon e do 
saint-simonismo: de Hegel ele apenas toma a terminologia; e o hegelianismo de esquer
da nada mais é do que a influência saint-simoniana, às vezes abertamente reconhecida, 
sobre certos hegelianos. Proudhon, por seu lado, utiliza enormemente Saint-Simon, mas 
é um saint-simoniano revoltado que submete o saint-simonismo a uma crítica arrasado- 
ra. Mas, ao mesmo tempo, foi ele que, ao democratizar o saint-simonismo e associá-lo ao 
movimento operário, levou Marx a uma ligação mais profunda com o saint-simonismo, 
um saint-simonismo proudhonizado que foi a fonte principal de Marx, não apenas no 
início mas ao longo de todo seu itinerário intelectual.” (In Saint-Simon sociologue, op. 
cit., pp. 7-8.) Mais adiante, depois de citar algumas frases de Saint-Simon -  do tipo “A 
ciência da liberdade tem seus fatos e suas generalidades como todas as outras... Se qui
sermos ser livres, criemos nós mesmos nossa liberdade e não a esperemos de fora.” -  
Gurvitch escreve: “Os textos de juventude de Marx, principalmente a quarta tese sobre 
Feuerbach, levaram alguns marxistas a falar da filosofia de Marx como de uma filoso
fia da liberdade ou de uma ciência da liberdade. É a posição de Henri Lefebvre que atri
bui a Hegel -  o filósofo mais fatalista que se conhece -  a origem desse aspecto do pen
samento de Marx. Na realidade, a ciência da liberdade em Marx, na medida em que é  

possível encontrar uma, vem, com toda a evidência, de Saint-Simon.” (Ibid., p. 25.)
Não duvido de que Marx possa ter, no seu meio, encontrado as idéias saint-simo

nianas, pelo simples motivo de que essas idéias circulavam na Europa quando Marx era 
jovem e se encontravam, sob uma forma ou outra, por toda a parte, particularmente na 
imprensa; da mesma forma como encontramos hoje, por exemplo, sob todas as formas, 
as teorias sobre o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. No entanto, se Marx co
nheceu as idéias saint-simonianas, ele não pôde extrair delas aquilo em que, a meu ver, 
consiste o centro de sua própria sociologia.

Marx encontrou, no saint-simonismo, a oposição entre os dois tipos de sociedades, 
as sociedades militares e as sociedades industriais, as idéias sobre a aplicação da ciên
cia à indústria, a renovação dos métodos de produção, a transformação do mundo graças 
à indústria. Mas o centro do pensamento marxista não é uma concepção saint-simonia
na ou comtista da sociedade industrial. O centro do pensam ento marxista é o caráter
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contraditório da sociedade industrial capitalista. Ora, a idéia das contradições intrínse
cas do capitalismo não está incluída na herança de Saint-Simon ou de Comte. Saint-Simon 
e Comte têm em comum a primazia da idéia de organização sobre a idéia de conflitos 
sociais. Nem um nem outro acredita que os conflitos sociais sejam a mola principal dos 
movimentos históricos. Nem um nem outro pensa que a sociedade de seu tempo esteja 
dividida por contradições insolúveis.

A meu ver, o centro do pensamento marxista está no caráter contraditório da socie
dade capitalista e no caráter essencial da luta de classes; por isso recuso-me a ver a 
influência de Saint-Simon como uma das principais influências que formaram o pen
samento marxista.

Sobre o problema das relações entre Marx e Saint-Simon, ver também o artigo de 
Aimé Patri “Saint-Simon et Marx”, Le contrat social, janeiro 1961, vol. V, n? 1.

16. La phénoménologie de 1’esprit, trad. francesa de Jean Hyppolite, 2 vols., Paris, 
Aubier, 1939 e 1941; Précis de Vencyclopédie des sciences philosophiques, trad. de J. 
Gibelin, Paris, Vrin. La phénoménologie de Vesprit é de 1807, a Encyclopédie des 
sciences philosophiques teve, durante a vida de Hegel, três edições.

17. Grundlinien der Philosophie des Rechts, publicado por Hegel em 1821, em Ber
lim. Trata-se de uma seção mais desenvolvida da Enciclopédia. Tradução francesa: Hegel, 
Principes de la philosophie du droit, trad. de A. Kaan, Paris, prefácio de J. Hyppolite, 
Gallimard, 1940; reeditado na coleção “Idées”, Paris, Gallimard, 1963.

18. Existem dois textos que contêm uma crítica da Filosofia do direito de Hegel. 
O primeiro é Kritik des Hegelschen Rechtsphilosophie -  Einleitung, texto curto; já era 
conhecido, pois foi publicado por Marx em 1844, em Paris, na revista que dirigia com 
A. Ruge: Deutsch-franzõsische Jahrbücher ou Annales franco-allemandes. O outro é 
Kritik des Hegelschen Staatsrechts, d. i. Hegels Rechtsphilosophie, texto muito mais 
longo, comportando uma crítica linha a linha de uma fração da Philosophie du droit de 
Hegel e que foi publicado somente nos anos trinta, por D. Riazanov, em Moscou, em 
nome do Instituto Marx-Engels, e por Landshut e Meyer, em Leipzig.

Sobre esse ponto, ver o estudo de J. Hyppolite, “La conception hégélienne de 1’État 
et sa critique par K. Marx”, in Études sur Marx et Hegel, Paris, M. Rivière, 1955, pp. 
120-141.

19. Alguns textos idílicos de Marx chegam a pintar uma sociedade futura em que 
os homens iriam pescar pela manhã, trabalhariam à tarde e à noite cultivariam o espí
rito. O que não é uma representação absurda. Conheci, de fato, trabalhadores de kibutz, 
em Israel, que liam à noite as obras de Platão. Mas esse é um caso excepcional, pelo 
rnenos até agora.

Na Ideologia alemã, Marx escreve: “A partir do momento em que o trabalho co
meça a ser dividido, cada um passa a ter uma esfera de atividade exclusiva e determi
nada que lhe é imposta e da qual não pode sair; ele é caçador, pescador ou crítico e tem 
que permanecer para não perder os meios de vida; na sociedade comunista, no entan
to, em que o indivíduo não está preso a uma esfera exclusiva de atividade, mas pode 
aperfeiçoar-se no ramo que mais lhe agrade, a sociedade regulamenta a produção geral 
e me dá assim a possibilidade de fazer uma coisa hoje, outra amanhã, de caçar pela ma
nhã, pescar depois do almoço e praticar a pecuária de tarde, de fazer crítica depois do
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jantar, de acordo com meu bel-prazer, sem nunca me tornar caçador, pescador, criti
co...”. Desse modo serão abolidos “este fracionamento da atividade social, esta conso
lidação do nosso próprio produto num poder objetivo que nos domina, escapando ao 
nosso controle, contrapondo-se às nossas expectativas, reduzindo a nada nossos cálcu
los”. (.Uidéologie allemande, trad. de Renée Cartelle, baseada na edição Mega, Paris, 
Éd. Sociales, 1962, pp. 31-32.)

20. Oeknomisch-philosophische Manuskripte. Textos escritos por Marx em Paris, 
em 1844, e que ficaram inéditos até 1932, data em que foram editados por D. Riazanov, 
nas Éditions Mega I, e também por S. Landshut e J. P. Meyer, em dois volumes de textos 
de Marx, com o título Der Historische Materialismus. (A. Krõner, Leipzig.) A edição 
francesa de J. Molitor (t. VI de Oeuvres philosophiques, edição Costes) foi feita com 
base na publicação de Leipzig, que continha inúmeros erros. Uma nova tradução fran
cesa com base na edição Mega corrigida foi feita por E. Bottigelli e publicada com o títu
lo Manuscrits de 1844 (Économie politique et philosophie) para a edição das obras com
pletas de Karl Marx das Éd. Sociales (Oeuvres complètes, Paris, 1962). Há também 
uma tradução de Rubel no 2? volume da edição Pléiade (1968).

21. Em Hegel, os três termos traduzidos em francês por aliénation (alienação) são 
Verãusserung, Entãusserung e, às vezes, Entfremdung. Para Hegel, a alienação é o mo
mento dialético da diferença, da cisão entre o sujeito e a substância. É um processo 
enriquecedor; é preciso que a consciência percorra as múltiplas alienações para se enri
quecer com determinações que, no fim, a constituirão como uma totalidade. No prin
cípio do capítulo sobre o Saber Absoluto, Hegel escreve: “A alienação da consciência 
de si coloca a reificação e esta alienação não tem só um significado negativo mas tam
bém positivo; não é só para nós ou em si, porém para ela mesma. Para ela, a negativa 
do objeto ou a auto-supressão deste tem significação positiva; em outras palavras, a cons
ciência de si conhece esta nulidade do objeto porque ela própria se aliena, porque nessa 
alienação ela se coloca a si mesma como objeto ou, em virtude da unidade indivisível 
do ser-para-si, coloca o objeto como si-mesmo. Assim é o movimento da consciência e, 
no movimento, ela é a totalidade de seus momentos. A consciência deve se referir ao 
objeto segundo a totalidade de suas determinações e tê-lo apreendido segundo cada 
uma dentre elas. (Phénoménologie deVesprit, trad. Hyppolite, t. II, pp. 293-294.)

Marx dá uma interpretação diferente da alienação porque “num certo sentido a 
totalidade já é dada desde o ponto de partida” (J.-Y. Calvez, La pensée de Karl Marx, 
Paris, Éd. du Seuil, 1956, p. 53). Segundo Marx, Hegel teria confundido objetivação, 
isto é, a exteriorização do homem na natureza e no mundo social, e alienação. Como 
escreve J. Hyppolite comentando Marx: “A alienação não é a objetivação. A objetiva
ção é natural. Não é uma maneira de a consciência se tomar estranha a si mesma, mas 
de se exprimir naturalmente.” (Logique et existence, Paris, P.U.F., 1953, p. 236.) Marx 
se expressa assim: “O ser objetivo age de maneira objetiva e não agiria objetivamente 
se a objetividade não estivesse incluída na determinação de sua essência. Ele não cria, 
ele só estabelece objetos porque ele próprio é ordenado pelos objetos, porque na ori
gem ele é natureza.” (Manuscrits de 1844, Éd. Sociales, p. 136.)

Essa distinção baseada num “naturalismo conseqüente” segundo o qual “o homem 
é, de modo imediato, ser da natureza” (ibid.) permite que Marx retenha apenas o aspec-!
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to crítico da noção de alienação e das determinações sucessivas da consciência tais 
como estão expostas na Fenomenologia do espírito. “A Fenomenologia é uma crítica 
oculta, ainda obscura por si mesma e mistificante, mas na medida em que ela aborda a 
alienação do homem -  embora o homem apareça apenas sob a forma de espírito - ,  
encontramos ocultos nela todos os elementos da crítica e estes já estão freqüentemen
te preparados e elaborados de uma maneira que ultrapassa de muito o ponto de vista 
hegeliano.” (Ibid., p. 131.)

Para um comentador de Hegel como Jean Hyppolite, essa diferença radical entre 
Hegel e Marx na concepção da alienação tem sua origem no fato de que enquanto Marx 
parte do homem como ser da natureza, ou seja, de uma positividade que não é em si 
uma negação, Hegel “descobriu essa dimensão da pura subjetividade que é nada” (op. 
cit., p. 239). Para Hegel, “no início dialético da história existe o desejo sem limite do 
reconhecimento, o desejo do desejo do outro, um poder sem limite porque sem positi
vidade primeira” (p. 241).

22. Essa ambigüidade no pensamento de Marx foi salientada particularmente por 
Kostas Papaioannou, “La fondation du marxisme”, in Le contrat social n? 6, novem- 
bro-dezembro de 1961, vol. V; “Uhomme total de Karl Marx” in Preuves, n? 149, julho 
de 1963; “Marx et la critique de 1’aliénation”, in Preuves, novembro de 1964.

Para Kostas Papaioannou, haveria uma oposição radical entre a filosofia do jovem 
Marx tal como ela se expressa, por exemplo, nos Manuscritos de 1844 e a filosofia da 
maturidade, tal como é expressa principalmente no terceiro livro de O capital. Marx 
teria substituído o pietismo produtivista que consideraria o trabalho como a essência 
exclusiva do homem, e a participação não alienada na atividade produtiva como o ver
dadeiro fim da existência, por um saber bem clássico, para o qual o desenvolvimento 
humano, “que é o único a possuir o valor de um fim em si e que é o verdadeiro reino da 
liberdade”, começaria “além do domínio da necessidade”.

23. Essa visão objetiva pode ser considerada, aliás, segundo os observadores, co
mo favorável ou desfavorável à paz. Uns dizem: enquanto os dirigentes soviéticos esti
verem convencidos da morte necessária do capitalismo, o mundo viverá numa atmos
fera de crise. Pode-se contudo dizer, no sentido contrário, como o faz um sociólogo in
glês: enquanto os soviéticos acreditarem na sua filosofia, não compreenderão nem sua 
própria sociedade nem a nossa; convencidos do seu triunfo necessário, eles nos deixa
rão viver em paz. Praza aos céus que eles continuem a acreditar na sua filosofia...

24. Vide Jean-Paul Sartre, “Les communistes et la paix” (Temps modernes, 81, 
84-85 e 101), reeditado in Situations VI, Paris, Gallimard, 1965, 384 pp. (ver também 
Situations VII, Paris, Gallimard, 1965, 342 pp.) e Critique de la raison dialectique 
(Paris, Gallimard, 1960); Maurice Merleau-Ponty, Sens etnon-sens, Paris, Nagel, 1948; 
Humanisme et terreur, Paris, Gallimard, 1947; Les aventures de la dialectique, Paris, 
Gallimard, 1953.

25. Sobre a interpretação kantiana do marxismo, vide Max Adler, Marxistische 
Probleme-Marxismus und Ethik, 1913; Karl Vorlánder, Kant und Marx, 2? ed., 1926.

26. L. Goldmann, Recherches dialectiques, Paris, Gallimard, 1959.
27. F. Engels, Anti-Dühring. O título alemão original é Herrn Eugen Dühring ’s 

Umwãlzung der Wissenschaft. Publicado primeiramente em Vorwàrts e Volksstaat em
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1877-1878. Existem duas edições francesas: trad. de Bracke, Éd. Costes, 3 vols., 
1931-1933; trad. de Bottigelli, Éd. Sociales, Paris, 1950.

Vale notar que o Anti-Dühring foi publicado em vida de Marx, que ajudou seu 
amigo enviando-lhe notas sobre diversos pontos de história do pensamento econômico, 
as quais são utilizadas parcialmente por Engels no texto definitivo.

Cf. Karl Marx, Oeuvres, 1.1, pp. 1494-1526; J. Stalin, Matérialisme dialectique et 
matèrialisme historique (1937), trecho da Histoire du Parti communiste bolchevik, Pa
ris, Éd. Sociales, 1950.

28. Lenin, Matérialisme et empiriocriticisme, Paris, Éd. Sociales, 1948. O livro é de 
1908, e Lenin expõe nessa obra um materialismo e um realismo radicais: “O mundo 
material percebido pelos sentidos, e ao qual nós mesmos pertencemos, é a única realida
de... nossa consciência e nosso pensamento, por mais supra-sensíveis que pareçam, não 
são mais do que produtos de um órgão material e corporal: o cérebro. A matéria não é um 
produto do espírito; mas o próprio espírito é o produto superior da matéria”; ou ainda “As 
leis gerais do movimento, tanto do mundo quanto do pensamento humano, são idênticas 
no fundo, mas diferentes na sua expressão, pois o cérebro humano pode aplicá-las cons
cientemente enquanto na natureza elas avançam de maneira inconsciente sob a forma de 
uma necessidade exterior, através de uma sucessão infinita de coisas aparentemente for
tuitas.” Esse livro iria tomar-se a base do marxismo soviético ortodoxo. Numa carta a 
Gorki de 24 de março de 1908, Lenin reclamará o direito, como “homem de partido”, de 
tomar posição contra as “doutrinas perigosas”, embora, ao mesmo tempo, propusesse a 
seu correspondente um pacto de neutralidade em relação ao “empiriocriticismo” que não 
justificava, dizia, “uma luta divisionista”.

29. O ateísmo, porém, está associado à essência do marxismo de Karl Marx. Pode-se 
ser crente e socialista, mas não crente e discípulo fiel do marxismo-leninismo.

30. No prefácio à Crítica da economia política, Marx escreve: “As relações jurí
dicas não se podem explicar por si mesmas melhor do que as formas do Estado; nem 
por si mesmas nem pela pretensa evolução geral do espírito humano; elas se enraízam 
nas condições materiais da vida.” (Oeuvres, 1.1, p. 272.) Mais adiante: “O conjunto das 
relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, o fundamento real 
sobre o qual se assenta um edifício jurídico e político.” Ou ainda: “As formas jurídicas, 
políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, em suma, as formas ideológicas com as 
quais os homens tomam consciência do conflito e o levam até o fim.” (Ibid., p. 273.)

Um dos capítulos de A ideologia alemã se intitula “Relações do Estado e do di
reito com a propriedade”. De modo geral, para Marx, o Estado e o direito não estão in
cluídos nas condições materiais da vida dos povos, e são a expressão da vontade domi
nante da classe que detém o poder no Estado.

31. Eis o texto mais significativo de Marx, Le capital, liv. III, t. II, Éd. Sociales, 
pp. 102-104. “Constituição de sociedades por ações. Conseqüências: 1?) Enorme am
pliação da escala de produção e empresas que teriam sido inviáveis com capitais isola
dos. Ao mesmo tempo, empresas que antes eram governamentais se constituem em 
sociedades anônimas; 2?) O capital que, por definição, está baseado no modo de pro
dução social e pressupõe uma concentração social de meios de produção e de força de 
trabalho reveste-se aqui, diretamente, da forma de capital social — capital de indivíduos
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diretamente associados -  por oposição ao capital privado; essas empresas se apresen
tam, portanto, como empresas sociais por oposição às empresas privadas. Isso é a su
pressão do capital como propriedade privada dentro dos próprios limites do modo de 
produção capitalista; 3?) Transformação do capitalista realmente ativo num simples di
rigente e administrador do capital alheio, e dos proprietários de capital em simples pro
prietários, em simples capitalistas financeiros... É a supressão do modo de produção 
capitalista no interior do próprio modo de produção capitalista, portanto, uma contradi
ção que se destrói a si mesma e que, com toda a evidência, se apresenta como uma sim
ples fase transitória para uma nova fase de produção. É, também, como uma contradi
ção semelhante que essa fase de transição se apresenta. Em certas esferas ela estabe
lece o monopólio provocando assim a intromissão do Estado. Faz renascer uma nova 
aristocracia financeira, uma nova espécie de parasitas, sob a forma de fazedores de pro
jetos, de fundadores e de diretores simplesmente nominais; um sistema completo de 
vigarice e de fraude em relação à criação, à emissão e ao tráfico de ações. Essa é a pro
dução privada sem o controle da propriedade privada.” Em Marx, o crítico, e mesmo o 
panfletário, nunca está distante do analista, economista e sociólogo.

32. Le capital, liv. III, cap. 52, Éd. Sociales, Paris, 1960, pp. 259-260. Marx pros
segue da seguinte forma: “É sem oposição na Inglaterra que a divisão econômica da so
ciedade moderna conhece o seu desenvolvimento mais avançado e mais clássico. No 
entanto, mesmo nesse país a divisão em classes não aparece com uma forma pura. Tam
bém ali, os estágios intermediários e transitórios atenuam as demarcações precisas (mui
to menores no campo do que nas cidades). No entanto, para o nosso estudo, isso não tem 
importância. Vimos que o modo capitalista de produção tende constantemente -  é a lei 
da sua evolução -  a separar sempre, cada vez mais, meios de produção e trabalho e a 
concentrar cada vez mais em grupos importantes esses meios de produção dissemina
dos, transformando assim o trabalho em trabalho assalariado e os meios de produção 
em capital. Por outro lado, esta tendência tem como corolário a separação da proprie
dade da terra, que se torna autônoma em relação ao capital e ao trabalho, ou ainda a 
transformação de toda a propriedade da terra em uma forma de propriedade que cor
responde ao modo capitalista de produção.

“A questão inicial é a seguinte: O que constitui uma classe? A resposta decorre 
naturalmente da resposta que se dê a esta outra questão: o que faz com que os operá
rios assalariados, os capitalistas e os proprietários de terras constituam as três grandes 
classes da sociedade?

À primeira vista, é a identidade das rendas e das fontes de rendas. Temos aí três 
grupos sociais importantes, cujos membros, os indivíduos que os constituem, vivem, 
respectivamente, do salário, do lucro e do rendimento da terra; da utilização da sua for
ça de trabalho, de seu capital e de sua propriedade.

No entanto, desse ponto de vista, os médicos e os funcionários, por exemplo, cons
tituiriam, também eles, duas classes distintas, porque pertencem a dois grupos sociais dis
tintos, cujos membros tiram seus rendimentos da mesma fonte. Esta distinção se apli
caria, da mesma forma, à infinita variedade de interesses e de situações que a divisão 
do trabalho social provoca dentro da classe operária, da classe capitalista e dos proprie
tários de terras; sendo que estes últimos, por exemplo, estão divididos em viticultores,
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proprietários de campos, de florestas, de minas, de pesquisas, etc.” (Neste ponto o ma
nuscrito é interrompido. [Friedrich Engels])

33. As lutas de classes na França (1848-1850). Escrito entre janeiro e outubro de 
1850. O texto, que só seria publicado em brochura e com esse título em 1895, se com
põe em sua maior parte de uma série de artigos publicados nos quatro primeiros núme
ros da Neue Rheinische Zeitung, revista econômica e política cuja publicação teve iní
cio em Londres, no princípio de março de 1850; ver Karl Marx, Les luttes de classes 
en France, Paris, Éd. Sociales, 1952.

0 18 brumário de Luís Bonaparte. Escrito entre dezembro de 1851 e março de 1862, e 
publicado pela primeira vez em Nova York em 20 de maio de 1852, por Weydemeyer. 
Reeditado por Engels em 1885, foi traduzido em francês pela primeira vez em 1891 e publi
cado em Lille. Ver Le 18 brumaire de Louis Bonaparte, Paris, Éd. Sociales, 1956.

34. No primeiro tomo de O capital, Marx escreve: “Agente fanático da acumula
ção, o capitalismo força os homens, sem piedade ou trégua, a produzir por produzir, 
obrigando-os assim, instintivamente, a desenvolver as potências produtivas e as condi
ções materiais que, só elas, podem formar a base de uma sociedade nova e superior. O 
capitalista só é respeitável na medida em que é o capital feito homem. Nesse papel, ele 
é como o entesourador, dominado por sua paixão cega pela riqueza abstrata, o valor. 
Mas o que neste parece ser uma mania individual é, no outro, o efeito do mecanismo 
social do qual ele é apenas uma engrenagem. O desenvolvimento da produção capita
lista necessita um aumento contínuo do capital colocado numa empresa e a concorrên
cia impõe as leis imanentes da produção capitalista como leis coercitivas externas a 
cada capitalista individual. Ela não lhe permite conservar seu capital sem aumentá-lo e 
ele não pode continuar a aumentá-lo a não ser com uma acumulação progressiva” (Oeu
vres, 1.1, p. 1046), ou ainda: “Poupai, poupai sempre, isto é, retransformai sem cessar 
a maior parte possível da mais-valia ou do produto líquido em capital! Acumular por 
acumular, produzir por produzir; essa é a palavra de ordem da economia política que 
proclama a missão histórica do período burguês. E em momento algum ela se iludiu 
sobre as dores de parto da riqueza: mas para que servem as lamentações que não alte
ram em nada as fatalidades históricas? Desse ponto de vista, se o proletário é apenas 
uma máquina para produzir mais-valia, o capitalismo não é senão uma máquina para 
capitalizar essa mais-valia.” (Ibid., pp. 1099-1100.)

35. A frase de Marx é a seguinte: “Entre a sociedade capitalista e a sociedade co
munista se situa o período de transformação revolucionária, de uma para outra. A este 
período corresponde igualmente uma fase de transição política, em que o Estado só po
deria ser a ditadura revolucionária do proletariado.” (Oeuvres, 1.1, p. 1429.) Marx em
prega também essa expressão na carta (já citada na nota 13) a Joseph Weydemeyer de 
5 de março de 1852, e, se não a idéia, a palavra já se encontrava no Manifesto do Par
tido Comunista: “O proletariado servir-se-á de sua supremacia política para arrancar, 
pouco a pouco, à burguesia, toda espécie de capital, para centralizar todos os instru
mentos de produção nas mãos do Estado -  isto é, do proletário organizado como clas
se dominante -  e para aumentar, o mais rapidamente possível, a massa das forças pro
dutivas.” (Oeuvres, t. I, p. 181.)
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Sobre a freqüência com que a expressão ditadura do proletariado é empregada por 
Marx e Engels, ver Karl Draper, Marx and the Dictatorship o f the Proletariat, Cader
nos do I.S.E.A., série 5, n? 6, novembro de 1962.

36. Esta desvalorização da ordem política, reduzida à econômica, encontramos 
também em Saint-Simon e nos liberais de Manchester. Saint-Simon escrevera no L’or- 
ganisateur (vol. IV, pp. 197-198):

“Numa sociedade organizada para o objetivo positivo de trabalhar para a sua pros
peridade por meio das ciências, das belas-artes e das artes aplicadas”, em oposição por
tanto às sociedades militares e teológicas, “o ato mais importante, aquele que consiste 
em determinar a direção em que a sociedade deve caminhar, não pertence mais aos ho
mens investidos de funções governamentais. Ele é exercido pelo próprio corpo social. 
Além disso, o objetivo e o objeto de uma tal organização social estão tão claros, tão de
terminados, que não há mais lugar para o arbítrio dos homens, nem mesmo para o das 
leis. Numa tal ordem de coisas, os cidadãos encarregados das diferentes funções sociais, 
mesmo as mais elevadas, sob certo ponto de vista, preenchem apenas papéis subalter
nos, uma vez que sua função, qualquer que seja a sua importância, consiste apenas em 
marchar numa certa direção que não foi escolhida por eles. A ação de governar no senti
do de ação de comandar é, então, nula ou quase nula.” Texto citado por G. Gurvitch no 
Curso sobre os Fundadores da Sociologia Contemporânea. (Op. cit., “Saint-Simon”, p. 29.)

Sobre o pensamento político de Marx, ver: Maximilien Rubel, “Le concept de dé
mocratie chez Marx”, In Le contraí social, julho, agosto de 1962; Kostas Papaioannou, 
“Marx et 1’état modeme”, in Le contrat social, julho de 1960.

37. Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewusstsein, Berlim, 1923. Tradução 
francesa: Histoire et conscience de classe, Paris, Éd. de Minuit, col. Arguments, 1960.

38. Para uma análise mais detalhada, vide meu estudo “Uimpact du marxisme au 
XXe siècle”, Boletim de S.E.D.E.I.S., Études n? 906, janeiro de 1965.



Bibliografia

OBRAS DE KARL MARX

A bibliografia de Karl Marx é, em si mesma, quase que uma ciência autônoma; 
não poderíamos dar aqui, portanto, um repertório completo das obras de Marx. Para 
tanto, aliás, basta remeter o leitor às duas obras de Rubel:
Rubel, Maximilien. Bibliographie des oeuvres de Karl Marx. Contém um apêndice com 

um repertório das obras de F. Engels. Paris, Rivière, 1956.
Rubel, Maximilien. Supplément à la bibliographie des oeuvres de Karl Marx, Paris, 

Rivière, 1960.

Em francês, há três grandes edições das obras de Marx:

I. Oeuvres completes de Karl Marx, Paris, Costes.
Esta tradução compreende:

Oeuvres philosophiques, 9 vols.;
Misère de la philosophie, 1 vol.;
Révolution et contre-révolution en Allemagne, 1 vol. (esta obra é, hoje, atri

buída a F. Engels);
Karl Marx devant les jurés de Cologne. Révélations sur le procès des com- 

munistes, 1 vol.;
Oeuvres politiques, 8 vols.;
Herr Vogt et le 18 brumaire de Louis Bonaparte, 3 vols.;
Le capital, 14 vols.;
Histoire des doctrines économiques, 8 vols.;
Correspondance K. Marx-F. Engels, 9 vols.

Apesar do título, esta edição não é completa. Além disso, a tradução, principal
mente das obras filosóficas de juventude, foi feita a partir de textos alemães incomple
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tos e inexatos. Hoje em dia esta edição está esgotada. No entanto, continua sendo um 
instrumento de trabalho indispensável, pois certas obras, como Histoire des doctrines 
économiques (ou Théorie sur la plus-value) só se encontram traduzidas aí.

II. Karl Marx, Oeuvres, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard.
Esta edição, organizada por M. Rubel, atualmente se compõe de dois volumes. O 

primeiro, surgido em 1963, compreende, com uma única exceção, textos publicados pelo 
próprio Marx, ou seja: Misère de la philosophie (1847), Discours sur le libre-échange 
(1848), Manifeste communiste (1848), Travail salarié et capital (1849), Introduction 
générale à la critique de Véconomie politique (redigido em 1857), Critique de Véco- 
nomie politique (1859), Uadresse inaugurale et les status de VA.I.T. (1869), Salaire, 
prix et plus-value (1865), Le capital, liv. I (1867), Critique du programme de Gotha 
(1875).

Para o livro I de Le capital foi adotada a tradução feita em 1875, por Joseph Roy. 
Marx colaborou longamente nessa tradução e, em sua nota para os leitores franceses, 
escreveu que ela “possuía um valor científico independente do original e deveria ser 
consultada mesmo pelos leitores familiarizados com a língua alemã”.

O segundo volume, que surgiu em 1968, compreende textos econômicos que não 
foram publicados pelo próprio Marx, ou seja: Economie et philosophie (os manuscritos 
parisienses de 1844), Salaire (notas de 1847), Príncipes d ’une critique de Véconomie 
politique (redigidos em 1857-1858), Matériaux pour V économ ie"  (redigidos em 
1861-1865), os livros II e III de Le capital. Em apêndice, encontram-se notas e cartas 
de Marx.

Esta edição é um monumento de erudição. O primeiro volume contém uma longa 
cronologia bibliográfica organizada por M. Rubel; o segundo contém uma introdução de 
M. Rubel sobre a formação do pensamento econômico de Marx e a história dos textos 
econômicos. Mas nos livros II e III de Le capital, a escolha dos textos e apresentação dife
rem das de Engels, o que toma o livro pouco utilizável. Lamenta-se também que M. 
Rubel tenha julgado possível modificar a apresentação do livro I de Le capital, que, no 
entanto, havia sido editada quando Marx era vivo.

As citações das obras cuja tradução foi publicada no primeiro volume foram feitas 
segundo esta edição.

III. Oeuvres complètes de Karl Marx, Paris, Éd. Sociales.
Ainda não inteiramente publicada, como a anterior, esta edição, cujas traduções são 

feitas a partir das edições do Instituto Marx-Engels de Moscou, contém atualmente:
-  as grandes obras históricas: Les luttes de classe en France (1848-1850), Le 18 

brumaire de Louis Bonaparte, La guerre civile en France\
-  os três livros de Le capital, liv. I, 3 vols.; liv. II, 2 vols.; liv. III, 3 vols.
A tradução do livro I é a que foi realizada em 1875 por Joseph Roy, e revista por 

Marx. A tradução dos livros II e III é nova, e foi feita a partir da edição de Engels. Esta 
edição de Le capital é preciosa, pois contém, ao contrário da de M. Rubel, os prefácios 
e introdução integrais de Marx e Engels.
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Contribution à la critique de l ’économie politique,
Travail salariè et capital e Salaire, prix et projit,
Misère de la philosophie,
Lidéologie allemande (edição integral),
Les manuscrits de 1844 (edição integral),
Manifeste du parti communiste,
Critique des programmes de Gotha et dErfurt,
La nouvelle gazette rhénane, 1.1.

As citações das obras de Marx que não foram publicadas no tomo I da edição da
Pléiade foram feitas de acordo com esta edição.

IV Além dessas duas últimas edições gerais, devem ser assinaladas três edições de tex
tos particulares:
Marx, Karl. La question juive, col. 10-18, Paris, Union Générale d’Éditions, 1968.
Marx, Karl. Fondements de la critique de l ’économie politique, Paris, Anthropos, 1.1, 

1967; t. II, 1968.
Marx, Karl. Lettres à Kugelman, Paris, Anthropos, 1967.

V Há numerosas antologias das obras de Marx. Citemos, entre outras:
Marx, Karl. Pages choisies pour une éthique socialiste, seleção de M. Rubel, Paris, 

Rivière, 1948.
Marx, Karl. Oeuvres choisies, seleção de N. Guterman e H. Lefebvre, col. Idées, Paris, 
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Comu, A. Karl Marx, sa vie et son oeuvre, Alcan, 1934.
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mocratique au communisme, La gazette rhénane, Les annales franco-allemandes 
(1842-1844), 1958; III. Marx à Paris, 1962.

Mehring, F. Karl Marx, Geschichte seines Lebens, Leipzig, Soziologische Verlagsanstalt,
1933 (tradução inglesa: Karl Marx, the Story ofhis Life, Londres, Allen and Unwin, 
1966).

Nicolaievski, B. e Maenchen-Helfen, O. Karl Marx, Paris, Gallimard, 1937.
Riazanov, D. Marx et Engels, Paris, Anthropos, 1967.
Riazanov, D., Marx, homme, penseur et révolutionnaire, Paris, Anthropos, 1968.
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parte deste livro, intitulada “La doctrine marxiste”, refere-se diretamente ao pen
samento de Marx, pp. 65-136).

OBRAS SOBRE A ECONOMIA POLÍTICA DE KARL MARX

Bartoli, H. La doctrine économique et sociale de Karl Marx, Paris, Le Seuil, 1950.
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