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.xPara aperspecüvaçdo de uma
ff	

nova esquerda e sua refundaçdo
teórica e prática é preciso a

sustentaçâo categórica, ate rnesmo
corn urn granulo de pet ulancia, da
necessidade do revoluçdo social,

sern o que é impossivel o
soerguirnento de urna analitica
capaz de levar ao entendirnento

efetivo e critico dci realidade, hem
corno de levar a efeito urnaprthtica a
alt ura de seu sign jficado. Para tanto

é absolutarnente essencial a
redescoberta do pensarnento
rnarxiano e a critica a sua
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RESUMO

Este irabatho estrutura-se a partir de urn debate corn trés autores contemporâneos,

crIticos da obra de Marx. São eles: Hannah Arendt, Claude Lefort e Miguel Abensour.

A tese central que forma a interpretacão destes autores é a denüncia, no pensamento

marxiano, de urn determinismo de natureza economicista que promoveria a denegaçdo do

politico em favor cia esfera da producão. A esfera politica perderia, corn isso, seu estatuto

próprio - seja como condiçao humana mais elevada (Arendt), seja como di,nensöo

simbólica, flindante do social (Lefort/Abensour) - para ser rebaixada ao segundo piano de
4

urn epfenómeno das relaçâes econômicas.

Ao investigarmos os textos de Marx, no entanto, este argumento rnostra sua total

incongruência. Em vez de urn deter,ninismo cia esfera económica, o que podemos encontrar

é ama determinaçâo ontológica das categorias do ser social, entre as quais encontra-se a

politicidade sob a forma de urn predicado negativo, uma contingência histórica a set

suprimida juntarnente corn o regime cia propriedade privada. A politica não é denegada em

favor do econômico, mas sim integrada na totalidade de deterntaçOes cia sociedade civil, o

campo da interatividade pratica entre os seres sensIveis: o hornem e a natureza.

Ao final do trabatho, invertendo-se a ordem inicial, a obra de Marx é chamada a

interrogar Os autores em questAo.

At
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INTRODUCAO

Entre as mais diversas interpretaçöes que a obra de Marx recebeu ao longo de seu

tr4gico destino histórico, destacazn-se aquelas que, a despeito de suas inümeras variantes,

podem ser agrupadas sob o titulo de o argumento determinista. Na impossibilidade de

explorar este vies hermenéutico em sua génese na história do marxismo, nos limitaremos,

pan os propósitos desta introduçAo, a ilustrá-lo através da obra de trés autores

contempôrâneos: Hannah Arendt, Claude Lefort e Miguel Abensour. Como tent.aremOs

demonstrar, trata-se de trés versöes pan uma mesma tese - a denegaçao marxiana da esfera
I	

polinca em favor da esfera econômica.

Pan H. Arendt', o pensamento de Marx, por estar fundado nacategoria de "trabaiho",

representa urna renüncia ao que ela considera a "condiçao humana" mais elevada: a "açAó"

ou "vida ativa". Per este conceito, Arendt entende a atividade politica, a "ünica atividade

que coloca os homens diretamente em relaçao uns cam Os outros, sem 0 intermédie dos

objetos nem da matéria" e que "corresponde a condiçAo humana da pluralidade, na medidà

em que sao os homens, e näo o homem, que vivem sobre a terra e habitam o mundo"2. Em

detrimento da açâo, Marx assentaria seu pensamento sobre "a atividade que corresponde ao

processo biologico do corpo humano, no qua] o crescimento espontineo, o metabolismo e

eventualmente - a corrupçâo, estAo ligadas is produçoes elementares nas qunis o trabalh.o

alirnenta o processo vital"3 Devido a "sua ambiçao de elevar sua 'ciéncia' ao nivel de

cléncia natural, cuja principal categoria ainda era entAo a necessidade (.J 4, Marx,

segundo a autora, taia acabado por sobrepor o piano biolégico do trabaiho ao piano

politico da açâo, sucumbindo, assim, a supressAo moderna da distinçao ernie o páblico e o
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privado, supressão esta que dá origem ao "dorninio social" ou "sociedade". Esta, prossegue

H. Arendt, é "a forma sob a qua] dá-se urna importância páblica ao fato de que os hornens

dependem uns dos outros para viver e nada mais que 1550; é a forma sob a qua] se perrnite

que apareçam em publico as atividades que concernem a sobrevivencia pura e sirnples' 5 . 0
"reino do social" é a "organizaçâo páblica do processo vital" 6, o tOrnar-se püblico de algo

que era, oiiginariamente, restrito aos limites da esfera privada. No mornento em que "as

necessidades da vida, a conservação do individuo e a continuidade da espécie" invadem o

espaço püblico, a açAo recoihe-se ao dominio privado - agora reduzido a esfera da

"intimidade". Isto equivale a destituir a açâo de suas qualidades próprias, urna vez que "a

exceléncia, que os Gregos chamavam aretè, os Romanos virtus, esteve sempre reservada ao

dominio páblico onde podia-se sobressair, distinguir-se dos outros" 7. 0 reino do social, nào

podendo alcançar a exceléncia em seu sentido pleno, joga a 'irtus no anonimató, e passa a

exaltar a progresso da /mmanidade em detrimento dasfaçanhas dos homens8.

Assim, de acordo corn Arendt, o pensamento de Marx partilha do flindamento que

constitui a ciéncia moderna da econornia, a saber: a igualdade social que suprime a

dzferença politica que caracterizava a liberdade da esfera pñblica. A esta visAo cientifica

determinista, que, ao limite, visa "reduzir o homem, tornado corno urn todo, em todas as

suas atividades, ao nivel de um animal condicionado a um comportarnento previsivel"9, a

V	 autora contrapöe urn pensarnento filosóflco da politica que visa reconduzir esta áltima ao

estatuto de atividade hurnana par excellence.

Para Claude Lefort, por sua vez, a afirmacao rnarxiana de que "o modo de producAo

divida material condiciona o processo em geral de vida social, politico e espiritual"°

denotaria a presença, na obra do autor alemão, da "flccAo positivista" que faz derivar de um

"suposto real" todos "os principios geradores das relacaes que os hornens mantém ent:re si e

11
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corn o mundo". Teria escapado ao olhar cientificista de Marx precisamente a "dirnensao

simbólica do social", conceito que pretende designar todo o conjunto de açöes e

representaçoes que pernieiarn e dAo forma a sociedade. Trata-se, nos termos do autor, da

Th 

mise enforme do social que é tambem sua misc en scene e sua mise en sens. Assirn ele 0

explicita: Wise en sens porque a espaco social emerge como espaço de inteligibilidade,

articulando-se segundo urn modo singular de discriminaçao entre real  irnaginario, lalso e

verdadeiro, justo e injusto, licito e proibido, normal e patologico. Misc en scene porque este

espaço contém urna quase-representaçao de si próprio em sua constituicAo aristocrática,

monárquica ou despotica, democratica ou totalitaria" 2. 0 que esta em jogo aqui é, mais do

que a simples indicacAo de urn dominio que permeia o social, a aflrmaçAo de seu caráter

I fbndante, constitutivo da sociedade. Tal é o estatuto dessa "raise enforme da coexisténcia

humana", através da qual a sociedade ganha sua 'forma originária", que é sua 'forma

politica" 3. Equivale a dizer que, sem a daçAo de forma simbólico-politica, näo ha

sociedade, pois o ser do social é instituido por essa esfera originaria.

Os "princIpios geradores da sociedade", uma vez concebidos par Marx corno mera

superestruzura das "relacaes de produção", seriarn "deduzidos" - dessas relaciies na

qualidade de "efeitos" das "condiçoes" supostamente reais. Ora, segundo Lefort, "E

impassive! I.. .1 deduzir das relaçoes de produçao a ordern da lei, do poder, do saber, é

impossIvel reduzir aos efeitos da divisao capitahtrabaiho a linguagem em que se arlicula a

prática social. Essas relaçoes so se arranjam, esses efeitos so se desenvolvern em fiznçAo de

condiçOes que nAo poderiamos colocar no registro do real". Todo acesso ao "real"

pressupOe urna "nova experiéncia da lei, do poder e do saber", "urn modo de discurso onde

certas oposiçöes, certas prIticas de fato se mostram - isto é, reenviam urnas as outras,

contém virtualmente urn sentido universal, permitindo urn troca regrada entre o agir e o

12
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pensar"4. Logo, querer designar a esfera da produçâo como a base real que determina a

"linguagem em que se articula a prática social" equivaleria a pretensão de colocar a

sociedade "antes da sociedade", as supostas "relaçaes empiricas" de poder antes das

relaçoes simbólicas originarias, o que, segundo Lefort, é claramente uma contradiçAo, na

medida em que a própria afirmaçao da anterioridade do "real" sobre a dithensäo simbólica

pressupôe elementos apreensiveis somente em uma experiência já social, i.e., mediada pelo

simb6lico'5.

Em resumo, a critica central que Lefort dirige ao pensamento marxiano diz respeito a

incompreensào do caráter fiindante do simbolico e a conseqüente ilusao de flindar o social

numa esfera originária, situada aquëm das relaçoes simbolicas. Por consequência, ao invés

de pensar o social tendo em conta sua indeterminaçao, sua divisâo originthria, Marx

trabaiharia no sentido de sin determinaçao, derivando-o de condiçoes empiricas, ao mesmo

tempo em que denegaria a natureza instituinte do politico, reduzindo-o a uma simples

esfera particular da sociedade - a esfera dapolitica.

Miguel Abensour, partindo do mesmo pressuposto da denegaçao do politico em favor

do econômico, procura, no entanto, explorar um aspecto latente da obramarxiana, marcada

pela "ambiguidade" 6. 0 mesmo Marx que, em 1859, no preracio a Pam a Criricci cia

Economia Polk/ca, expressava as linhas gerais de seu "materialismo histórico", negando

categoricamente a autonomia do politico e do juridico, revela-se, malgré liii, e graças ao

olhar atento do interprete, urn "filósofo da politica". Diz Abensour.

"se podemos observar cm Macc uma tendéncia a ocultação do politico, sob a forma de win
raturalizaçào, de urna inscrçao do politico cm wna teoria dialélica da totalidade social, sua obra

parece, ao mesmo tempo, Irabaihada em uma direçao contraria. Como se a heterogeneidade do

politico, o pot instaurador do politico nâo tivesse nimca cessado de obseda-lo durante toda sua ith

13
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- o quo testemunham a iiqucza e a complexidade dos escritos politicos - como so Marx nâo cossasse

do so interrogar sabre a enigma da cornunidade politica, do viver-junto dos homens"17.

A obra de Marx é incluida naquilo que Abensour chama de "morneiito

maquiaveliano" e que consiste "em afirmar a natureza politica do homem e atribuir, como

finalidade da poiltica, nAo mais a defesa dos direitos, mas a execuçAo dessa 'politicidade'

primeira, na forma de uma participacAo ativa, enquanto cidadào, na coisa p6blica"8

Abensour procura demonstrar que, enquanto os artigos da Gaze/a Renana "colocam-

se sob o signo, nAo tanto da emancipação politica, mas da emancipaçào do politico em

relaçdo ao teológico, do complexo do Estado cristao", ja os textos de 43 "inaugurarn urn

questionamento desse poder determinante do politico, pelo menos na flgura do Estado".

Isto, no entanto, nAo faz da Critica dcx Filosofia do Direito de Hegel urn aband.ono do

politico. Assim ole afirma:

corno se so produzsse, no carninho de Marx, urn movimcnto de reeuo cm relao a 1842, corno

so sucedessc, a urn superinvestimento do politico, levando a urna redescoberta do politico. nào tanto

urn desinvestimento, mas urna outra maneira de invcstir 0 politico. ( ... ) E meihor tentar retomar a

complexidade desse procedirncnto, pclo qual Marc. ao invds do qucimar o quc adoroR age de mancira

a prevcnir urna cxcrcscência do politico pain, do algurna forma, saivá-Io, prescrcvcndo-lht,

assinalando-Ihe 1imites"

Através da critica do Estado, Marx abre acesso a algo que, implicito no Estado, ao

mesmo tempo excede seus limites. Pois o Estado é para a critica "urn objeto duplarne

privilegiado, enquanto cena de expressAo dos conflitos e enquanto lugar trabalhado por

movirnento intencional que o ultrapassa e que (...), atravessando-o, provoca a vinda asi

urn princIpio, o principio politico. Esse principio inclui o Estado politico e o u1trapa

esfende-se alérn do Estado"20 . Assirn, segundo Abensour, a critica marxiana da politicà

"nâo signilica a saida do momento rnaquiaveliano, mas sun mudança do mmo, ou me mo seu

-a	 aprofundainento. ( ... ) Além do tuna intcrrogaçao sempre apaixonada do ser da polItica, essa critica (...)

1
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trabaiha paia fazcr ressurgir o hornern, animal politico ou homem na vertical, saido da minoridadc, cm
vu de cncerrá-lo na sociabilidade reprodutora da espdcie. Nào Sc trata tanto de escoiher a Repüblica
como forma estávcl, destinada a responder a fragilidade das coisas humanas, nias dc buscar a
cornunidade politica suscetivel tic uma major abertura, no sentido tie que nela Sc podcm manifestar
mcthor 0 'mais' que leva o Estado jnra além tic si mesmo, c as formas da cmancipaçâo que, em lugar
de ser a liqutdaçâo da politica. introduzcm esta nova questiio: como denommar as figuras da

emancipao universalmente hunnnaT21.

De maneira que, por sob Os escombros do determinismo econômico que predominaria na

obra de Marx, haveria urn pensamento democratico que afloraria, nao apenas no periodo da

Cri/ica de Kreuznach, mas também em textos ulteriores, como A Guerra Civil na F.rança.

Uma vez explorado este aspecto latente em sua obra, Marx estaria parcialmente redimido

de seu economicismo, ainda que contra sua própria voritade.

E importante observar que nenhum dos trés autores citados flindamentarn sew: juizos

em uma análise minuciosa dos textos de Marx. Parte-se sempre, ao contrário, de unia série

de pressupostos que acabarn por determinar a interpretação de todo o conjunto de sita obra.

A nenhum destes autores ocorreu questionar-se sobre a validade destes pressupostos, isto é,

se o texto marxiano denota de fato a reduçAo da esfera politica a urn epifenorneno da esfera

econôrnica, tese que constitui o nñcleo do arginnento determinista.

0 presente trabaiho procura investigar a validade deste argumento a partir de uma

leitura cuidadosa do pensarnento marxiano de 1842 a 1846, periodo que abrange desde a

4 fae fuvenil da Gaze/a Renana ate a Jose adulta de A Ideologia Alemâ, passando pela

2rit/ca da Fi/osofIa do Dire/to de Hegel, pelos Anais Franco-Alemacs e pelos Ma,n:scritos

Econ6mico-Filos4ficos de 1844. Por representar o mornento de forrnaçao e consolidaçAo do

persamento de Marx, este conjunto de textos oferecem material suficiente para determinar

corn precisAo o estatuto.que a politica possui na obra do autor. E o que tentaremos realizarj

15
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ac, longo dos quatro capitulos que se seguern. Ao final, retomaremos o debate corn os

autores referidos nesta introduçao.

4
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NOTAS - INTR0DUçA0

Esta cxposição sobre H. Arendt bascia-se cm nosso artigo "A Concepçào Arcndtiana de Rcvolução" (In:
.4nais de Filosofia. Rcvise'a do Pós-Crraduaçao - FUNREI. 1999, n°6. pp. 119-130).
2 ARENDT. H. La Condition dcl 'Homme Aloderne. Paris: Calmann-Lty, 1961, p. 15-16.

Idem. Podemos cnconuar tuna critica bastanic consistentc a conccpçào de trabalho cm H. Arendt (tat comp
cia a expOc, ciilicando Marc. no cap.3 de A Condiçao Humana) cm CALVET, M.T. 0 conceito de Tnthalho
(labor) cm  Arendt. In: Ensaio, São Paulo, n° 14. 1984.

ARENDT. H. DaRci'oiuçao. Brasilia: UnB. 2 ed, 1990, p. 5 1.
ARENDT. H. La Condition... Op. cit., p. 57.

6 Ibid., p. 56.
Ibid., 

p. 59.
8 C1. ibid. p. 59.
9 lbid, p.55.
' 0 MARY, K. Pam a Critica do Economia Politico. São Paulo: Abril Cultural (Os Pcnsadores), 1965, p. 135.

LEFORT, C. Pens ando o Politico. São Paulo: Paz e Term, 1991, p. 10.
Jbid, p. 26.

IS Cf. Ibid., p. 256.
LEFORT, C. AsFormas do Histária. São Paulo: Brasiliense, 1985, pp. 299-300.
CC Ibid., p. 254.

' 6 A iddia da "arnbigiiidade" da obra mar, dana, originalmente formulada por Lefort, rcccbc cm Abensour urn
tralamenlo voltado exelusivamente Para a questao da "dcmocracia". Vcr, a respeilo, 0 capitulo intitulado
"Marx: de uma visão da hisloria a outra" In: LEFORT, C. As Formas do Histária. Op. cit.. pp. 211 ss.

ABENSOUR, K A Democrocia contra o Estado. Marx e o Momenta Maquiavcliano. Belo Horizonte:
UFMG. 1998,p.31.

•	 'tlbid, p. 24.
Ibid. p. 53.

20 Ibid. p. 58.
21 Ibid, p. 59.
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CAPITULO I

A GAZETA RENANA E 0 LEGADO DE FEUERBACB

1

1

Pan reproduzir a génese do pensarnento marxiano é necessário aludir, inicialrnente,

)
ao periodo pré-marxiano da Gaze/a Renana, para sornente então determinar a ruptura de

	

1
	

Marx corn sua posicão filosofica inicial, ruptura esta que marcará a passagern da obra

juvenil a sua configuracâo adult&.

Os artigos que Marx elabora em sua atividade como jornalista, no periodo que

abrange todo o anode 1842 e vai ate marco de 1843, vincularn-se intimarnente ao idea/Limo

ativo, postura filosóflca distintiva dos neo-hegel;anos. TaI postura, matrizada pela temática

jr da autoconsciência, consiste na afirmaçao de uma "subjetividade racional fi.xndante e

operante", capaz de elirninar, por urna "ação critica", as irraciona/idades do mundo

objetiv02 . E nesse registro que Marx compôe os trés complexos temáticos que, de acordo

corn Celso Eidt, estruturam esses textos:

"No pensamento do Marx da Gazeta Renana, a figura da autoconsciência se manifesta como eixo

fundamental, que arlicula e confere circularidade on harmonia as temáticas discutidas pelo conjurito

de seus arligos. Essa circularidade inicia corn a eonccpção de homem como espirito On

autoconsciéncia, quc se desenvolve c amadurece na alividade critico-filosofica da livre imprensa C

chega a rcalização nas várias inslituiçôcs humanas e, em particular, nas instituiçOes de ordcm

	

It
	 politicS'3.

A imprensa e compreendida como a mediaçAo que leva a realizaçao, no Estado, da

esséncia espiritual do hornem. Sendo o "espaço privitegiado no qua] o espirito de urn povo

se desenrola e chega a verdade", a imprensa é "diretamente responsável pela formaço do

espirito politico de urn povo"4. Eta situa-se a meio carninho entre o Estado e a sociedade

'[:1



4)

civil. E esse seu caráter hibrido, a urn so tempo social e politico, que Ihe cia o papel de

elernento mediador no conflito entre o burguês e o cidadAo, entre o interesse püblico e o

privado. Como afirma Marx neste trecho do artigo JustfJicaçäo do Correspondenie de

M'oselfa: "A administraç.Ao e os adrninistrados carecern, igualmente, de urn terceiro

elemento para resolver dificuldades; esse terceiro elemento 6 politico, rnas não 6 oficial,

isto 6, não emerge de prernissas burocraticas. Pertence igualmente a sociedade civil, sem

estar imediatarnente envolvido nos interesses privados e suas necessidades. Esse elernento

complernentar, corn cabeça de cidaddo do Eskido e coraçâo burgnes é a imprensa 1/we"5.

0 povo, uma vez elevado a universalidade da razâo e do espirito, pode realizar ..se no

Estado, definido corno uma "totalidade" em relaçâo a "particularidade" das religioes e dos

individuos singulares. 0 flindarnento do Estado näo é a religiAo, nern a propriedade privada,

rnas a "nathreza universal do homern", a racionalidade das relaçOes humanas. Marx filia-se,

aqui, a tradiçAo do pensamento politico ocidental, o que ele mesmo deixa explicito nesta

passagem do Editorial do ,i 179 da "Gazeta de Colonia ", contrapondo-se a Karl Hermes:

"Quase contemporanearnente a Cpoca da grande descoberta do Copdrnico sobre 0 vcrdad:iro

sistema solar, foi dcscoberta a Ici do gravftaçâo do Esiado; scu centro do gravidade fbi encontrado nele

mesmo. F, assirn coma as diversos govcrnos curopus buscaram. corn a primeira superlicialidado da

prátim empregar esse resultado no sisterna do equilibrio dos Estados, assirn conieçaram, primeiro

Maquiavcl, Canipanela, depois Hobbes, Espinosa, Hugo Grotius. ate Rousseau, Fichte auS Hcgcl, a

considerar o Estado corn olbos hurnanos e a desenvoiver as suas leis naturais a partir da razâo c da

experiência, c não a parS da teologia, assirn como Copdrnico tao se deixou deter pelo fato do gue

Josud tcria ordenado quo o sol se delivesse em Gideon, e a Iua que ilcasse no Vale do Ajalón. a inais

rente filosofia nâo fez mais quo levar adiante urn trabaiho ja iniciado par Hcráclito e AristOtcies.

VOs, portanto, tao polernizais contra a racionalidade da mais nova filosolia, mas sirn contra a filosofia

sernpre nova da Tazâo"6.

F, no final desse mesmo artigo, ao criticar a concepção que deriva o Estado dos "impulsos

da ambicao, do instinto social ou também cia razAo, não porém cia razão da sociedade, mas
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da razào do individuo", Marx defende "a visao mais ideal e mais proflinda da mais recente

filosofla", que deriva o Estado da "idéia do todo". A fliosofia conternporanea ao jovem

Marx, concebida por ele em seu vInculo corn o desenvolvimento universal da ra.zAo,

entende "o Estado como urn grande organismo no qual a liberdade juridica, ética e politica

devem elcançar sua própria realizaçao, e no qual o èidadAo singular, obedecendo as leis do

Estado, obedece somente as leis naturais da sua própria razao, da razAo humana"7.

Configura-se, desse modo, a plena adesao, pelo Marx da Gaze/a Renana, âquilo que

José Chasin denominou de detenninaçao ontopositiva da politicidade, posiçAo fllosóflca

"Para a qua] es/ado e liberdade ou universalidade, civi/izaçdo ou hominjzaç/Jo se

manifestarn em deterrninaçôes reciprocas, de tall forma que a politicidade é tornada corno

predicado intrinseco ao set social e, nessa condiçao - enquanto atributo eterno da

sociabilidade - reiterada sob modos diversos que, de uma ou de outra maneira, a

conduziram a plenitude da estatização verdadeira na modernidade"8. Pela determinaçdo

onlopositiva dapoli/icidade é conferido a politica o poder de entificar a sociabilidade. Ora,

isso implica considerar o piano politico como o Iugar proprio da resolução dos problemas

sociais, oque, por sua vez, so pode se realizar pela elevaçâo destes ültimos a qualidade de

problemas politicos. E a esse tipo de procedimento que o jovem pensador da Gazeta

Renana recorre quando depara corn problemas de ordem social, tal como, por exemplo, no

artigo Debates sobre a Lei Punitiva dos Fur/os de Len/ia, que Chasin define como "urn

daqueles em que Marx, muito sintomaticarnente, procurou resolver problernas

socioeconômicos recorrendo ao pretendido formato racional do estado moderno e da

universalidade do direito"9. Ao sair em defesa da populaçao pobre, proibida de recoiher a

lenha seca caida das arvores, Man argumenta contra o rebaixamento da universalidade do

Estado e do direito a particularidade da propriedade privada. Ao inves de degradar-se aO
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nIvel dos interesses privados, o Estado deve submeter esses interesses ao interesse comum,

ou seja, ao próprio Estado. Marx afirma, entäo, o direito consuetudinário da classe pobre,

cujos costumes enraizam-se na universalidade da natureza humana, contra o pretenso

direito consuemdinario dos ricos, calcado na propriedade privada. Diz ele: "Vive, portanto,

nestes costumes da classe pobre, urn instintivo sentido de direito. Sua raiz é positiva e

legitima, e a forma do direito consuetudinário é aqul tanto mais conforme a nalureza

quanto a existência mesma c/a classe pobre constitui, ate hoje, urn mero costume da

sociedade burguesa, que ainda não encontrou para ela urn lugar adequado no âmbito da

articulaç.ao consciente do estado" 10 . Note-se que a sociedade burguesa transforma a

eriste,icia dci classepobre num mero costume, na mesma medida em que nao encontra pan

ela urn lugar adequado na articulaçdo consciente do Estado. Corn a Lei Punitiva, o E stado

submete a universalidade do direito ao mero costume da sociedade burguesa, quando

deveria, ao contrario, reconhecer no costume dci classe pobre o instintivo sentido de dirello

que, na forma do direito consuetudiná-rio, elevaria esta classe a efetiva participaca.o no

Estado. 0 problema da pobreza aparece, assirn, como urn problema de ordem poiltica - a

exclusao de urna classe em relaçAo a ariiculaçao consciente do Estado -, a exigir urnä

so!uçãoigualrnente politica - o reconhecimento juridico da positividade e da legitirnidade

dos costumes dos pobres.

4 Que a resoluçao dos problernas sociais pelo aparato do "Estado racional" fosse

bastante problematica e insuficiente, isso nâo escapou ao rigor teórico de Marx âquela

epoca. Assim, quase duas décadas mais tarde, no Prefacio de 59 a Para a Cruuica c/a

Economia Poiltica, ele relata: "Em 184243, sendo redator da Gazeta Renana, me vi pela

prirneira vez em apuros por ter que tomar pane na discussao acerca dos chamados

interesses materials". Marx decide, entAo, retirar-se da "cena páblica" pan seu "gabinete de
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estudos", em Kreuznach, onde "0 primeiro trabalho que empreendi para resolver a düvida

que me assediava fbi urna revisäo critica da filosofia do direito de Hegel /....". E
precisamente nessa rerisão critica - o manuscrito intitulado Critica dcx FilosofIa do J)ireito

tie Hegel, tambem conhecido como Grit/ca tie Kreuznach ou simplesmente Critica de 43 -

que Marx rompe corn o idealismo ativo e assenta os alicerces de urna nova plataf'orma

teórica, radicalmente distinta da anterior. Não se trata, no entanto, ao contrário do que

afirmam alguns intérpretes, de uma ruptura de carãter rnetodologico, baseada na adoçao do

método transfbnnativo de Feuerbach 12. 0 procedimento de Man nâo se reduz I mera

aplicaçao de urn modelo gnosiológico, que transfonnaria o sujeito em predicado, C vice-

versa. Se ha inversâo da determinaçao entre sujeito e predicado, e se esta pode ser attibuida

a influência de Feuerbach sobre Marx, trata-se, antes, de uma inversâo e de uma influência
k

de caráter ontológico Vejamos alguns trechos da argumentaçAo marxiana que confirmarn

esta tese, a corneçar por este comentário ao parágrafo 262 do texto de Hegel:

"Farnilia e sociedade civil são apreendidas como es/eras conceituais do Estado c, corn efcito,
como as csferas cit sua finitude, corno .sva finitude. 0 Estado é a que nelas se divide, o quc as
pressupôc I ... I. A pretensa 'ldéia real' (o esphito conlo esplrito inhinito, real) 6. poitanto, apreseniada

como se ela agisse segundo urn principio detenninado, mediante urn desIgnio determinado. I. .1 Aiui

aparece de maneira bern clara o misticismo lógico, pantelsia. /...I A realidade não 6 expressa coma ela
mesma, mas como tuna outra realidade. I..] A Jdéia 6 feita sujeito. E a rclaçäo real cia familia c da
socicdadc civil corn o Eslado 6 concebida corno a atividade interior, irnaginária da Idéia. Farnilia c
sociedade civil são os pressupostos do Estado; elas são o propriamente alivo; rnas, na especu1ao,

4
	 isso se invertc: enquanto a idéia 6 transformada cm sujeito, Os sujeitos reals, a sociedade civil, a

fan-ilia /.../  tornarn-se momentos oetivos da idéia, irreais e corn outro signil 	 13icado" -

Na Filosofia do Direito, segundo Marx, Hegel apenas encontra novos conteádos para as

rnesmas categorias que comandam a LOgica e a Filosofla da Natureza, transformando toda

realidade empirica ern "resultado mistico" do movimento da ideia. Sua explicaçâo näo

fornece a "diferença especifica" do objeto investigado e produz apenas a "aparéncia de urn
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conhecirnento real". Como observa Marx, referindo-se a passagem da familia e da

sociedade civil an Estado:

"A passagcm não d, porlanto, derivada da essència especifica da familia etc., nem da csséitcia

especifica do Estado, mas da rcIaço universal do necessidade c liberdade. E cxalanicntc a mcsrna

passagem quo, na Lógica, se cfetua da csfcra do ser a esferã do conceito. A niesma passagein é Rita,

na filosofia da natureza, da natureza inorganica a vida. São senipre as mesmas categorias, quo

animam, on esta esfera, on aquela" .

E mais adiante, conclui: "0 ünico interesse é reencontrar a simples 'idéia', a 'idéla lógica',

em cada elemento, seja o do Estado, seja o da Natureza, e os sujeitos reals, como aqui a

'constituiçio politica', convertern-se em seus simples nomes, de modo que ha apenas a

aparéncia de urn conhecimento real, pois esses sujeitos reals permanecem inapreerididos,

visto que não são determinaçaes apreendidas em sua esséncia especifica"5.

Contra este mis/icismo lógico e pameista, Marx volta-se corn o imperativo da

apreensão do ser-preciswnente-cssim' 6 dos "objetos reais", que restabelece a verdadeira

relaçAo determinativa entre sujeito e predicado. 0 que deve ser destacado no procedimento

de Marx, para não se cair no vies gnosio-epistêmico habitual, é, não o momento lOgico da

inversAo entre sujeito e predicado, mas sim o estatuto ontolôgico que a orienta. Pois o que

Marx denuncia como o "segredo" da especulaçao hegeliana é a ontologizaçao da Idéla, corn

a conseqUente desonto!ogizaçao da realidade ernpirica. Em Hegel, familia e sociedade civil

são produzidas pela idéla de Estado, engendthdas por ela. 0 verdadeiro sujeito torna-se

predicado do predicado; o condicionante torna-se 0 condicionado; o produtor o prod uto de

seu produto: "0 conteüdo concreto, a determinaçao real, aparece como formal; a

detrminaçao formal, abstrata, aparece como o conteiido concreto" 7. A inversäo

determinativa entre sujeito e predicado é, portanto, a inversão ontolôgica entre a

determinacao real e a determinaç.ao ideal, o con/eüdo concreto e a idéia abs/rota ou,
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podemos dizer, o ser e opensar. A idéia e feita sujeito, na medida em que a ela é conferido

o poder de engendrar, a partir de si mesma, suas determinaçaes concretas, finitas. Assim cia

"se degrada, rebaixa-se a 'finitude' da farnilia e da sociedade civil pan, por nieio da

suprassunçäo destas, produzir e gozar sua infinitude"". 0 ser finito nada mais é, de acordo

corn essa concepção, do que o momenlo objezivo da idéia infinita, o predicado finito do

sujeito infinito. Já para Marx, que a época acabara de travar contato corn a obra de

Feuerbach, tratava-se justamente de afirmar o ser finilo como o ser verdadeiro, 0

verdadeiro .snfeito, dotado de urna logica especIfica a ser reproduzida pela ideaçao. Dizia

Feuerbach, nas Teses Provisóriaspara a Reforma do Filosofia (1842):

"Em Hegel, o pensamento é a ser, - o pensamento do sujeito, o ser e opredicado. I..J A doutrina
hegeliana de que a na1ura d a realidade pasta pela iddia d apenas a expressão racional da doutriaa
teoiOgica, segundo a qual a nalureza d criada por Deus, o set matetial pot urn ser imaterial, isto E, urn
5cr abstiato. /..J A verdadeira relação entre pensamento e set 6 apeiias em: o ser 6 o sujeito, 0
pensamento o predicado. 0 pensarnento provdm do set, mas nâo o 5cr do pensarnento. 0 set existe a

panic de si c por si - o 5cr so e dada pelo ser'9.

Feuerbach nAo centra sua critica a especulaçao hegeliana na denüncia de urn erro de

mdtodo, mas sirn na falsidade da determinaçao ontológica ern que o método está assentado.

o pensamento é transformado em sujeito do mesmo modo que Deus o é na teologia: pela

atribuiçao de ser a iddia abstrata e de abstraçAo ao ser concreto. A pergunta lôgica "quem é

o sujeito" rernete, portanto, a pergunta ontológica fundamental - "quem é o ser". A resposta

de Feuerbach é inequivoca: "0 ser da log/ca hegeliana é o ser da antiga metafisic.a, que se

enuncia de todas as coisas sem dferença porque, segundo ela, todos tern em comum ofato

de ser. Mas este ser /nr4ferenciado é urn pensamento abstrato, urn pensamento scm

reajidade. 0 ser é tao diferenciado coma as coisas que existent. I ... 1 0 ser não é urn

conceilo universal, separável dos co/sos. E urn sO corn o que ethic". E, mai s a frente,
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explicita: "0 real na siea realidade efeilva, ou enqilanto real, é o real enquanto objeto dos

sentidos, é o sensive!. Verdade, realidade e sensibilidade sAo idénticas. So urn ser sensivel

é urn ser verdadeiro e efetivo. Apenas através dos sentidos ë que Urn objeto é dado numa

verdadeira acepçao - e näo mediante o pensar por si mesmo. 0 objeto dado ou idenllco

corn opensar e apenaspensamenro" 20

E a partir desta conquista fundamental de Feuerbach que Marx pretende instaurar a

"verdadeira critica filosofica da rnoderna constituiçAo do Estado", pensada como superaçAo,

nao sO da posição dogmática hegeliana - cujo "erro principal I...! consiste em assumir a

contradiçdo dofenomeno corno unidade no ser, na idéia, quando essa contradiçao tern sua

razão de ser em algo mais profundo, isto é, em urna contradiçao essenciaf' -, como

Jb 

tambérn da "critica vulgar" - que "cal em urn erro dogmático oposto I ... 1, critica a

constittiiçAo charnando atençAo para as antiteses dos poderes etc. e encontra contradiçöes

por toda pane". Marx refere-se, aqui, precisarnente a abstraçdo dogmatica das dontrinas

soda/is/as e do comunismo, que não passa de uma "manifestaçao particular do principio

humanista, infectado de seu contrário, o interesse privado" 21 . Caracterizada por sua

superficialidade, sua iirnitaçao ao piano do aparente, do fenorneno, a "critica vulgar" dos

comunistas e socialistas (entre os quais Marx aponta, na carta supracitada, os nornes de

Cabet, Weitling, Dézarny Proudhon e Fourier) identifica as contradiçOes, rnas iiAo as

• explica, nao dá sua génese. Dal decorre seu caráter pseudocrItico, dogmático. Já a

verdadeira critica, segundo Marx, "não se lirnita a indicar as contradiçoes existentes, mas as

esciarece, compreende sua génese, sua necessidade. Apreende-as em seu significado

prOprio. Mas esta compreensAo näo consist; porém, como Hegel acredita, em reconhecer

por toda pane as determinaçoes do conceito lOgico, mas em apreender a lógica especifica

do objeto especifico"22. Trata-se, portanto, da instauraçAo de urn novo patamar de critica
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fi/osojica, a partir de urna ruptura ontologica corn as dogrnáticas do idealismo e do

cornunismo/socjaljsrno. Despojada do poder de engendrar o real per si mesma, a

subjetividade depara corn urna objetividade exterior, dotada de urn legalidade própria e de

urna !óg-ica especjfica, irredutiveis a qualquer forma de apriorismo. Descarta-se, corn isso, a

validade da suprassunçäo especulativa das contradiçoes do fenorneno na Idëia-Ser, bern

corno da mera critica hurnanista das contradiçôes do real a partir de urna aA/ecipa94o

dogyna:ica do mwzdo. Para o Marx de Kreuznach, urna teoria so pode ser dita

verdadeiramente cr1/lea qua.ndo compreende a génese dos objetos, quando "descreve seu

ato de nascimento"". Sornente assim é desvendada a "ra.tho de see' da contradiçao em urna

"con/radlçao essenciat', localizada em "algo mais profirndo", para alérn de sua aparencià

como fenorneno.
-i

Pan Marx, corno vimos, a perversidade da especulaçao reside justarnente na

inversão entre estes dois pólos, o que faz do objeto urn derivado ontológico do pensarnento,

urn produto da lOgica. 0 real aparece em Hegel corno mornento concreto do pensainento

abstrato; o verdadeiro firn do conhecimento nAo é o ente concreto, mas a lOgica. C)

pensamento termina por encontrar, assirn, a si mesmO, o que significa para Marx apenas ,a

aparéncia de urn conhecirnento efbtivo. Dal sua critica contra a reducao hegeliana da

filosofia do direito a urn "capitulo da lOgica", reduçAo que a priva de seu objeto especjficO.

$	 Diz ele:

"(Em Hegel - RE) Não a filosofia do direito, mas a Iôgica, 6 o que verdadeirarnente interessa 0
trabaiho filoséfico no consiste em clue o pensamento tome corpo nas determinaçoes, mas sim que as
determinaçoes politicas existentes se volatilizem em pensarnentos abstratos. 0 momento filosóftco

serve pan provar a	 24.
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Para a filosofia, concebida como investigação da Iogica espec f/lea do objeto especifico, a

realidade concreta não é urn mero meio para se chegar ao pensamento abstrato. Ela ë, ao

contrário, o fim próprio, o fe/os do conhecimento, 0 verdadeiro momeniofi/osojico ao qual

o pensamento se consagra como meio. Conhecer, para Marx, nao•significa encontrar a idéia

abstrata na coisa concreta, mas sim encontrar a coisa concreta na idéia concreta, Cu SCJa,

concretizar a idéia tornando-a expressAo pensada da coisa.

A "verdadeira critica fllosófica da modema constituiçAo do Estado", assentada nestes

lineamentos ontologicos - creditados, em grande rnedida, a influéncia feuerbachiana

procura consagrar a politica a mesma atençâo que Feuerbach consagra a natureza. E o que

Marx indica numa carta a Ruge, em agradecimento pelo volume das Teses Provisóriaspara

-1 a Reforma da Fi/osofla que the fora enviado. Comenta ele: "Concordo com Os aforismos de

Feuerbach, exceto em re!açAo a um ponto: ele se dirige muito a natireza e muito pouco a

polItica. Mas é a politica C ümco meio através do qua] a fliosofia contemporânea pode

tornar-se verdade"25 . Contra a orientaçao nathralista do pensarnento de Feuerbach, a Cri/ica

de 43 configura-se como uma investigaçao do politico em sua especificidade; uma critica

movida por urna in(entio recta, diretamente voltada a analitica dos nexos imanentes de seu

objeto - neste caso, o Es/ado moderno e sua erpressdofi/osofica na teoria de Hegel. Todo o

esforço de Marx em Kreuznach consiste em confrontar a teoria hegeliana do Estado corn a

analitica da génese e da necessidade do Estado real, de modo que a dissoluç{o das

contradicOes na unidade da Jdéia se veja reftitada, não pot outra forma de abstraçâo (tal

como a essência racional do idealismo ativo ou a antecipaçào dogmatics do

socialismo/cornunismo), rnas sim pela lógica espec (flea do objeto espec(/lco.

E através desta critica que Marx dá o primeiro passo, ainda näo definitivo, para a

detenninaçao ontonegativa c/a po/iticidade. Trata-se, portanto, de um texto de transiço,
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tao importante, pela ruptura ontológica e pelos desenvolvimentos que prenuncia, quaflto

insuficiente, pelas soluçôes que apresenta. Determinar este momento de trans;çAc) é 0

propOsito do capitulo que se segue.

F.
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acabainenjo pan todos os tempos. não C menos certo que podemos realizar algo no presente, quero dUzer. a
cr11/ca impledosa de toda ordem estabeleclda, impiedosa no sentido do que a eritica não teme nent suas
préprias consequëncias nem o conflito corn as forças cxistentes"(p. 343).

MARX K. Crlf/ca della F7losofia... Op. cit., p. 105.
Idem.

4 MARX. Crlf/ca della Filosofia... Op. cii, p. 28.
Marx to Ruge (March 13" 1843). Marx-Engels Collected Works: International Publishers, 1975, vol 1, pg

399.
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CAPITtJLO II

A CRITICA DO ESTADO

Virnos anteriormente que, corn a inversão ontológica entre sujèito e predicailo, a

especulaçao hegeliana transforma toda realidade empirica em produto da idéia,

rnanifestaçao concreta da esséncia abstrata. Vimos, tambérn, que a conseqUéncia direta

desse procedimento é a resoluçao das coritradiçoes existentes na unidade da idéia, o que

significa remeter cada elernento real ao seu correspondente mIs/ico. Desse modo, Hegel

articula e confere racionalidade a todos os elementos do Estado existente, que passa a ser

A

	

	 compreendido, a partir de então, näo corno apenas mais Urna entre as diversas formas de

Estado, mas sim como o Es/ado verdadeiro.

Para afirmar a monarquia constitucional em sua verdade filosofica, Hegel precisa

deterrnina-la corno uma forma politica plenarnente resolutiva face a questäo que se encontra

na origern do Estado moderno, a saber: a separação entre Estado e sociedade civil, entre

in/eresse geral e interessesparticulares. Tal separaçâo tern origern, de acordo com Marx, a

partir do final da Idade Media, corn a passagem da sociedade feudal pm-a a sociedade

modema. Diz ele:

ft 
"Na Idade Media a propriedade, o cornCrcio, a sociedade, o hornern são politicos-, Li cada esfera

privada tern urn cazther politico cu e urna esfera politica, ou a politica d lantern o ear-Ater das esferas

privaths. Na Idade Media, a constituição politica C a constithiçâo da propriedade privada, mas isto

somente porque a constituiçào da propriethde pñvada C a constituição poiftica. Na Made Media, vida

do pow e vida do Estado são idénticos. 0 hornern C o princIpio real do Estado, mas 0 hornem nao-

livre. E. portanto, a demacracia do nâo-!iberdade, a alienaçao acabada. A oposiçâo abstrata, refkx,

pertcnoe somente ao mundo moderno. A Idade Media C o dualisino real, a Cpoca moderna o dualismo

absfrazo"1.
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Se na Idade Media ha coincidéncia ernie a esfera privada e a esfera politica, isto se deve a t

uma Iimitaçao da própria esfera privada. Somente quando esta ültima conquista sua

independéncia em relaçao a politica e que advém o que modernamente se chama de

consti/uiçâo politica - a determinaçao abstrata da universalidade, acima das

particularidades do mundo privado. Como afirma Marx: "Compreende-se que a

constituiçao politica como tal desenvolve-se somente Ia onde as esferas piivadas

conquistaram uma existéncia independente. Onde o cornércio e a propriedade da ten-a n'Ao

são Iivres, ainda näo tomararn-se independentes, näo ha tampouco constituicao poiitica". 
4

Dc onde se conclui que a "abstraçao do Es/ado enquai;to (al pertence somente a época

modern; porque a abstraçao da vida privada pertence somente a época moderna. A
A

abstraçAo do Es/ado politico é urn produto moderno"2.

0 Estado abstrato, a constituição politica, tern, portanto, uma gênese especifica,

centrada na sociedade civil. E a partir dela que se dá a aiienaçao, pelas esferas particulaies

privadas, de sua própria essência, que passa a figurar corno uma esséncia transcendente, o

céu religioso da politica acirna da simples existéncia mundana. Assirn Marx descreve este

movimento de génese:

"Dos diferenies momentos da vida do povo. o mais dificil de desentranharfoi a Estado politico, a

constituição. Eta se desenvotvcu face as outras esferas como a nzo geraL como o mais atdm dcstas

4 esferas. A taitfa histórica consistiu, portanto, em sua reiindicaço, mas as esferas jrticuIares não

tern cansciëncia de que seu set privado coincide corn o ser transndente da conslituiçâo ou do Estado

politico e que a existéncia transcendente do Estado é apenas a afirmação de sua prépria alienaçâo. A

constltuiçOo po/Iticti foi, ate agora, a esfero re/igiosa, a re/igloo da s'ida do povo. 0 cu de sua

genenlicbde frente a existéncia terrena de sua reatidade73.

o Estado politico é compreendido como urn dos momei i/os da vida do povo, justamente

aquele que se destaca de todas as esferas particulares e a elas se contrapOe sob a forma da
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generalidade abstrata. Tal destacarnento se dá quando a esfera politica, que carrega consigo

o con/eñdo generico da vida do povo - o que Marx chama de Es/ado real, em oposiçäo ao

Es/ado abstralo ou politico -, acaba por hipostasiar-se em uma esfera independente,

conti-aposta a todas as outras. Como ele afirnia: "A esfera politica era a ánica esfera do

Estado no Estado, a ünica esfera onde o conteüdo e a forma constituiam o conteüdo

genérico, a verdadeira coisa geral; mas, na medida em que esta esfera opunha-se as outfas,

seu conteüdo tornou-se tan,bém urn conteádo formal e pai-ticular" 4. De expressAo concreta

do Es/ado real, a poiltica transforma-se em sua expressäo abstrata, contra o Es/ado real

Ela näo é mais a ánica esfera do Es/ado no Es/ado, mas, antes, a esfera do Estado posta

acima do Estado; a perda, pela sociedade civil, do conteádo genérico que a constitui como

Estado real e sua consequente alienaçào no Estado abstrato, na forma de um conteüdo

particular, estranho a prOpria sociedade.

A RevoluçAo francesa representa o acabamento da separacAo entre a vida politica e a

vida civil. Ela abole o conjunto de privilégios nos quais se assentava a sociedade Medieval

e transforma, corn ISSO, os estamentos politicos em estarnentos sociais. As diferenças entre

os estarnentos da sociedade civil passam a ser "simples diferenças sociais", relacionadas

apenasãvida.privada, sem nenhuma relaçAo corn a vida politica 5 . Completa-se, assirn, uma

obra que fora iniciada anteriormente pela monarquia absoluta. Diz Marx: "A transformaçào

dos es/amen/os politicos em es/amentos civis deu-se ja na monarquia absoluta. A

burocracia fazia valer a idéia da unidade contra os diferentes estamentos no interior do

Estado. Porém, ao lado da burocracia do poder executivo absoluto, a distinçâo social entre

Os estamentos continuava sendo uma distinçAo poll/lea Quando, a partir do evento

frances, apagam-se os á]tirnos traços dos estamentos medievais, a sociedade civil modifica-

se radicalmente, perdendo todo o caráter politico de sua organizaçAo e constitiiindo-se

It
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corno estamentoprivado em oposição a burocracia - a ünica esfera "onde a posição civil e

a posiçAo politica são imediatarnente idénticas". Toda diferenciaçao no interior da

sociSlade civil passa a se dar "entre circulos flutuantes, não fixos, cujo principio é 0

orb/trio. 0 dinheiro e a cultura são as critérios principals. I...! 0 estarnento da sociedade

civil não descansa, nern sabre a necessidade, que é urn elernento natural, nern sabre a

politica. E urna divisao das massas que se formarn de modo fuga.z e cuja própria forrnaçao é

arbitraria e nio a resultado de urna organizaçAo" 7. A situaçAo do indivIduo na sociedade

nào 6 mais determinada por algo comum, urna cornunidade objetiva, organizada segundo

leis fixas e mantendo urna relaçao real corn a açdo substancial de cada membro do

cstamento. Dizer que urn individuo pertence a urn determinado estamento social significa,

modernarnente, apenas o reconhecimento de sua posiçdo social, ou seja, sua classificaçao

sob o duplo criteria do dinheiro e da cultura. A estrutura social conflgura-se, portanto, de

acordo corn deterrninaçoes contingentes, extrinsecas aos proprios indivIduos e as atividades

que eles realizarn. "0 exercicio da medicina, diz Marx, não constitui urn estarnento

particular na sociedade civil. Urn comerciante pertence a urn estarnento distinto de urn

outro comerciante, isto 6, pertence a uma distintaposiçao social .'4 .

 6 a contradiçao que está na base do rnundo rnoderno: de urn lado, ha aquilo que

Marx charna de estamento privado, estamento civil, posição social, classe9, em sitnia, o

conjunto cia vida social arbitrada pelapropriedadeprivada• de outro, ha a esfera do Estado,

a burocracia, o estainenjo em seu sentido próprio, quer cuter, ern seu sentido politico. 0

individuo no interior do estarnento civil encontra-seprivado de sua deterrninaçao essencial,

sua detei-rninaçao humana, corno ser social. Ele carece, segundo Marx, de urna .signficaçao

politica, a qual so pode ser obtida con, o abandono da esfera social e a consequente

ingresso na esfera estatal. Diz ele:

4
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"0 principio sobre o qua] descansa o estamento civil ou a sociedade civil ë a fruiçao on a
capacidade do friar. Em sua signiricaçao politim o membro cia sociedade civil destaca-se de son

estamenlo, do sua posicfio privada real; 6 aqui e somcntc aqui onde 1cm urn valor enquaino hornem,

onde aparccc sua significaçao enquanto membro do Estado, cnquanto ser social, enquanto

detcrminaçao humana. Coin efeito, todas as sims outras detcrminaçaes dentro cia sociedade civil

aparecem como uflo essenciai.s ao homcm, ao individuo, como detcrminaçoes extemas. neccssáñas

certamcnte, pan sua existdncia em geral, on seja, enquanto nexo corn a totalidade, parS urn nexo do

qual do pode desprender-se perfeitamente mais tarde (A atual sociedade civil 6 o principio realitado

do individuoiismo; seu fim áltimo 6 a existência individual: atividade, trabalho, conteUdo etc., são

apenas simples mews) 10

A esfera estatal nAo é a afirrnaçao da sociabilidade como deterrninaçao essencial do

hornern; eTa e, antes, a confirmaçao do estranhamento do homem face a sua jrópna

esséncia, a sociabilidade. 0 carninho que leva o individuo ao Estado politico 6 o mesmo

que o afasta de sua esséncia; pois o Estado, enquanto produto da parficukiridade da vida
a

civil, nào pode representar a universalidade senão abstratamente, coma form alistho

espiritual face ao conteádo material da sociedade civil. E este o sentido da determinaçao

marxiana da burocracia estatal em sua relaçAo corn as corporaçöes privadas. Diz ele:

"As corpora çOes são o inaterialismo da burocmcia, C a burocmcia 6 o espiritualismo dos

corpora çOes. A corporação 6 a burocracia da sociedade civil; a burocracia 6 a corporaçäo do Estado.

/..J 0 mesmo cspirito que, na socicdade, cria a corpoiaçâo, cria, no Estado, a burocracia. I...I A

'burocracia' 6 o 'formalismo do EStBdO' da sociedade civil. Eta 6 a 'consciência do Eslado', a!

'vontadc do Estado', a 'pottncia do Estado' enquanto corporao; 6, portanto, nina sociedadc

particular,fechada, no interior do Esiado"1 .

0 Estado aparece sob a forma burocratica na medida em quo compartilha, corn a sociedade

que o engendra, de seu espirito corporativo, on seja, do espirito daquelas esferas privadas

que buscam, corn o poder de estado, urn estatuto espiritual equivalente ao seu estatuto

material. A forrnacao da burocracia nAo significa, no entanto, a conquista da esfera politica

pela corporaçao privada, rnas antes a vitória da "corporação acabada"(a burocracia) sobró a
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"burocracia inabada"(a cooracão). Mirma Ma: "A corao é a tentativa .da

sociedade civil de tornar-se Estado; mas a burocracia é o Estado que consegulu tornar-se

sociedade civil" 2 . A burocracia demonstra o carãter ilusório da universalidade do Estado,

que, efetivamente, não consegue ii além dos limites materials da sociedade civil. Assirn, ao

invés de representar a elevaçao dos interesses privados ao patamar de interesse geral, o

Estado burocrático representa a reduçao do interesse geral an interesse privado,

materjalizado numa esfera particular independente, no interior do próprio Estado. "A

burocracia, diz Marx, considera a si mesma o fim supremo do Estado. Como ela faz de seus

objetivos 'formais' a seu conteádo, ela entra em conflito, por toda pane, corn as objetivos

'reais'. I ... 1 A burocracia é a Estado imaginário ao lado do Estado real, a espirimalismo do

• Estado"3. Eta é, enfirn, o Estado politico sob a dominlo do espirilo burocrásico, a espirito

jesuhta e teo!ógico que o contrapöe ao &Iado real e a transforma num "tecido de ilusoes

práticas", ou seja, numa esfera puramente formal, ilusória, encerrada em si mesma e

carente de efetividade'4

A burocracia nAo é alga contingente, urna mera faiha administrativa, urn defeito

interno do Estado. Ela é a expressào, no interior do Estado politico - cornopoder executivo

-, da oposiçAo essencial entre sociedade civil e Estado. Em Hegel, no entanto, ela aparece

justamente coma a resoluçao dessa oposição, sob a forma da eleiçao mista dos de/egados

executivos, a que para Marx, longe de uma resoluçAo efetiva, significa apenas a descriçao

da situaçAo concreta do Estado prussiano. A eleiçao mista é urn "mero acomodamerito", urn

"mixtum compositum", a "conflssao do dualismo irresoluto" que recebe sua legitimacao

ültima na atitude dos delegados em relaçAo a sociedade civil. Diz Marx:

"A ojsiçâo de Estado c socicdade civil é, portanto, selacb; o Estado nâo reside na sociedade civil,

mas Ion dela; dc a toca sornenic corn scus 'delegados', aos quais 6 conliada a 'geslao do £cjado'
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dcnlio destas esferas. Mediante esics 'delegadoc a oposicâo nào 6 suprimida, mas toma-se oposicâo
'legal', /..J A 'policia', os 'ifibunais' c a 'administraçao' não são delegados da propxia
sociedade civil, que, neles c atravds deles, administra scu prOprio intercssc gcml, mas slim delegados
do ESIadO pain adniinistrar 0 Estado contra a sociedade civil"'

Corn a denüncia da tentativa de Hegel em fazerda burocracia prussiana a identidade,

no piano do governo, entre Estado e sociedade civil, Marx revela urn aspecto central 'do

procedimento hegeliano, conseqüéncia direta da inversAo ontológica operada pela

especulaçao. De acordo corn Marx, o Estado que Hegel toma como pressuposto é tAo

somente o conteádo genérico da sociedade civil alienado em uma esfera particular, ou seja,

o Estado abstrato, o "estamento geral ilusório", "pseudo-geral". Especulativamente

concebido como a verdadeira esfera do interesse geral, esse Estado ganha, em Hegel, o

if poder de determinar a esfera dos interesses particulares, ou seja, de tornar-se sociedade

civil, o que permite transformar a burocracia, de essência da sociedade civil separada e

voltada contra ela mesrna - na forma da "poilcia", dos "trjbunais" etc. -, em momento de

universalizaçao das esferas privadas. Corn esse expediente, a oposiçAo real entre sociedade

civil e Estado ë resolvida apenas na abstraçao, ao passo que, na realidade, a soiuçao

oferecida por Hegel nAo ultrapassa os lirnites da oposiçAo mas, antes, os confirma. E o que

mostra Marx ao contestar a afirmaçAo hegeliana da garantia, para coda cidadâo, da

possibilidade de dedicar-se ao Estado geral. Diz ele:

"Que cada urn lenha a possibilidade de adguirir o direito de urna oufra csfera prova apenas quc ma
prOp/a esfera não é a realidade dOMe dirci.... ... I No Eslado vcrdadeiro nâo se trala da possibilithdc
de cada cidadao de dedicar-se ao estamento geral corno a urn estamento particular, mas da capacidade

do estarnento gent de sa realmente geral. isto 6, de ser o estamento de cada cidadao. Mas Hegel parte

do pressuposto do pseudo-geral, do estamento gent ilusorio, da generalidade particular propri a ao

estamento"16

Fl
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Hegel não pode conceber uma identidade real entre os dois pólos da oposiçAo, precisamente

porque toma urn desses pólos como pressuposto. Ele chega, assirn, apenas a uma identidade

ficticia, a "identidade de dois erércitos inimigos, na qual cada soldado tern a 'possibilidade'

de tornar-se, por 'deserçao', membro do exército 'inimigo' - e decerto Hegel descreve corn

exatidao a situação empirica rnoderna"17

0 problema da burocracia demanda, segundo Marx, uma soluçao que excede os

limites da dualidade Estado - sociedade civil. Nao basta reordenar os pólos desta dualidade,

mantendo-a enquanto tal; é necessario suprimi-la, fazendo coincidir os interesses particular

e geral. "A supressão da burocracia, diz ele, ë possivel somente contanto que o interesse

geral tome-se realmente - e não, corno em Hegel, meramente no pensamento, na abstraçao

.1 - o interesse particular, o que, por sua vez, é possIvel apenas contanto que 0 ml eresse

particular tome-se realmente o interesse geral" 8. A critica de Marx alcança, neste ponto,

um novo patamar de radicalidade, que supera nitidamente sua posição anterior. Ao passo

que nos artigos de A Gaze/a Renana tratava-se de elevar a esfera social a esfera concreta e

universal do Estado - concebido corno Esiado racional, o Es/ado da natureza humana -, já

na Crhica de 43 trata-se da retomada, pela sociedade civil, de sua prôpria esséncia, alienada

numa esfera abstrata e particular. Em outras palavras: ao invés de urn movimento de

ascensão ao ârnbito da articulaçao consciente do Es/ado, dá-se aqui urn movirnento de
t

retorno ao Es/ado real, ao firn do qual a divisAo entre sociedade civil e Estado deixa de

existir. De esfera resolutiva das questOes de ordern social, o Estado passa a ser

compreendido como o produto da irresoluçao da sociedade civil, ou seja, como a forma

própria da alienaçao, na época moderna, da esséncia social nurna esfera transcendente e

contraposta a sociedade que a gera. De modo que, se anteriormente as questöes de ordem

social recebiarn urn tratamento politico (no Estado), na Cr1/lea de 43 são as questöes de
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ordem politica que, identificadas em sua génese, e necessidade sociais, exigern uma soluçao

que ultrapasse a abstraçAo do Estado politico e atue no pOlo determinante, no verdadeiro

sujeito, no Estado real. Ora, para o Marx de Kreuznach, uma resoluçao que esteja a altura

desta nova exigéncia deve provir da esfera do poder Jegislativo, pois é nela que a rclaçAo

entre sociedade civil e Estado aparece em sua forma primordial, como ato de consti(uiçâo

do corpo politico. 0 poder legislativo antecede o poder executivo, na medida em que

antecede a própria constituição na qual são estabetecidos os diferentes poderes. Fornrn-se,

entfto, a seguinte antinornia: "0 poder legislativo é o poder de organizar o universal. Lie 6 

poder da constituição. Ele ultrapassa a constituição. I ... 1 Mas, por outro lado, o poder

legislativo é urn poder constitucional. Encontra-se, pois, sujeito a constituiçAo" 9. 0 mesmo

poder legislativo que constitui o corpo politico transforma-se, após o ato constituinte, em

poder constituido; o criador submete-se a sua criatura: tal ë a antinornia que, segundo Marx,

está na raiz das grandes revoluçoes, entre as quais destaca-se a Revoluçao francesa. Diz ele:

"0 poder legislativo fez a Revoluç.ao francesa; alérn disso, Ia onde dominou em

especialidade, ele realizou as grandes revoluçoes orgãnicas gerais; ele não combateu a

constituição, mas uma constituição particular antiquada, precisamente porque 0 poder

legislativo é o representante do povo, da vontade coletiva" 20. As revoluçoes do poder

legislativo representam a reivindicaçao, pelo povo, de seu poder constituinte, de seu

"direito de dar-se uma nova constituição", direito este que fora alienado numa constittiiçAo

politica particular. Mas, se esta caracterizaçAo genérica basta para legitirnar essas

revoluçoes, ela não parece ser suficiente, por Si SO, para afirmã-las corno plenamente

resolutivas face a antinomia em questao. Esta sO é superada, segundo Marx, quando a

vontade coletiva deixa de fazer da constituição do corpo politico urn ato que constitui algo

transcendente - o Estado politico - e a transforma no ato de constituiçâo de si mesma, a

1 
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constituiçào do Estado real. Neste caso, o povo converte-se em princzpio da constituiçào;

esta não é mais do que a expressão de seu conteádo. Juntamente corn a relaçao dc

extet-joridade entre a constituiçao e a vontade coletiva, desaparece a necessidade de uma

mudança constitucional pela via revolucionaria:

"Pam quo a conslituiçào não sofra esta mudança e para quo, portanto, csta aparéncia ilusoria nâo
acabe destruida pela violëncia c o honiern faça do modo consciente o quo a natareza propria das Co isas
o obriga a fazer inconscicntementc, é necessário quo 0 movimonto da consIituio, 0 progresso, tome-
Se print/plo constitutional c quo, desse modo, 0 sustentãculo real da eonslituiçao, quo 6 o povo. tome-
Se o principio da constithição"21.

Em resumo, a meihor forma de evitar que a ilusdo prática da constituiçao no seja

destrulda e elirninando seu caráter ilusório, tornando-a a expressAo real e consciente :da

vontade dinãmica do povo.

0 itinerario da concepçäo maniana é o inverso do itiner•ário hegeliano: ao invés de

partir da "vontade coletiva" para chegar na "constituição do povo", Hegel parte da "vontade

mágica" do monarca para desembocar na "constituiçAo por estarnentos". Marx reconhece

nos sujeitos reals o poder soberano do Estado; Hegel abstrai os predicados (subje/ividade,

personalidade) desses sujeitos e encarna-os misticamente nurna ünica subjetividade

privilegiada pela natureza: o monarca. Contra o privilégio desta subjetividade, Marx

afirma: "Compreende-se bern que a personalidade e a subjetividade são apenas predicados

da pessoa e do sujeito, existem apenas corno pessoa e sujeito e que a pessoa é, em verdade,

Urn-i. No entanto, Hegel deveria ter acrescentado que o Uno é verdadeiro somente coiio

muitos Unos. 0 predicado, a esséncia, näo esgotajarnais as esferas de sua existéncia em urn

Uno, mas em muitos UnoC22. A soberania do monarca so poderia ser racionaimeñte

admitida enquanto representação da unidade do povo, enquanto simbolo da soberania

popular, o que é impossivel, no entanto, em se tratando do pensamento de Hegel, pára
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quem "a racional não consiste em concretizar a razAo da pessoa real, mas em concretizar os

momentos do conceito abstrato"23 . 0 monarca nAo representa a personal/dade concreta do

Es/ado real; ele é, antes, a encarnaçAo da personal/dade abstrata do Estado abstrato, em

franca oposição a pluralidade da sociedade civil. The nAo expressa a conteádo genérico da

sociedade civil, mas sirn o privilégio que permite ao individuo destacar-se do estaniento

civil e pass& ao estamento politico. Em que consiste tal privilégio? Unicamente nofato da

propriedade privada, fato este que, entre os alemaes, aparece mistificado, convertido em

"direito páblico". Afirma Marx:

• "Dizcr que o Estado (30 monarca hcrcdiiário, urna personaiidade abstrata, equivaic simplesmente a

dizer que a personalidade do Estado 6 abstmta ou que (3 o Estado da pemnalidade abstrala; aldrn

disso, também Os romanos descnvolvcrarn o dircito do monarca simplesmentc dentro das normas co

direito piivado, ou o direito privado como a norma suprema do direito do Estado. /...I Enquanto Os

romanos são os racionalistas, os germanos são os misticos da propriedade privada soberana"24.

0 verdadeiro soberano do Estado é, na verdade, a "propriedade privada abstrata", a

objetividade da "pessoa do direito privado". A propriedade privada determina a

independencia politico do individuo:

"I...! a indepondencia politica nâo cmana do seio do Estado politico. não 6 urn dom do Estado

politico a seus membros, não 6 o espirito que o anima; os membros do Estado politico rebem sin

independencia de urn ente que não 6 o Estado politico. & urn ente do direito pñvado. da propriedad

privada abstrata. A indcpondência politica 6 urn acidente da propriedade privada, e nab a substância

do Estado politico" 25.

Se esta determinaçao geral da relaçäo entre Estado e propriedade privada basi:aria

para expi-imir a realidade da malaria dos Estados modernos, o mesmo não ocorre quando se

trat,a de explicar e justificar a racionalidade da monarquia prussiana. Pois, neste regime, a

participaçao na soberania politica nAo está condicionada a exigéncia de uma propriedade

privada qua]quer, mas sim da propriedade em seu "mais alto grau de desenvolvimento", a

I

40

I



propriedade inalicnavel da terra, herdada par jwimogenitura e expressa na constituição

corn a name de morgadio. Enquanto em Hegel este tipo de propriedade é uma garantid da

constituiçào politica contra a arbitrariedade da propriedade privada independente (a

propriedade industrial etc.), em Marx ela não passa de uma forma particular da relaçào

fundamental entre propriedade privada e Estado politico, forma esta correspondente ao

atraso prussiano. 0 morgadio é a propriedade privada separada de seus Iaços socicis; é a

propriedade privada em seu sentido politico, ou seja, a propriedadefella realidade, alienada

de seu possuidor e posta como anterior a ele. Corn o morgadio, a propriedade nào se

acrescenta ao indivIduo, mas o indivIduo se acrescenta a propriedade; ela é urn privilëgio

de nascimento, uma determinaçao natural cuja expressäo paradigmática encontra-se no topo

If do Estado, na figura do monarca. A propriedade privada convene-se, assim, no verdadeiro

soberano do Estado, a verdadeiro sujeito, ao passo que as proprietários tornarn-se seus

süditos, seus rneros predicados. Diz Marx:

"Na constituiçäo em que o rnorgadio ë uma garantia, a propriedode privoda é a garantia da
constituiçao politica No morgadio isto se dfi de modo que é urna espécic particular de propricdade
pzivada o que constinxi essa prantia 0 nzorgodio é simplesmente tuna existència particular da retao
geral cntre a propriedade privada e o Estodo politico. 0 rnorgadio é o sentido politico da proptiedade
piivada, a propriedade privada em sua significação politica, ou seja, em sua significaço gezal. A
constituição 6 aqui. poTtanto, a constituiçño do propriedade privoda. I.. i LA onde a morgadio aparece
em seu desenvolvimento cldssico, nos povos gennànicos, encontramos também a constituiçio da
propriedade privada. A propriedade privada 6 a categoria gerM, o nexo geral do Estado. Inclusive as
funçaes gerMs se nianifestam aqui corno propriedade privada, seja de uma corporação. seja de urn
estamento. /..J 0 cornércio e a indüstria são, corn seus matizes especificos, a propriedade privtda de

corporaçâes particulares. Os cargos da Corte, a jurisdiçao etc., são propriedade privada de estantentos

particulares. I...I 0 service do pals etc., ëpropriedade privada do sobemno".

Evidencia-se, corn isso, a natureza feudal da constituiçäo prussiana: o privilégio da

propriedade privada 6 elevado a uma signiftcaçao politica; a separaçao entre Estado e
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sociedade civil aparece como o conflito entre a propriedade privada independenfr - a

propriedade das corporaçOes privadas, ou seja, a propriedade enquanto Iaço social - e a

propriedade como privilégio individual, acirna da contingéncia da sociedade civil. Na

monarquia constimcional prussiana reproduz-se, de modo externporâneo, a mesma luta que

os antigos reis europeus empreendiarn contra a propriedade das corporaçOes privadas, bern

como a existéncia do aparato burocratico que, sob a aparéncia de estabelecer uma rnediaçdo

corn a sociedade civil, opera - corno urn exército inimigo - sua neutralizaçao em provéito

do poder estatal. Mas, se tal é a caréncia de modernidade do Estado prussiano, nào estaria o

texto de Marx renunciando a urn objeto mais amplo - o Estado moderno ern geral - e

limitando sua critica tao somente a urn rnero residuo medieval e sua justificacAo filosofica

ern Hegel? A resposta é negativa:

"No governo feudal Tevela-se clanirnente que 0 poder do prmncipe é o poder da propriedade

privada e no poder do principe se resume o mistërio daquilo que é o poder gem!, daquiio que é 0

poder de todas as esferas do Estado. I.../ (No prindpe eriqinnto representante do poder do Estado, so

exprime aquilo que é a poténcia do Estado. 0 principe constitucional exprime, assimt a idéia do

Estado coristitucional em sua mais clara abstraçao. Ele 6, de urn lado, a idéia do Estado, a sagrada

majestade do Estado, e o 6, ainda. sob a forma desta pcssoa. Ao mesmo tempo, dc 6 urna simple:

ihzsâo, pois, como pessoa e como princijr. dc carece tanto de poder real quanta de alividade real.

Expressa-se aqui, em sna mais alia conlradiçäo, a separa(Ao entre a pessoa polil.ica e a pesson real,

entre a pessoa formal e a pessoa material, enire a pcssoa geral e a pessoa indhidual, entre o homem C

o homem social.)"27.

Tendo por objeto o regime prussiano, a verdadeira critica pode, näo apenas deter-se de

modo privilegiado sobre a antinomia que está na gênese do Estado rnoderno em geral,

como também denunciar a falsidade da resoluçao que liegel apresenta para esta antinornia

e a ela contrapor uma verdadeira resoluçao, situada alem dos limites da conslituiçâo

politico e seu vinculo corn a propriedade privada. Desse modo, a critica nAo se restriiige a

estreiteza de urn regime constitucional particular, mas aponta pan a universalidade da
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superaçâo da própria constituiçào enquanto alienaçao politica (seja ela monarquica ou

republicana), o que significa, para Marx, simplesmente fazer da constituição aquilo que ela

deveria ser: o momento politico da ;'ida do povo, a expressão direta do conleñdo genérico

da sociedade civil, da qualidade social do homem.

A Critica de 43 não visa substituir uma constituiçAo particular pot outra; seu objetivo

é, bern diferente, a realizaçao do verdadeiro principio de toda constituição, principia este

que, ao ceder lugar a propriedade privada, engendra a esfera abstrata e ilusória do Estado

politico. 0 esforço de Marx concentra-se na identificaçAo e no revolucionamento do locus

genético da abstraçAo politica, on seja, do ponto preciso onde a constituição deixa de ser

produto da vontade coletiva do povo e torna-se expressào de seu espirito corporativo -

1' 
expressão do privi/egio politico das corporaçOes que detérn o privilégio da propriedade

privada. Dai a questâo decisiva ser a da garantia da participaçAo de todos no Estado, o que,

por seu turno, implica a supressão do carãter estamental da esfera do poder legislativo. Tal

como afirma Marx ao tim de urn longo percurso, de critica a justificativa hegeliana da

representaçao por estamentos:

"'Amos que o Esiado existe wiicomente como Es! ado politico e que a totalidade do Estado politico
6 o poder legislativo. Pailicipor no poder legislativo 6, poitanto, participar no Estado politico,
demonstrar e realizar a existéncia de quem particin nele como membro do Estado politico, como
membro do Estado. Pot conseguinte, dizer que Was devem participar individualmente no poder
legislailvo no exprcssa outra coisa do que a vontade de todos do ser membros reals (mcxnbros ativos)
do Eslado, do dat-se tuna exist8ncia politica ou do demonstrar e realizar sua existéncia como
existência politico. Vimos também que o elemento estamental 6 a sociedade civil enquanto poder
legislaiivo, sua existência politico. Que, portanto, a sociedade civil penetre em massa e. se possivel,
toda ela inlet-a, no poder legislativo, quc a sociedade civil real qucira substituir a sociedade civil
ficticia do poder legislativo. nâo 6 senào a tcndéncia da sociedade civil a dat-,c tuna existéncia
politico on a fazer da erlstencia politico sua prOpria existencia real. A tendência da socicdadc civil a
transfonnar-sc em socicdade politico, on a fazer da sociedade politico a sociedade real, manifesla-se

como a tendéncia a participar cb maneira mais geral possivel no poder legislativo"28
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A sociedade civil deve participar do poder legislativo como massa, loth ela intefra, e não

como o "povo em miniatura" dos estamentos; somente assim todos os membros da

sociedade, independentemente de sua siluaçdo social privada, podem tornar-se meinbros

reals do Estado. A supressào da abstraçao politica se da, portanto, quando a sociedade civil

- compreendida como povo, massa, totalidade dos individuos - realiza plenamente sua

lendéncia de retomada daquilo que Ihe é próprio: sua eristência politica, alienada de sua

exisfêncja real sob as diversas formas que constituem o Estado abstrato (es/amen/os do

poder legislativo, burocracia do poder executivo e personalidade abstrata do poder

soberano). Este investimento na tendencia a participacâo politica da sociedade civil

desdobra-se em: (1) AflrmacAo do regime democratico, em oposiçäo a monarqua

t constitucional e I repñblica politico. (2) DiferenciaçAo entre a democracia politicex e a

verdadeira democracia. (3) Reivindicaçao da reforma eleitoral como o programa politico

proprio pan se atingir a verdadeira democracia. Vejamos sumariamente estes trés pontos

flindamentais da argumentaçAo marxiana, começando por uma análise da pasagern

seguinte:

"Na monarquia, o todo, o povo, está submetido a urn de seus modos de existéncia, a constituiçao
poIiti; na democracia, a prápria consWuiçdo aparece unicarnente como uma anita deterniinao, a
determinaçäo do povo por si mesino. Na monarquia, tcmos 0 povo da constituicflo; na democracia, a
consiituição do povo. A democracia é 0 enigma resolvido de todas as constitthçocs. Aqui, a
constituiçäo é - nâo somente em si, segundo sua esséncia, mas segundo a eristência, segundo a
realidade - constantcmente res(alccida cm scu firndarnento real, o hornem real, o povo real, e pasta
como a obra prOpria deste Wtimo. A constituiçâo aparece como aquilo quc cIa ë 0 livre produto do
homem; poder-se-ia dizer que, cm certos aspectos, isso vale igualinente pan a monarquia

constitucional; urns a diferença especilica da democracia é que a conslizuiçâo 6, aqui, somcnte urn dos
tores da existéncia do povo; nAo é a conslit ui çao politica como tal que fonna o Estado"29
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A democracia não é urn regime particular ao ]ado dos outros; eta é o enigma reso/vido de

Was as constituiçOes, a ünica forma de constituiçAo que não se sobrepoe ao poder que a

constitui mas, ao contrario, permanece a ele submetido. Nela os privilégios prôprios da

sociedade civil (o falo privado da propriedade das corporaçOes) nAo são convertidos em

privilégios politicos (o direito páblico da repreentaçào dos estarnentos); a constituicâo

deixa de ser a garantia, sob a capa da universalidade, desses privilegios privados, e passa a

ser a garantia do poder da sociedade civil em resolver as questôes que the são próprias. A

diferenca da democracia em relaçao as constituiçães monárquica e republicana está,

essencialmente, em que eta nao enuncia os poderes do Estado abstrato sobre a sociedade

civil, mas sim os poderes da sociedade civil sobre si mesma enquanto Estado real. Como

afirma Marx:

4 "TOdas as outras formaçoes p0/lucas são uma forma de Estado particular, precisa, determinada.
Na democracia o principioformol ë ao mesmo tempo o principio material. Eta ë. portanto, a prinieira
a verdadeira irnidade do universal e do particular. Na monaxuia, por exemplo, ou na rcpüblica que

não é mais do que uma simples farina particular de Estado, o homem politico possui urna existência
particular ao lado do homem não politico, do homem privado. A propiicdade, 0 contrato, 0 casamento,
a sociedade civil aparecem aqui 1.1 como modos particulares de existência ao lado do Estado politico;
6 urn conteüdo cm relação ao qua! o Estado politico se relaciona como fermi, organizadora L. .1 Na
democracia, o Estado politico ë. dc próprio, urn conteüdo particular em rclaçao a este conteüdo, urna
forma de cxistência particular do povo. /..J Em todos os Estados distintos da.democracia, 0 fator
dominante é o Estado. a !ei, a consuizuiçào, sem quc o Estado domine realmente, isto ë, scm clue dc

pcnctre materialmente o conteido das outras esferas nâo politicas. Na democracia, a constituição, a

lei. o proprio Estado, são simplesmente urna autodeterminaçâo do povo, urn conteüdo determibado do:
povo, enquanlo constituiçâo politica /...I Dc resto, é evidente quc todas as formas de Estado têin sua

verdade na democracia c, na medith em que elas não são a democracia, não silo verdadeiras"30.

A democracia que Marx descreve é urn princIpio politico, e não um regime existente.

Eta so existe em poténcia, como a verdade, o enigma resolvido de todas as constituiçoes,

as quais devem ter no principio dernocratico urn télos a set atingido. Marx não poderia, pot
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isso, lançar mao de urn exemplo concreto de regime democratico, mas apenas lirnitar-se a

referir uma repá b//ca politico, ou seja, urna democracja no interior do forma poll/ca

abstrata.

"Na deniocracia. diz Marx, o Estado obstrozo deixa do ser o fator dorninante. 0 confluto emit
rnonarquia e repüblica permanece urn confluto no interior do Esiado abstrato. A repáblica politico 6 a
dernocracia no interior cia forma politica abstrata. A forma politica abstrata cia dernocracia 6 a
repüblica 1.1 A propriedade etc., enfint todo o conteUdo do direito e do Estado, ë. corn poucas
rnodificaçôes, o rnesmo na America do None e na Pthssia. La a repüblica 6, portanto, ama simples
forma politica come 6 aqui a rnonarquia: o conteUdo do Estado eneonira-se de fora desta

- ,,31constituiçao.

Ultrapassar a forma abstrata da democracia significa superar seu caráter formal enquanto

Estado politico, exterior ao conteádo próprio da sociedade civil. Nesse caso, dá-se a plena

coincidéncia entre o conteádo da sociedade civil e sua forma politica, o que, por sua vez,

acarreta na desapariçao do próprio Estado: "Os franceses modernos concluiram daI que, na

verdadeira democracia, o Estado poll/co desaparece. Isto é verdadeiro, pois, enquanto

Estado politico, enquanto constituição, ele näo representa o todo" 32 . Em suma, a

dernocracia poll//ca transforma-se em verdadeira democracia quando suprime seu caráter

politico abstrato enquanto cons/i/ui çào poll/ca e toma-se a constituiçAo do Estado real.

Como programa politico que permita atingir o télos áltimo da verdadeira

democracia, Marx visualiza a luta por uma reforma poli/ica, nos mesmos moldes dos

if paises europeus mais avançados. Diz ele: "Nâo se trata de decidir se a sociedade civil deve

exercitar o poder legislativo por intermédio dos deputados ou pela participaçâo individual

de todos, mas sim da extensào e da generalfraçao ao máximo possivel da eleiçao I. .1. Este

é Q ponto propriamente controverso da reforma politica, tanto na Franca quanto na

Inglaten-a"33 . Chega-se, assim, a reivindicaçao do sufragio i/imitado como a forma própria

do revolucionamento do Estado politic0 34, ou seja, a forma pela qual o princzpio politico

46



-	 interno do Estado, impulsionado ate scu lirnite, permite a consliluiçâo de urna sociedade

pour/ca real. Corn o sufragio ilimitado o social e o politico perdern sua realidade

autônorna, pois, a partir do momento em que a sociedade civil retorna seu co,zteñdo

genthrico, sua existéncia politica passa a ser indissociável de sna eriflêizcia social,

provocando a desapariçao, näo apenas do Estado politico, corno também da sociedade: civil

que o engendra. Segundo Marx,

"i.j E somente no sufrágio ilirnitado, tanto ativo quanto passivo, quo a sociedade civil chega
reolmente a abstraçâo do si inesma, a existência politico corno sua verdadeira cxistência geral,
essencial. Mas a realizaço desta abstraçao 6, ao mesmo tempo, sua suprcssão. Quando a sociedacic
civil pos realmente sua exislência politico como sua verdodeira existência, cia toniou
simulLaneamente mb-essential sua cxistência civil enquanto distinia do sua existéncia poiltica; e a
queda do uma cbs existéncias separadas acarreta a queda da outra, o seu contrário. A reforma eleizoral
6. portanto, no interior do Estado politico obstroto, a dissoluçAo deste ültimo, assini como a

dissoluçâo da .cociedode civir35.

A reforma eleitoral e o ponto de chegada da CrIzica de 43: 0 acabarnento final, corno

proposit-ura politica, de urn longo percurso critico cujo resultado fbi a identificaçao, no seio

do Estado existente, da via de sua própria superaçào. Este resultado, se analisado em

conjunto corn duas cartas de Marx a Ruge - maio e setembro de 43 -, oferece a exata

medida do progresso teôrico que a Cr/rica da Filosofia do Dire/to de Hegel rep resenta na

trajetória marxiana. Na primeira carta, escrita quando de sua chegada ern Kreuznach, Marx

If 
afirma o "Estado dernocrático" corno o télos mais alto de urna sociedade flindada no

sentimento de "dignidade humana" e visualiza, corno ünica saida para a Alernanha, uma

revoluçao, impulsionada por urn duplo agente: "a humanidade sofredora que pensa e a

humanidade pensante que sofre". Trata-se, bern entendido, de uma revoluçao dernocrática

contra o sisterna politico prussiano e a situacao de miséria dos trabaihadores da incipiente

indüstria alerna. Tal revoluçao, assim corno a RevoluçAo francesa, restauraria o hornem,
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realizando a transição do "mundo animal dos fihisteus" - a burguesia alema, que "näo tern

o sentimento de sua humanidade e sustentam seus rnestres como uma raga de escravos

/ p06 - para urn Estado propriamente politico, o "mundo hurnano da democracia"37. Já na

segunda carta, escrita ao final de seu periodo no "gabinete de estudos", ele diz:

"A cazâo sempre existiu, mas oem sempre sob a forma racional. A crftica pode, portanto, ligar-s a

não iruporta qual forma da consciéncia tcórica e prálica e desdobrar, partindo das próprias formas cia

realidadc existenle, a verdadeira realidade coma sun exigéncia e seu urn ültixno.. On, no que concerne

A Aida real, é precisamente 0 Es/ado politico - mesmo quando do ainda nâo estA repleto, do mcdo
consciente, das exigéncias socialistas - que conlém, em todas suns fonnas modern as, as exigéncias da

razão. E ole nâo se detéin ncste ponto. Por toda pane, ole supôe a razäo tornada realidade. Mas par

toda pane, tambérn, ole cai na contndiçao entre sun vocacão teorica e seus prcssupostos reals. I..) E
por isto que, partindo deste conilito do Estado politico consigo rnesrno, pot-se extrair a 'erdade

social. Assim como a religiao 6 o resumo das lulas teóiicas cia humanidade, a Estado politico ó 0
resurno do suns lutas práticas. 0 Estado politico cx-prime, portanto, em sua prépria fonna, sub specie
rei publicae, coma Repthlica, codas as lutas, todas as necessidades, todas as verdades da sociedade.

Tomar par objelo cia ci-itica a questâo politica a mais especuflca - par exemplo, a dufcrcnça entre a

sistema dos cstan,entos e o sistema rcpresentativo - nâo esiA. par conseguinte, de macia algum ababo

cia hauteur des principes. Esia questäo nâo faz mais do quo exprimir, do uma mancira politico, a

diferença enire a soberania do homem e a soberania cia propriedade privada. Nab somcnte a critica

pode, mas dcve so interessar par estas questôes politicas (que, segundo a opinião dos socialistas

extremos, nier(cern apcnas desprczo). Demonstrando a superioridade do sistema reprcsentativo sabre

a sistema corporalivo, a critica exprime a interesse prático do urn grande panido. Elevando a sistenia

representativo de sun forma politica a sua forma geral, e fazendo valer a verdadeira significação cia

qual do do portador, a critica faz, ao mesrno tempo, corn quo este partido ultrapasse a si mcsmo, pois

sin vitória é no mesrno tempo sun derrota7 38.

Nesta passagem, reiterando a diferenciaçao - jã mencionada anteriormente - entre a

verdadeira critica e a dogmática socialista, Marx oferece urn resumo dos resultados

obtidos em seu manuscrito. A tarefa da critica não é antecipar a mundo dogmaticamente,

corno nas douti-inas socialistas, mas explorar asprópriasformas da realidade existente para

transcendé-las em direcao a sua exigência, seuftm üliimo. No ãmbito pratico, isto significa:

(1) dernonstrar "a superioridade do sistema representativo sobre o sistema corporativo", ou

*
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seja, reivindicar a superação do regime monárquico em favor da repáb/ica pa/idea -

reivindicaçAo que exprime a v//Or/a do interesse prOtico do partido da burguesia

republicana; (2) "elevar o sistema representativo, de sua forma poiltica a sua forma geral",

quer dizer, superar, pelo sufrágio ilimitado, a democracia como repzib/ica pa/i/lea e atingir

a verdadeira democracia, o que exprime a derrota daquele partido. Compreende-se, assirn,

a diferença entre as duas formulaçoes intermediadas pela Cr1/lea de 43. Enquanto a

primeira limita-se a luta pela democracia em sua forma poll/lea abstrata - o Es/ado

democrat/co -, a segunda a compreende como urn meio para se atingir o U/os üitimo da

verdadelra democracia. Do mesmo modo, ao passo que a primeira näo é mais do que a

expressAo, em linguagem revolucionária, da posição teórica da Gazera Renana, a segunda

representa sua superaçâo e a abertura de uma nova perspectiva, verdadeirarnente

S	 revolucionarja: a autodeterrninaçao da sociedade civil.

Se tal é a nova perspectiva aberta pelo pensamento marxiano, ela so foi possivel,

como mostrarnos no capitulo anterior, a partir da ruptura corn o idealisrno ativo e da critica

A especulaç,äo hegeliana, ambas sob forte influéncia do pensamento de Feuerbach. Marx é

levado, então, ao imperativo do desvendamento da gênese e da necessidade das categorias

do real, imperativo ao qual ele consagra a "verdadeira critica filosófica da rnodema

constituiçâo do Estado". Esta influência feuerbachiana, que marca a origern do pensarnento

'4 de Marx, podemos encontra-la por toda a Cr//lea de 43, cujo objetivo, naturalmente, não

poderia ser outro senäo a realizacAo, no ámbl/o prádco da politica, da mesrna critica que

Feuerbach realizara no dmbito teórlco da religiao: "Todo nosso objetivo sO pode consistir

emfazer corn que as questôes religiosas e politicas sejarn forrnuladas de maneira humaria e

consciente, tal corno na critica da religiao em Feuerbach"39. Trata-se, portanto, de retomar

urna via instaurad.a por Fetierbach mas, ao mesmo tempo, desviada por este autor devido
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âquilo que Marx considera sua excessiva dedicaçAo a natureza, em prejuizo das questOes

de ordem politica. A titu!o de ilustraçAo deste desvio, vale a pena citar duas passagens de

Feuerbach, a começar pela seguinte, extraida de Necessidade de ima J?eforma da Filosofla

(1842): "No Estado, os homens representam-se e completam-se uns aos outros — o que eu

näo posso ou sei, outro o pode. I...! 0 Estado [verdadeiro] é o homem ilimitado, infinito,

verdadeiro, completo, divino. So o Estado é o homem - o Estado é 0 homem qu'3 se

determina a si mesmo, o homem que se refere a si próprio, o hotnem absoluto"40 . Este

trecho, cujo passo subsequente podei-ia ser a identificaçao da democracia corno o Es/ado

verdadeiro, para além do Estado politico, ganha continuidade nas Teses Provisóriaspara a

Reforma c/a Filosofia: "0 Estado, diz Feuerbach, é a totalidade realizada, elaborada

Is explicitada da esséncia humana. No Estado, as qualidades ou atividades essenciais do

homem realizam-se em 'estados' particulares; mas, na pessoa do chefe do Estado, são

reconduzidas a identidade. 0 chefe do Estado deve representar todos os 'estados' I...! 0

chefe do Estado e o representante do homem universal" 41 . Desse modo, não obstante a

abertura para urn pensamento democrático, as teses politicas de Feuerbach parecern

limitar-4se - em contradiçAo com o que seria a sequência natural de sua critica da religiAo e

da especulaçAo - apenas a reproduzir a teoria hegeliana do Estado, com seus estamentos e

seu monarca universal. Ora, é justarnente nesta abertura inexplorada para a democracia que

Marx procura investir quando, tratando da diferença entre as constituiçöes democrática e

monárquica, ele afirma:

"Assim como não 6 a rcligiâo quc ala o homem, mas o homem que ala a religiao, aqui, lambéni,
nAo 6 a constituiçao que cria o povo, mas o povo que cria a constimiçâo. A democracia, sob urn certo
ponto de vista, está Para as outras formas po1ilis como o cristianismo esta jnra todas as outras
religiocs. 0 cristianismo 6 I..J a esséncia da re/igloo, o homem deificado rnmia religiao part! cv/ar. A

so
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dernocracia 6 a essência do constituiçâo politico, o homem socializado nurna constituiçao pc'liiica
particular i...r 42

o que democracia e cristianismo tern em cornum é a fato de que ambos representarn a

reapropriaçao, pelo homern, de seu conreádo genérico alienado; nesse sentido, podem ser

compreendidos coma duas panes complementares da mesma critica: enquanto urrta parte

ocupa-se do ãmbito teórico deste conteádo genérico, a outra dedica-se a seu ârnbito

prático. Assim, do rnesrno modo que em Feuberbach a alienaçao religiosa é desvendada

em sua essência anlropol6gica43, no Marx da Critica de 43 a alienaçäo po!itica é

reconduzida a sua esséncia verdadeira, ou seja, ao homem real, que tern na representaçAo

democratica sua realizaçAo enquanto ser genérico. Corn a dernocracia, segundo Marx, a

representaçao da sociedade civil no Estado deixa de ser a "expressAo de sin separaçAo e de

sua unidade purarnente dualista" e adquire urn significado social, como a representaçAo da

atividade genérica da sociedade civil. A participacào no poder legislativo näo é mais uma

funçdo social particular ao lado das outras; ela e, antes, a representação dafiinçâo de cada

individuo corno pane do gênero:

"On ha separaçào de Estado politico e sociedade civil. e enlão todos nâo podem participar
singularmenre do poder legislativo: 0 Estado politico 6 nina existència separada da sociedade civil.
I..] Ou. inversarnente: a socicdadc civil 6 a sociedade politica real. L..I Nestas condiçâes, desaparece
totalmenle a significaco do poder legislazivo enquanto poder represenlativo. 0 poder legislativo 6.
aqui. representativo no sentido em que coda fiinço 6 representaliva; assim, por exemplo, 0 sapateiro,
que satisfaz uma necessidade social, 6 meu representajue, assim como toda alividade social
determinada, enquanto athidade genérica, representa simplesmente 0 gënero - isto 6, tuna
deterrninaçao de minha propria esséncia -, assim como cada homem 6 0 representante de outro
homem. Nesse caso, ele 6 represenlante nffo em virtude de alguma coisa estranha que dc representa,
mas cm virtude daquio que do e e daquilo quo elefaf''t

Pelo poder legislativo democratico, a qualidade poiltica do homern - a representaçAo da

firnçao de cada urn corno parte do gênero - deixa de aparecer como uma realidade
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separada de sua quolidade social; o mesmo podendo ser dito em • direcao inversa: a

qualidade social do homern mostra, na representaçAo democrática, seu caráter politico,

quer dizer, seu caráter genérico. De modo que a democracia näo cria uma existência

politico para a existência social do hornem, mas apenas restitul a esta existéncia a essência

genérica on a essência politico que Ihe é prôpria.

Se o vInculo corn a filosofia de Feuerbach permite a Critica da Filosofia do Direito

c/c Hegel constimir-se como urn marco flindamental no pensarnento de Marx ern relação ao

idealismo ativo, ele faz dela, ao mesmo tempo, urn estágio teôrico limitado em cornpa.ração

corn seus escritos posteriores. Tal limitaçao diz respeito, precisamente, ao grau de

radicalidade atingido na investigaçâo da gênese e ,zecessidade das categoi-ias do real, grau

este cuja insuficiência Marx nào tardará em dernonstrar esuperar. Pois, na mesrna medida

em que a Critica de 43 compartilha corn Feuerbach de sua critica a religiAo e a especulaçào

e a estende a critica do Estado rnoderno e de sua expressao filosóflca em Hegel, ele

compartilha, também, do sentido estreito que esta critica possui na fliosofia daquele autor,

quer dizer, sen sentido antropológico. Dito de outra rnaneira: da mesma forma que, em

Feuerbach, a análise da génese e da necessidade da religiAo atinge seu ápice no reencontro

do hornern corn sua própria esséncia genérica, a critica rnarxiana do Estado culmina coma

reapropriaçao, pelo homem real, de seu conteüdo genérico, compreendido corno sua

existéncia politica. A critica estaciona, assim, precisamente diante daquilo que deveria

constituir sua tarefa principal: a investigaçAo da lOgica espec(fica do homem real, ou seja,a

análise da gênese e da necessidade da sociedade civil que engendra o Estado politico. Ao

inves de eleger corno seu verdadeiro objeto a sociedade civil burguesa, flindada sobre a

propriedade privada, a ci-itica detérn-se apenas sobre o caráter politico desta propriedade,

materializada no Estado abstrato. A propriedade privada so se faz digna de critica quando

S
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alcança uma importancia poll/lea: quando, convertida em princlpio da constituição, ela

estorva a representaçao genérica do povo e impede a coincidéncia entre sua exisência

social e sua existência poli/ica.

Desta superficialidade na investigaçào da lógica especjfica do objeto especj/Ico

decorre a resoluçao, igualmente superficial, dada ao problema da separaçào de Estado e

sociedade civil. Tall problema demanda, pan o Marx de Kreuznach, a supressâopolitica da

propriedade privada ou, meihor dizendo, a constituiçAo de urn regime no qual a

propriedade se veja privada de todo carãter politico. Ao suprirnir o caráter politico da

propriedade (a abstraçAo estatal), a verdadeira democracia suprime, ao mesmo tempo, a

propriedade privada enquanto tal (a sociedade civil). A democracia pode ser dita, entAo, o

"homem socializado numa constituição politica particular", a sintese politica, para além
S

do Estado abstrato, entre a qualidade social e a qua/ic/ode poll/lea do indivIduo, entre o

cidaddo e o homem social.

Desenha-se, assim, exatamente a posicäo teórica que, corno veremos a seguir,

constitui o objeto central da critica marxiana em Sobre a Questao Judaica e na Introduçâo

a Criticada Filosofia do Direito de Hegel, artigos publicados nos Anaïs Franco-Alemues

em meados de 1844. Nestes textos, Marx, através de uma investigaçAo verdadeiramente

radical - näo mais pensada como uma critica complementar a filosofla de Feuerbach, mas

corno sua superaçao -, acaba por deslocar a natureza do problerna da bipolaridade

sociedade civil-Estado. Este deixa de ser identificado como urn problerna de ordern politica

- a propriedade privada como principlo da consdtuição -, e passa a condiçAo de urn

problema genuinarnente social - a propriedade privada como phnc4jvio da sociedade. A

questAo nào reside rnais, por conseguinte, em buscar uma solucao politico pan alérn da
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esfera do Estado abstraw mas, antes, uma soluçao social para além da esfera ahsfrata da

politica, cuja forma acabada é justamente a dernocracia.

Se este for realmente o conteüdo dos textos ref'eridos, estaremos autorizados,

somente entào, a falar numa determinaçao ontonegativa do politicidade em Marx, o que,

por sua vez, demarcara o acabamento da transiçAo que dá origem ao seu pensarnento

original.

S
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NOTAS - CAPITULO II

'MARY, K. Cr/flea del/a Eflosojia... Op. cit., p. 44.
- Ibid.. p.43.
3ldem.

Jdern.
Cf. Ibid., p. 94.

6 lbid.. pp. 93-94.
'Ibid., p. 94.
'Ibid., p. 95.

Sobre a apariçâo, na Cr11/ca de 43, do conceito do classe (Kiasse) cm oposiçâo an conccito dc estamento
(Stand), cf. MARX K. Oeuvres: III; Philosophic; Paris: Gallimard, 1982, p. 973 (nota if 1 de M. Rubel).]o ld Cr/flea del/a Filosojia... Op. cit, p. 95.

Ibid., p.58.
12lbid.,p.59.
"Aid., p.60.

Cf. Ibid., p. 59.
15 Ibid., p.62.
16 lbid., p.63.

Ides,,.
"Ibid., p.61.
"Ibid., p.67.
20	

p. 69.
21 Idem.

Ibid., p.38.
']bid., p. 39.
24 Ibid., p. 122.

Ibid.,p. 121.
Ibid., pp. 122-123.

21 Ibid., p. 123.
' Ibid.. p. 132.

Ibid., p. 41. A concepçâo do dernocrada de Mn não e uma concepçào original; cia decorre, como bern o
indica Rubel, da leitura, realizada cm Krcuznach. de vários autores, entre des A. de Tocqueville e Thomas
Hamilton (CI. MARX, K.. Oeuvres: III; Philosophic. Op., cit., notan° 1, p.353.)
'Ibid., pp. 42-43.
' Ibid., p. 43.

3 Ibid., p.42.
33 Ibid., p. 134.

Diz Rube!: "A confiança do Man na virtude revolucionária do sufrágio universal corresponde a força
persuasiva das observaçocs e reflexoes do dois cronistas da dernocracia americana: Thomas Hamilton l..J e A.
do Tocqueville I...!. (. MARX, K. Oeuvres: III; Philosophie. Op., cit., nota n°I, p. 1010).
"Ibid., pp. 134-135.

Id. Leitre aRuge (Mai 1843). Oeuvres, III: Philosophic. Op., cii., p. 337.
"Ibid., pp. 341-342.
38 Id. Let/re a Ruge (septembre 1843). Oeuvres, Ill: Phiiosophie. Op., cit., pp. 344-345.
39 Ibid., p. 345.
4°FEUERBACH, F. "Necessidade de uma Reforma da Fiosofia". In: Pflndpios do F?losofia do Futuro. Op.
cit., p. 17.
' 

Id. "Tcses Provisorias pan a Reforrna da Filosofia". In: Prindpios do Filosofia do Futuro. Op. cit., p. 35.42 MARY, K. Cr/flea della fllosojI a. .. Op. cii., p. 42.
"Demonstramos quo o contefido c o objeta da rdigiao é totalmente humano, quc o mistério da teologia 6 a

antropologia e quo o mi8rio do set divino 6 a esséncia humana". FEUERBACH. L. L 'Essence du
Christianisme. Paris: Gallirnar& 1968, p. 425.
'4 Ibid., p. 133.
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CAPITULO 111

A CRITICA DA POLITICA

E somente em Sabre a Ouesrao Judaica e na Introduçno a Cr11/ca da Filosofia do

Direito de Hegel que Marx ibandona a identificaçao da qua//dade social do homem como

sua qualidade politica em favor da determinaçao da sociedade civil como "o campo da

interatividade contraditória dos agentes privados, a esfera do melabo/ismo social",' o

"demiurgo real que alinha o estado e as relaçoes juridicas". Como o proprio Marx escreve

noPrefaciode59:

"Minim investigacao dcsembocou no seguinte resultado: relaçocs juridicas, lais como formas do

estado, no podem ser compreendidas nem a partir do si mcsma% nern a partir do assim chanmdo

desenvolvimento geral do espIiito humano, mas, polo con&ário, etas se ennizam nas relaçôes

maieriais da iida, cuja totatidade foi resumida por Hegel sob o nome de 'sociedade civil'(burgerliche
GeselLcchofi), seguindo Os ingleses e franceses do século XVIII; mas quo a anatomia da sociedade

burguesa (burgerliche Gesel/schaft) deve 5cr procurath na economia politica"2

Comecemos, portanto, corn uma rápida análise de Sabre a Quesido Judaica.

A objeçAo inicial que Marx dirige as teses de Bruno Bauer sobre o problema da

emancipaçâo dos judeus na sociedade alemã diz respeito ao caráter limitado da critica

baueriana, voltada unicamente ao "Estado cristAo" e nào ao "Estado em si", o que denuncia

uma ausëncia de distinçAo entre "emancipação politica" e "emancipaçâo humana". Diz

Marx:

"I ... I ole nAo examina a rclao da cmancipao politica corn a emancipaçâo humana e poe, por
conseguinte, condiçoes quo se explicam apenas por tuna confiisâo não critica th emancipação politico
corn a emandpaçdo universalmente humano. Sc Bauer pergunta acs judeus: tens yes, de vosso ponto

de vista, o dircito de desejar a emancipaçâo politico? Nés perguntamos, ao coniran... o ponto do vista

da crnancipaçâo politica tom o direito do exigir do judcu a aboliçâo do judaismo, do homem cm goral

a aboliçâo da rcligiaoT'3.
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Bauer, segundo Marx, pOe corno exigéncia da enancipaçdo politica do Judeu algo que está

para além do porno de vista dcx emancipaçâo poli/ica, a saber: a aboliçao da religiäo. A

argumentaçao de Marx consiste, entao, em mostrar que ernancipação politica e religillo não

apenas coexistem, como a emancipaçAo politica pressupOe justamente a existéncia daqueles

fatores que so o flindamento da alienaçao religiosa, bern como da alienaçao poiltica. Corn

isso, a critica rnarxiana despoja a contradiçAo de sen disfarce religioso, colocando-a nos

seguintes termos:

"A qucstâo do relaçâo da cmancipoçao politica corn a re1igio torna-se pan nés a questào da
re/a çöo do ernancipaçöo po/itica corn a ernancipaçao hurnana. Crilicarnos a debilidade religiosa do
Estado politico, criticando o Estado politico cm sua construçào secular, abstxaçao feita das

fragilidades religiosas. Nós damos tuna forma humana a contradiçao entre o Estado e urna certa
rcligião, por exemplo ojudaismo, fazendo I .J. da conIradio cntre o Estado c a re1igio em geral, a
eontradiçâo enire 0 Estado c suas condicOes em gent" .

Emancipaçao politica e ernancipaçAo humana são concebidas como duas formas de

superaçao da contradiçAo entre o Estado e suas condiçoes em geral. Enquanto a

emancipaçâo politica emancipa o Estado das Iimitaçaes que o engendram, a emancipação

humana emancipa o homem dessas limitaçoes e, por conseguinte, da própria necessiclade do

Estado politico. Como afirma Marx:

"Os lirnites do ernancipiçao poiltica aparecem imediatamente no fato de quc o Estado pode so

lirar de urna limitaçâo, sem quo o homem seja realmente Iivre dela, que o Estado pode sec urn
Estado Iivrc scm qac 0 homern seja urn hornern livre. Li Segue-se que o homern se libera do urn
entrave por intermédio do Estado; dc so libera politicarnente. elevando-se acima desse entrave do tuna

maneira abstrata, lirnilada, parcial e pondo-se cm contradiço consigo mesmo. Segue-se ainda que,

liberando-se politicarnente o homem so libera pot urna via dcsviada, corn a mcdiação dc urn

jntermediario, mesmo que seja urn intermediáiio necessário. U A religiào d precisarnente o
reconhecimento do homcrn por tuna via dcsviada Per urn mcdi odor. 0 Estado é o mediador entre o
homem e a liberdade do homern"5
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o que faz da emancipaçäo humana a resoluçao real da contradiçao entre Estado e sociedade

civil, completamente distinta, portanto, da resoluçao ideal promovida pela emancipação

poiltica, e a identificaçao da origem dessa contradiçAo nas Iimi/açoes de ordem social ou

nas condiçôes em gem! do Estado. Marx pode, entâo, diferenciar uma ação emancipatória

radical, que age diretamente no locus genético da contradiçAo, de uma açAo emancipatória

parcial, a qual, através da mediaçdo do Estado, apenas reafirma as limitaçaes sociais, de tal

modo que a propriedade privada, a d4ferença de nascimento, de ins/ni Øø, de emprego,

enfirn, todos os elementos que cornpâem a sociedade civil, são abolidos na abstraçio da

politica sem, no entanto, serem abolidos na realidade:

"0 Estado como Ui abole, por exemplo, a propriedade privada, o homem deciara politicarnente

que o dircito de propriethdc cstã obolido, no mornento cm quc dc suprime o censo pela elegibilidade
TA ativa c passiva, tat como se deu nos Estados nortc-arnericanos. 1.1 A propriedade privada nâo é

ideatmcntc suprimida. quando o não-possuidor tomou-se o legislador do possuidor? 0 censo a o
ülthno modo politico de reconhecer a propriedade privada. /.../ Todavia, corn a anulao politica da

propriedade privada, não somemc a propriedade privada näo 6 abolida, corno cia 6, mesmo,

pressuposta. 0 Estado abole, a sua mancira, a difercnça dc nascirnento, de condiçào, de instruçäo, de

cmprego, quando dc deciara quc nascimenlo, condiçâo, instruo, crnprcgo, s5o dilcrenças apoiiticas,

quando, scm levar em coma essas difcrcnças, dc proclama que cada membro do povo participa do

forma equivalente na soberania do povo, quando dc Irata todos os elernentos da vida real do povo do

ponto do vista do Estado. 1.1 Bern longe de suprimir estas diferenças do fato, eie, ao contrário, exi5:te

sornente pressupondo-as, dc não fat prova dole mcsrno como Estado politico c nAo fat valer sna

universatidade senäo na oposiçfio a esses elementos quc the pertencem I.. i E somenle desta maneija,

acirna dos elernentos particulares, que o Estado se constitui corno universalidade"6.

A vida politica encarna, de modo abstrato e irreal, a universalidade que, na prãtica, na vida

da sociedade civil, é negada ao homem, reduzido a Urn individuo egoista, apartado dos

outros homens. 0 Estado politico consiste na figuraçao abstrata do interesse geral, em

oposiçAo ao in/eresseprivado. A vida genérica do homem encontra-se, no Estado, separada

do prôprio homem, sua s'ida ideal contraposta a sua vida material. Como afirma Marx:
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"Dc acordo corn sin essência o Estado politico prfeito é a ;'ido genérica do honiern, em oposiçâo
a sin Aida material. Na socicdadc civil todas as condiçôcs dessa Aida egoista subsisicrnfora da esfera

do Esiado, mas corno caracteres proprios a sociedade civil. U onde o Estado politico atinglu scu

descnvolvimcnto verdadctro, o homern leva uma dupla existéncia. nào somente no pcnsanicnto,• in

consciôncia, mas in realidade, na Aida. wua existência celeste c tuna existéncia tcrrestre: a Aida no

scio cia coinunidade poll 6ca, onde dc se considera coma ser cam uni:ário, e a Aida in sociedade dvi!,
onde dc exerce sua athidade como hornem privado. onde dc considera Os outros homens cc'mo
mejos, cnde dc se rebaixa a si inesmo a condiço de melo e toma-se o joguete de potências

cstranha/..j No Estado, ao contrário, onde 0 honiem 6 tornado por urn ser genérico. dc 6 o membro

imaginário de uma soberania quimérica, ele 6 despojado de sua real existéncia individual c dotado de

tuna universalidade irreal"7.

Marx demonstra, entAo, a impoténcia da esfera politica em resolver a contradiçao do

homem dividido entre o individuo burguês, membro da sociedade civil, e o cicladAo,

membro do Estado politico. Diz ele:
I

"Nos instanles de particular consciência de scu valor, a Aida politica procura esruagar sin condiçao

prévia, a sociedade burguesa e scus clernentos, e a se constituir coma a Aida genërica do honiem,

verdadeira e nào contraditoria. Ela nâo o pode, entretanto, senào pela oposiçäo violenta contra suas

prôprias condiçoes de existência, senâo se cia proclama a revolução coma pcnnanente, razâo pcla qual

o drama politico tern fun corn a restaumçao da religiao, cia propriedade privada, de todos as cicments

cia sociedade burguesa, tao necessarianjente corno a guerra 6 concluida pela paz"8.

A vida politica é necessariamente impotente para resolver as contradiç.aes da sociedade

burguesa, justamente porque cia ë fruto dessas práprias contradiçoes. Ela não pode eliminar

a separaçAo dos homens separados em manadas, pois ela se flinda nesta mesma separaçâo.

Note-se que a afirmacao marxiana da nulidade resolutiva da politica nao procede da

oposiçAo entre uma boa e uma ma politic; pois trata-se, como vimos, da politica "nos

instantes de particular consciência de seu valor", da politica que "procura esmagar sua

condicao prévia, a sociedade burguesa e seus elementos". Quando Marx fala do Estado

politico, da vida politica, dc nAo se refere ao Estado como politica imperfeita. Ao contrário,

Marx se refere àqueie Estado que representa o pleno acabamento da emancipaçAo pol.itica,
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àquele que ernancipou politicaniente a religiao, a propriedade privada, a instruçäo, o

emprego, sem, no entanto, ernancipar o homem ele mesmo dessas Iimitaçoes. Trata ..se do

Estado politico perfeito, do Estado ateu, enfim, do Estado democratico, da democracia

acabada (vollenderen Democratic) ou democracia politico. Esta, ernancipando-se

politicarnente da religiao, realiza ofnndamento Izurnano do cristianismo, como afirrna Marx

nesta outra passagem:

"A democracia pothica d cristâ, porquc o hornern - nâo somente urn homcni, rnas cada homem (ou
seja, não sornente o monarca, rims o povo - RME) - é nela considerado como urn ser soberano,
supremo; rims trala-sc do hornem que se aprescnta corno inculto, corno não social, o hornem em sua

existéncia conhingente, o homcrn cm scu comportamento ordinario, o homem que é corrompido por

toda ornizaçao de nossa sociedade, perdido pan si mesmo, alienado, submetido a dominaçao de

condiçoes c de clementos inumanos, em urna palavra, o homem que nâo é ainda urn ser genérico
verdadeiro. A visão imaginiria, o sonho, o postulado do cristianismo, a soberania do homern, mas

entendido corno urn ser estrangeiro, distinto do hornem verdadeiro, ë, na democracia, realidade

sensIvel, atualidade, maxima profana"9.

Lange de simar-se para além do Estado, a democracia encarta a Estado perfeito, a

Estado que confere soberania ao individuo burgués. A critica de Marx incide, assim,

diretamente sobre a posiçao teórica da Critica de Kreuznach, ainda situada no âmbito da

ernancipaçAo politica. Todos as elernentos que, neste texto, caracterizavam a democracia

coma superaçAo da contradiçao entre Estado e sociedade civil - o sufrágio universal ativo e

passivo, a participaçâo de cada membro do povo na soberania do povo, a abo1iço do

caráter politico da propriedade privada, a relaçao corn o cristianisrno - constitiern, aqui, a

forma acabada da emancipação parcial, forma esta concretizada na democracia norte-

americana. A oposiço entre democracia politica e verdadeira democracia cede lugar a

oposicão entre democracia acabada e emancipaçao universalmente humana. Esta, par sua

vez, difere da emancipaçAo politica na mesma medida em que a critica da politica em Sobre

A
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o Qzsestao Judaica difere da critica do Estado ins Glosas de 43. 0 que elas tern em

comum? Ambas visam a reaglutinaçao da dualidade homem-cidadao abstrato. Como diz

Marx: "Toda emancipacão consiste em restabelecer o mundo humano, as condiçôes de

vida, ao próprio homem"°. Neste sentido, tanto uma quanto a outra são consideradas

Jormas de emancipaçdo. Todavia, ao passo que uma significa a recuperaçAo dá essência

genérica do homem real pela supressdo pa/thea da abstraçao do Estado em relaçao a

sociedade civil, a outra significa a supressâo real desta abstraçao e a conseqUente

reapropriação, pela sociedade, de suas própriasforças socials alienadas na esfera politica.

o texto de Marx nio deixa düvidas:

somente mm vez quc a homem real e individual restabeleccu cm scu ser o cidadao abstmto e

que, corno homem indiidua1 cm sua existéncia empirica, cm scu trabaiho individual, em sua situaçâo

individual, dc tomou-se urn ser genérico - é sornente quando 0 homem reconheccu C organizou uas

orças própriaf como forças soclois e, por conseguinte, não separa mais de si a força social sob a

forma da força politica - é sornente então que a cmancixiçâo humana está realizada711

o Was da emancipação humana aponta para além da politicidade na medida em que coloca

o imperativo do reconhecimento e organizaçdo dasforças próprias do homern cornoforças

soclais. Em sua radicalidade ele nao pode, portanto, ser conflindido cam o he/os limitado e

parcial da revoluçao politica, que não vai alérn de reafirmar todas as mazelas da sociedade

civil. Diz Marr "A revo/uçâo poll/lea decompoe a vida civil em seus elementos, sem

Iii revo/ucjonar estes próprios elementos e submeté-los a crItica. Ela se relaciona corn a

sociedade civil, ao mundo das necessidades, do trabalho, dos interesses privados, do direito

privado, como aojlindamento de sua existência, como a uma condiçâo não mais fundada,

logo, como a sua base natural"2.

Frente a esta revoluçâo parcial, Marx visualiza, na In/roduçao a Critica da Filosofra

do Direito de Hegel, a perspectiva de uma açAo emancipatôria universal, nAo mais

1*
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circunscrita aos limites da revoluçao politico. Seu ponto de partida ë, neste texto, a

constataçao do acabamento da critica da religiao na Alemanha e a necessidade de urna

critica da aiienaçao humana emsuasformasprofanas:

"Para a Alcmanha, a cr/ti to do re/igloo chegon, no essencial. ao scu tim, e a crftica da rcligiao 6 a
condio de toda critica/.../ Eis 0 fundarnento da critica irreligiosa: 0 homemf?c a re/igloo, a religiâo
tao faz o homem. LI Mas 0 homem tao 6 urn set abstrato, instalado fora do mundo. 0 homem 6 0
nzundo do homem, 0 Estado, a sociedade. Este Estado, esta sociedade produzezn a rcligiao, urna
consdêncio invertido do mundo, porquc eles sâo urn mundo invertido. /.../ E, portanto, lorefa do
histório de estabelceer a verdode do aquém, apes a desapaiiçao do akm da verdode. E 6, cm primeiro
Iugr, torefa dafuiosaflo, que tstá a scrviço da histéria, de desmascarar a alicnaçao de si cm suas
form as profonas, unia vez desmascarada a forma sagrado da alienao huniana. A crItica do ceo. Sc

transfornia, assirn, em critica da terra, a crilica do re/igloo cm cr//ito do direito, a critica do teo/ogia

em cr/rico do polItico"3.

Marx, ao mesmo tempo em que reconhece o papel importante desempenhado pela critica

neo-hegeiiana da reiigiao, trata de denunciar seus limites e coloca a necessidade de sua

superação. Corn isso, eie realiza, nas paiavras de Ester Vaisman, "a critica dci critica dii

religido, visto que os neohegelianos, ao apontarem para o fato de que a reiigiao é uma

criaçao humana no terreno das ideias, abrirarn caminho para o desvelamento de que as

contradiçaes da vida humana nAo se encontrarn no piano celestial, mas no mundo profan6,

no interior da própria sociabilidade enquanto tal, ou seja, no piano real"4.

Marx anuncia, entAo, a particularidade de sua Cr1/ito do Filosofia do Direito de

Hegel: "A exposiçAo que se segue - e que é urna contribuiçAo a este trabaiho - nâo diz

respeito ao original, mas a uma cópia, a filosofIa alerna do Estado e do direito, e isto

simplesmente porque ela concerne a Alemanha". Para lutar contra o presente politico dá

Aldmanha, a critica deve pattir, nâo do status quo alernào, mas da filosofia alemü d6

direito e do Es/ado. Desse modo, eia ultrapassa o anacronismo histórico desta naçAo pan

a
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ocupar-se da "ünica historia alerna que estã alpari corn o presente moderno oJiciaP'16 . A

fllosofla alema constitul, segundo Marx, oprolongamento ideal da história alerna:

"Assim como Os povos antigos viveram sua pré-historia na irnaginaço, na mito/ogia, fléS. Os

alcrnàcs. vivemos nossa pós-historia no pensamento, na filosojia. Sornos contcmporâncosfi/osaficos
do prescnte, scm ser seus contcmporãneos históricos. A filosofia alcmâ 6 o prolongarnento ideal cia
história alemi Sc, portanto, em lugar cit criticar as oeu-res incomplétes cit nossa historja real, .nos
criticanios as oeuvres posthurnes de nossa historia ideal, a filosofia, nossa africa coloca-se no ceniro
das questôes sobre as quais o presente diz: That is the question. 0 que porn os povos avançadcs 6
ruptura prdtica corn a situaçao modenia do Estado. já pam a Alenianha, wide esta situaçâo nem sequer
exist; 6 prirneiramcnte ru*ura cr1 flea corn o reflexo filosofico desta situação"7.

Nao se trata de denegar a necessidade de uma ruptura de ordem prática, mas sim de

estabelecer a configuraçao da relaçAo entre leoria e prática a pathr da realidade especIfica

da Alernanha, o que resulta na preponderãncia do mornento teórico sobre o momento

prático. Tal preponderancia, por sua vez, não significa a afirrnaçao da natureza autônorna

de nenhum dos dois momentos mas, antes, sua articulaç.ao, de tal modo que a realizaçao de

urn implica necessariarnente a realizaçao do outro. E o que flea evidente quando,

contrapondo-se aos partidos prático e IeOrico, Marx defende a tese de que nAo se pode

"suprimir afilosofia sem realiza-/a", tanipouco "realizar afilosofia sem suprimi-la". Corn

isso, ele busca superar tanto o desprezo pe!a filosofia do primeiro partido quarito 0

desprezo pela prática do segundo, que permanece encen-ado no interior do discurso

filosofico, sem estabelecer qualquer conexão entre a filosofia alerna e o mundo a1ernäo.

A esta dupla parcialidade, Marx opOe uma critica que, ao proceder a investigacâo da

génese dafilosoJla especulativa do direito, transita necessariamente da esfera teorica para a

esfera prática. Diz ele:

"A critica dafi/osofia a/emil do Estado e do direito, filosofia esta que reczbcu cit Hegcl sua fonna
áhinia, a mais rigorosa e a mais rica, 6, ao mesmo tempo, u nto a anáiise critica do Estado inodenice c
da realithde que a cit se conecta quanto a negação categorica dc tudo o que fol ate cntâo a
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a	 I
consciência a/emâ politico e furl di cc, da quaJ a propriafilosofia especulativa do direizo 6 a expresâo

mais importante, a mais universal, aqucla quc elevou-se ao patamar do déncia. Sornente na Alcnrnrtha

a filosofia csjxculativa do direito era possivel, cssa maneira abstrata c transcendente de pensar o
Estado Moderno Li; 30 eontrário, a concepçào demo do Estado modemo, quo faz abstraçâo do
hornem real, era possivel somcnte cnquanto 0 Estado modemo faz do Fópno abstraçao do hornern

real ou nüo permite ao homem total senâo uma realização irnaginaria. Em polutica, Os alemfies
conceberam aquilo que os outros povosjizeram. A Alemanha era a consciencia teórica desses povos.

0 caráter abstrato e presunçoso do pensamento alemäo sernpre fbi acompanhado da unilatenilidade e

estreiteza da realidade quo a ole corresponde. Se, portanto, o status quo da estrutura estatal a!ema

exprime a perfeiçâo do ancien régime, a perfeiçâo do espinho na came do Estado modemo, o status
quo da ciênda alemâ do Estado exprime a imperfeiçao do Ectado moderno, a podridfio do sua prOpria

came. /..J Como adversária resotuta daquio quo foi ate então a eonsciência politica demo, a eritica da

filosofia especulativa do direito não eonclui scu percurso em si mesma, mas estende-se a problemas

pan a solução dos quais nNo ha senâo urn rneio: aprática"19.

A questAo que se coloca para a critica 4 eritào, a da possibilidade, na Alemanha, de

l urna prática radical, quer dizer, de "uma revoluçdo que nào a eleve sornente ao nIvel oficial

dos povos modernos, mas sim ate a altitude humana que será o fbturo mais irnediato desses

povos"20. Mesmo levando-se em conta o sign/Icado prático-revolucionario que a

emwzcipaØo teOrica desempenhou ao longo da história alema21 , ou melhor, rnesmo que a

teoria alerna, partindo da "supressão positiva e deterrninada da religiao", dé provas de sua

"energia prática" ao colocar o "imperativo categOrico que exige a snpressdo de Was as

condiçoes no seio das quais a homem é urn ser dirninuido, servil, abandonado,

44-
 desprezivel"22, ainda assim resta urn obstãculo a revoluçao alemäradical. Nas palavras de

Marx: "AS revoluçoes tern, corn efeito, necessidade de urn elernento passivo, de urn

fi.rndarnento material. Urna teoria so se concretiza em urn povo na medida em que ela é a

coneretizaçao de suas necessidades. I..! Nao basta que o pensarnento aponte pan a

realizaçao, a prOpria realizaçao deve apontar para o pensarnento"23 . Em seu a.traso

historico, a Alemanha carece das condiçOes materials da revoluçao - o "conflito da
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sociedade burguesa corn a Estado, de uma parte, e o conflito desta sociedade consigo

mesma, de outra pafle"24 . Na medida em que as "necessidades teóricas" nAo transformarn-

se "irnediatamente" em "necessidades práticas", a revoluç.ao radical na Alemanha parece

inviabilizada. Tal corno questiona Marx:

"Como ela (a Alemanha) executaria urn so/to mona/c pan Iranspor nào somente suas próptias
tnrrcins, mas ao mesmo tempo as barreiras dos povos modemos, barrciras estas que cia deve sentir C

desejar como a libcraçao de suas prOprias barreiras reals? Utha rcvoluo radical so pode set a

revolução das necessidadcs radicals, cujas condiç&s e lugar de nascirnento parecem justarnciite

inexistentes"25.

De acordo corn este argumento, a Alemanha caberia, nAo a emancipaçAo universalmente

hurnana, mas sim a ernancipação politica, suficiente para colocá-la no "nivel oficial dos

povos modernos". E neste ponto que Marx, contrariando o que seria a conclusao rnais

óbvia a partir de suas prernissas, surpreende o leitor corn a inversão de todo a raciocinio

anterior: "Nern a revoluçAo radical constitui para. a Alemanha urn sonho utópico, nern

tanipouco a ernancipação universalmente humana, rims, ao contrário, a revoluçao parcial, a

revoluçao unic.amente politica, a revoluçao que deixa em pé os pilares do edificio" 26 . A

Alemanha carece das condiçoes para a "revoluç.ao unicamente politica". Ela nao possui

uma classe capaz de reivindicar para si o papel de representante geral dos duel/os

universals da sociedade e, corn isso, conferir poder politico universal ao seu status quo

particular. Como afirma Marx:

"Sobre o que repousa uzna revo1uo partial, unicamente politica? Sobre o fato de quc uma par/c
do sodedade civil emaneipa-se C chega A dominao gerul cia sociedade, pirtindo de sua siivaç4o
particular. Esta classe libera a sociedade inteira, mas somente corn a condicAo de quc toda a sociedade

cncontre-se na situação dessa classe, por exemplo, que a sociedade possua dinheiro e cultura ou p05 sa
adquiri-Ios por sua conta"27.

I'
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Segundo Marx, as classes alemas, ao invés de fazer valer sua generosidade

representando a interesse comurn contra a dominaçAo de urna classe situada mais acima,

exibem apenas sua mesquinhez exercendo cada qual o dornmnio sabre autra classe, situada

mais abaixo. A relaçAo entre as classes na Alemanha dã-se, assirn, no sentido inverso dessa

mesmarelaçao na Franca. Enquanto neste pals "cada classe é urn idealista politico e nào ye

a si mesma como classe particular, mas sirn como o representante das necessidades soclais

em geral", na Alernanha, ao contrário, "cada classe começa a perceber a si mesma e a

situar-se ao lado das outras corn suas exigéncias particulares, nAo porque ela seja opriinida,

mas porque as condiçOes da época criarn, sem sua participaçAo, uma camada inferior que

ela pode dominar"28 . De modo que, em vez de buscar a negaçAo de sua particularidade

social pela conquista da universalidade politica, as classes satisfazern-se corn a situaçAo

parcial e limitada que ocuparn no quadro geral da sociedade e renunciam, corn medo de

perder o pouco que possuem, a desempenhar qualquer papel universal na história. Como

afirma Marx, comparando a realidade alema corn as classes da revo!uçâo Francesa:

"Pan quc a revoluçao tie urn pow c a em antipaçâo de uma classe particular coincidani, pan clue
nina detenninada condiçJo passe pela condio da sociedade inteira, é neccssário que,

reciprocamente, todos os vicios da sociedade se concentrem em nina outra classe; 6 necessario que

nina certa categotia social seja aquela do cscandalo universal, a incamacão da limilaçâo univerial;
uma esfcra social particular deve ser considerada o crime notório de toda a sociedade, de modo que a
lilxração desta esfera apareça como a autotibcraçao geral. Il .1 0 significado negtivamente universal
da nobreza e do clero frances condicionou a signiiicado positivamente universal da burguesia, a

classe diretamente lixnitrofe e a mais oposta. L./ Ora, na Alemanha, a cada classe particular falta, não
apenas a perseverança, o rigor, a coragem e o cinismo que podeiiam assinalá-la comb o representanic

negativo da sociedade. Falta lantern, a cada categoria social, esta amplitude de alma f.../, esta

genialidadc quc cntusiasma o poder material pclo dominio politico, esta astücia revolucionaria que

lança ao advcrsário este dito insolente: Aldo son nada e deveria ser tudo"29

Marx lança, entAo, a guisa de conclusAo de sea artigo, a seguinte tese: na Alemanha, a

"emancipaçâo universal é a conditlo sine qua non de cada ernancipação parcial",

a
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exatamente o oposto do que ocorre na Franca, onde "a emancipaçAo parcial é ø

thndamento da emancipaçAo universal". Neste pals, o

"papel emancipatorio é transmitido sucessivamente do uma classe pam outra nwn movimento

dramático, ate chegar, por ültimo, a classc que já nAo realiza a liberdade social partindo da prcmissa
do ccrtas condiçâes que Sc achamà margem do homem c que, todavia. foram criadas-pela sociedade

humana, mas, antes, organiza todas as condiçôcs da exislCncia humana partindo da premissa da

liberdade social" 30.

Em outras palavras: a classe emancipatoria na Franca é aquela que, ao emancipar-se

enquanto classe particular, supera o estágio parcial da emancipaçAo politica alcançado pela

revoluçAo Francesa. Esta, mesmo considerada como urn avanço importante em direçAo a

emancipaçAo total - enquanto forma de emancipação, cia "realiza a liberdade social" -,

não ultrapassou, entretanto, as fronteiras prôprias da emancipação politica, pois realizou a

liberdade social apenas politicamente, isto é, "pat-tindo da premissa de certas condiçôes que

se acham a margem do homem". Or; para Marx, reafirmando o ponto de vista de Sabre a

Questdo Judaica, a emancipação universalmente humana 56 se realiza quando tais

condiçoes - apropriedadeprivada e o Estado - são suprimidas e que "todas as condiçaes

da existéncia humana" - as forças humanas - são organizadas como forças sociais, ou

seja, "pai-tindo da premissa da liberdade social". A classe revolucionaria francesa (o

proletariado frances) significa, portanto, o para alem da emancipação politica,. a

perspectiva de uma revoluçao que ultrapasse a universalidade ilusôria do Estado moderno

para erguer-se a altitude humana da liberdade social.

Na margem direita do Reno, no entanto, a situaçAo é bastante diferente: "Na

Almanha, ao contrário, onde a vida prática é tao desprovida de espIrito quanto a vida do

espIrito o é de sentido pritico i nenhuma classe da sociedade burguesa possui a necessidade

e a capacidade de emancipação geral, ate a momenta em que se ye obrigada por süa
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situacAo imediata, pela necessidade material, por seus próprios grilh6es" 31 . Ou seja, se ha

urna classe capaz de realizar uma açAo emancipatória radical na Alemanha, sua

"necessidade" e "capacidade" para tal açAo decorre, näo de sua posiçAo consciente e ati;'a

(a conjunçAo da vida do espirito corn a vida prática) face a parcialidade da ernancipaçAo

politica, tal corno na Franca, mas sim de sua situaçAo material e passiva no interior do

atraso histórico alernAo, situado aquern da ernancipaçAo poiltica.

E, portanto, sornente pela universalidade de seu sofrimenlo que uma classe da

sociedade alema pode protagonizar urna ernancipaçäo radical, a altura do presente europeu.

Diz ele:

"Onde se enconta portanto, a possibilidade positiva da ernanciçao alemfi? Resposta: in
forrnaçäo de urna classe cujas cadeias são radicals. de urna classe cia sociedade burgiesa quc não é

I ncnhurna classe desta sociedade, de urna categoria que é a dissolucao de todas as calegorias, urna

esfera que possW urn caxáter universal devido aos seus sofrirnentos universais e quc não reivindica urn
dire/to particular, p015 a injustiça praticada contra ela nâo 6 urna injustiça particular, rnas a injustiça

absoluta. Esta csfera no pode mais reclarnar para si urn titulo histórico, mas apenas 0 titulo de
homem; cia não se encontra cm tuna oposicäo porcial corn as conscqUências da estrutura polil ica

alernã, mas ern urna oposio universal corn as condiçâes prévias desta esthitura Enfim, esta csfera

nab pode crnaneipor-se scm cfl]aflcijnr-se de todas as outras esfens da sociedade c, corn iso,
ernancipar todas estas esferas; ela constitui, numa jiavm, a perda total do hornern c nab pode,
portanto, reconquistar a si mesma senão pela reconquisla total do homem. Esta dissoiucao da
sociedade, vista como unia categoria social particular, 6 o pro/el ar/ado. [.1 Quando o proletariado
anuncia a dlssoluçao do ordem do mundo existente ate entao. ele apenas exprirne o segredo de mia

prOpria existCnda, pois cle ê a dissoluçâo efeth'a desta ordem do mundo. Quando o proletariado exige
a a negação do propriedade privada, dc nao faz mais do que clevar A condição de principio da

sociedade aquilo que a sociedade elevou a principio do proletaiiado, aquilo que nele já ajxircce

personificado,sern sua intervençâo, corno o resultado negativo da sociedade"32.

0 proletariado pode revolucionar a sociedade alernä por ser a (mica classe que nào possui

nenhuma posiçAo social a set preservada. Como afirma Marx: "Na Franca, basta que urn

individuo seja algo para que ele queira ser tudo. Na Alemanha, deve-se não ser nada, para
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não se dever renunciar a mdo"33 . Ele nAo reivindica, tampouco, nenhurn direito particular,

mas urn direito universal. Pot ser a personificaçAo da propriedade privada corno princzpio

da sociedade, sua libertaçao significa necessariamente a libertaçao de todas as outras

categorias sociais; a reconquista de si proprio significa a reconquista total do hornem; sua

ernancipaçAo das cadeias da miséria alema é a emancipaçào, pelo homem epara o hornem,

das cadeias da sociedade moderna. Assim, ao invés de urn salto morfale pot sobre as

revoluçoes parciais, a Alemanlia realiza, através do proletai-iado, uma revoluçAo radical, a

partir da base da sociedade:

"Na Alemanha, a cmancijçao da Idade Media sé e possIvel se cia d ac mesmo tempo a
emancipaçao cbs ultnfBssagcns parciais da idade Media. Na Alemanha nâo se pode quebrar nenhum
género de scrvidAo, scm qucbnr coda gãnero de servidâo. A proflinda (grundliche) Alemanha no

if	
pode ztvolucionar scm revolucionar a fundo (von Grund aus). A ernancipoçâo do alemao C a

34emancipoçdo do homem"

Para realizar a revoluçAo, o proletariado alernao necessita transcender seu caráter

exciusivamente material e passivo. Etc deve buscar na fliosofia suas arinas espirituatc - a

"teoria que declara que o homem é para o homem o set supremo" -, do mesrno modo clue a

filosofia alema, para "traduzir-se na realidade", necessita transcender seu caráter

puramente teórico e busear no proletariado suas annas maieriais. Na conjunçAo destes dois

elementos, toma-se possivel a emancipação humana:

3 "/1 no momcnto em que o reiãmxsgo do pensaniento cair nas profundezas deste ingenuo terreno
poptiJar, complctar-se-a a emancijo quc uansforinaxá os a!em àes cm homens. I .10 cérebro desta
cmancipaçao C o filósofo, o pro/etariado C o scu coraçAo. A uilosofia nào pode iraduzir-se ua
realidade scm a supressâo do proletariado, c o prolctaiiado não pode suprimir a si mesmo scm quc a

filosofla tome-se realidade. Quando todas as condiçoes internas estiverem preenchiths, o dia do
ressurreiçao a!emft será anunciado peio canto do gato gaule?5.

Nesta ültirna passagem, que fecha a Jntroduçao a Critica dcx Filosofia do Direito de liege!,

Marx reaflrma o verdadeiro objetivo de sua crItica. Trata-se de completar, através da
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sintese das duas ánicas esferas pelas quais os alernaes partiiham da modernidade européia

- o sofrimento e a jilosofia -, as "condiçoes internas" para 4ue a Alemanha possa realizar

uma revoluçäo radical. A aliança entre a "humanidade sofredora que pensa" e a

"humanidade pensante que sofre", que na Carta a Rzige de maio de 43 era o prograrna de

uma revoluçao que emanciparia politicamente os alemaes constituindo urn Es/ado

dernocraiico reconfigura-se, agora, corno o programa que colocará a Alemanha acima do

n/yel oficial dos povos modernos, ou seja, acima do nivel do Es/ado politico. Marx está

consciente, todavia, da sithacão ainda ernbrionaria do agente da revoluçAo alema - ele fala

na necessidade da "formaçao de uma classe cujas cadeias säo radicals" -, o que é uma

decorréncia da situacâo igualmente embrionãria do movirnento industrial na Alemanha.

• Neste pais, afirma Marx, "o proletariado so corneça a se format pela irrupção do

movimento industrial, pois nào ë a pobreza oriunda de inn crescirnento natural, m as a

pobrew arqJIcial,nente produzida que constitiji o proletariado, nào a massa humana

mecanicamente esmagada pelo peso da sociedade, mas aquela que nasce da decornposiçao

agtida, principalmente da decomposiçao da classe media .I". Uma vez constituido e

dotado de suas armas espirituais, o proletariado alemAo capacita-se para realizar a

revoluçao que ja começa a se configurar na Franca. Assim, o Lcdia da ressurreição" da

religiosa Alemanha, ate entäo incapaz de realizar as tarefas prãticas que a teriarn levado a
S

modernidade, será anunciado, nAo mais por urna revoluçao meramente teOrica, tal como a

Reforma, mas sim por uma revoluçAo total, dotada da mesma energia prática - o canto do

galo gaules - que os franceses souberarn imprimir a sua histOria.

Devemos atentar, neste texto, para a sutil distinçao que Marx estabelece entre os

proletariados alemao e frances. Embora ambos estejam situados no piano do sofrimento

universal, 0 que impuisiona os trabaihadores franceses a prática radical é, nAo
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propriamente a universalidade do seu sofrimento (seus grilhôes), mas sim a representacão

adva e conscienle de urn papel revolucionario pelo qual, emancipando-se enquanto classe

particular da sociedade civil, e!e realiza a emancipaçäo universalmente humana. Este é o

mome,z/o preponderante que os motiva a revolução total, ao contrãrio cia situaçAo dessa

mesma classe na Alemanha, onde, pela auséncia da perspectiva de urn estágio parcial cia

emancipaçAo politica, o que prepondera como motor da açäo do proletariado nào poderia

ser senão o caráter universal de seu sofrimento, que precisa encontrar na filosofia suas

armas espirituais. Desse modo, a relaçao entre o agente cia revoluçAo alema e o agente cia

revoluçAo na Franca reproduz a mesma relaçAo entre a realidade alemà e o nivel oficial dos

povos inodernos. Como Marx afirmara anteriormente:

"Todavia, se a Alemanha segulu o desenvoivimenlo dos povos modernos apcnas pcia atividade

abstrala do pcnsamento, sent 	 de urn mode cficaz nos verdadeiros combates dcstc

desenvoivimento, cia partilhou per toda pane os sofrimentos sent dos usufrutos, scm

partilhar a saiisfaçâo parcial. A alividadc abstrata corresponde o sofrimcnto abstrato. Razo peia qual
a Alemanha encontrar-se-á urn belo dia no nivel da decadéncia europdia scm nunca ter estado no nIvci
da emancipacao europdia"

Enquanto o proletariado frances desemboca na ernancipaçao humana rnovido pela

possibilidade de urn para a/em cia ernancipaçAo polItica da burguesia, & proletariado

alemao move-se pela impossibilidade de urn mais aquém no estágio desumano em que se

encontra. E nesse sentido que Marx afirmara, alguns meses mais tarde, que "o proletariado

alernâo é o teórico do proletariado europeu, assirn como o proletariado inglés é sw

economista e o frances seu politico"". 0 proletariado frances pode ser dito o "politico" do

proletariado europeu na rnedida em que a ele opôe-se clararnente a classe burguesa,

politicamente ernancipada. Neste caso, a universalidade cia emancipacAo humana assume

necessariarnente aformapolitica de uma emancipação parcial, a luta pela emancipaçAo de

0
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uma classe que, contrapondo-se ao dominlo de outra classe, conquista o poder politico em

nome de toda a sociedade. Do mesmo modo, nos Manuscrilos EconOmico-Fi!acojIcos de

1844, ele dirá:

"Da relação entre o tiabaiho alienado c a propriedade privada segue-se, portanto, gut a

emancipaçao da sociedade da propriedade pxivada. etc. da scMdão, se manifcsta sob a forma
politico da cmancipoçâo dos fraba!hodorcs, não con,o so se tratasse somente de sua própria
cmancipação, mas sim porque nela cstá implicita a emancixição universal do homem, e está

iznpifcita porque loda a servidão humana está irnplicitamentc prtsente na relação ernie o

uabalhador e a pcoduçao e porgue todas as relaçaes de servidão são apenas vaiiantes e

consequências desta relacão"38.

Jã na Alemanha, no entanto, onde o proletariado näo se deftonta diretarnente corn urna

classe emancipada, a revoluçao adquire urn caráter erninenternente social e universal, sern

a	 ajorma pout/ca da emancipaçAo parcial de uma categoria particular da sociedade civil.

Dessa auséncia da luta politica corno mediaçao (forma da revoluçao social) decorre I

caráterteórico do proletariado a!ernao, que, wacas a sua aliança corn a filosofia, tern no

socialismo o objetivo imediato de sua prática:

"Dcvcrnos dizer que a Alernanha revela tanta vocação clOssica pan a revoluçâo soda!, como
incapacidade pin a revolução politico. Pois, assim corno a impoténcia da burguesia alernã é a
impoténcia politico da Alemanha, a capicidade do proletariado alemao - mesmo prescindindo da

teoria alemA - ë a capacidade social da Alemanha. A dcsproporção entre a desenvolvimento filosofico.
e odesenvolvimento politico não 4 na Alemanha, nezthuma anomalia. Representa unm desproporcao
necessária. Somente no socialismo pode urn povo lilosofico encontrar sua prática adequada e,

•	 portanto, somente no proletanodo pode enconfrar o elemento ativo de sua libera0o"39.

Está claro, por estas passagens, que o proletariado aparece, ja nas prirneiras

ternatizaçaes de Marx, corno urna categoria social dotada de urna lógica especifica

correspondente a sociedade na qual ele é engendrado, o que invalida, ao menos pan este

conjunto de textos, a tese que sustenta a compreensAo rnarxiana do proletariado nos nioldes

da compreensAo hegeliana da classe media (de onde provém a burocracia e Os
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funcionthrios do Estado). Pois aquilo que confere caráter universal an proletariado — 0

sofrimento —, além de não suprimir as diferentes configuracâes particulares que essa

categoria assume de acordo corn realidades sociais distintas, não constitui urn atributo

positivo de seu set, mas sim sua negatividade. Como enfatiza Chasin em seu ültirno

escrito, que restou inacabado:

'[E preciso] Mostrar que é uma impropriedade absoluta transladar esse lermo pam o universo
marxiano, a propOsito da idenlilicaçao ou qualificacäo do proletariado ou qualquer outra categoria

social da esfera do trabalho, pois enquanto a hegeliana classe universal designa tuna entidade que

'inclui em sua determinao de modo imediato ter o universal como fim de sua atividade essencial, no

exercfcio do governo', e enquanto tat é pennanenle e assim deve ser compreendida e mantida (peca

fundamental do potter governamental), pan Marx o proictariado sO se realiza como negaçâa da

negaçào, ou seja, ao dissolver todas as classes cia sociedade, dissolve a si prOprio, seja porque

reorganiza pela raiz a estrutura social, sa porque suprirne o estado, de sortc que sua 'universalidade'

6 a dissoIuo universal das formas de dominaçào, e não ser o agente de wna dada forma de

dominaçäo. Não 6 universal em si per sua posrnvidade, mas negativamente por sua fizncâo dissolutora

de locks as classes. 0 que 6 a outra face da universalidade de sua miséria que a torna tuna classe que
não 6 classe. /..J Jã na Jnzroduçao 43-44. Marx deixa claro que proletaiiado nâo 6 classe universal
(classe que nào 6 mais classe ... etc.), rnas esfera universal 'por seus sofiimen!os'. L../ SO universal

porque universalmcnte negado. SO negativamente universal. SO universal por sua exclus5o"40.

Alem dos textos publicados nos Anais Franco-A/emâes, Marx ainda colabora, no ano

de 1844, cont trés artigos para o periódico Avante! (Vorwdrts[). Dentre estas colaboraçoes,

duas são de notávei importâneia na consolidaçao da determinaçdo ontonegaziva da

U 
politic/dade. Referirno-nos, aqui, as duas partes que compOern as Glosas criticas ao Art/go

"0 Re! da Prussia e a Reforma Social. Por rim Prussiano", redigidas ern franca

contraposição as teses de Ruge sobre a revolta dos teceloes da Silésia.

Ern urn artigo publicado no mesmo periôdico, Ruge argurnentara contra a aflr.maçao,

feita pelo jornal frances La Reforme, de que a ordern de gabinete do rei Frederico

Guilherrne IV diante da greve dos trabaihadores silesianos seria o prenüncio de proftindas
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reformas soclais. A idéia central de Ruge era a de
. que a Alernanha, por sec urn pais

apo/itico, nao estava a altura de tais reformas, pals nAo compreendia a "penária parc/a/dos

distritos fabris" corno urn "assunto geral", mas sirn coma urn evento localizado. Coma Se

rnesmo afirma nesta passagern, citada par Marx na abertura de seu artigo:

"0 rci e a sociedade alema nào chcgaiam ainda ao 'pressentirnento de sua reforma', C nern
tamponco as insurreiçOes da Silésia c Boërnia provocaram este scntUncnto. E impossivel lázer.
cornprndcr a urn pals apo/itico como a Alemanha que a penüria parcial dos distritos fabris constitul
urn assunta gemi c, menUs ainda, <pie represenla urn dana pan todo o rnundo civilizado. Estes
acontecimentos torn pan a Alemanha 0 rnesnio eSter que pode ter qualquer frnüria local
relacionada corn a água ou corn a fame. Dal que o rci as cansidere como uma fr/ha administrativa ou

uma fr/ta de can dade 41.

Pan reflitar esta tese, Marx toma como exemplo a Inglaterra, pals politico e, ao mesmo

10 
tempo, pauc do pauperismo. Diz ele: "Não resta düvida de que a situaçäo da Inglaterra

constitui a experimento mais seguro para conhecer a a/i/tide de urn pals politico frente ào

pauperismo. Na Inglaten-a, a penüria dos operários nAo é parcia!, mas universal I...!. E

estes movirnentos näo se encontram, all, em sua fase inicial, mas se repetem

periodicamente ha quase urn s6culo"42 . A realidade mostra, no entanto, que, rem a

burgnesia da po/Itica hzg/aterra, nem tampouco a governo e a iinprensa associados a esta

classe, tratam o pauperismo de modo diferente do modo alemao. Ou seja, para as ingleses a

penüria e, assim coma para Frederico (3uilherme IV e a burguesia prussiana, uma fa/ha

administrativa, urn defeito politico a ser resolvido politicamente. Cada partido, inglés ye a

causa do pauperismo na politica do partido contrário, que deve ceder lugar a sua própria

politica, supostamente resolutiva: "Enquanto a burguesia inglesa poe a cu/pa do

padperisrno na po/utica, os whigs acusam os tories e as tories acusam Os Whigs de serern a

causa deste mat. I.. .1 Nenhum dos dois partidos encontra a razao na situacão politica ern

geral, mas somente na politica do partido conti-ário. E sequer sonharn corn uma reforma da
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sociedade"43. De modo que, aquilo que Ruge imagina ser a conseqüéncia do caráter

apolisico de urn pals, a saber, a cornpreensAo dos problemas sociais como acontecirnentos

parciais, desprovidos de irnportância geral e decorrentes do faihas administrativas, mostra-

se, segundo Marx, ao contrário, como o procedimento proprio de uma sociedade politica.

Alemanha e Inglaterra partilham, assirn, a despeito da diferente magnitude que o

paupei-ismo apresenta em cada urn destes paises, cia mesma mentalidade politica que os

impede de visualizar a dimensAo universal dos problemas sociais. Como afirma Marx:

"Se a burguesia cia apoll Eta Alemanha nào so apercebe da importància geral quo possul tuna

penüña parcia4 a burguesia cia politico Inglaterm desconhece também, por sua vcz, a importhncia

geml quo reveste tuna pcnuria universal, penüria que inanifesta sua iniportância geml tanlo po r sua

reitemo periódica no tempo quanto par sua extcnsão no espaço c polo fracasso de todas as tentativas
"44do remedia-Ia

A estreiteza da mentalidade politica sobre a importancia dos males sociais

corresponde a ineficácia das açOes politicas contra estes mesmos males. Assim. Marx,

detendo-se sobre trés expoentes da inteligencia e da energia politicas - o parlamento

ingles, Napo/eâo Bonaparte e a Convençdo francesa -, procura dernonstrar que "todos os

Estados que se ocuparam do pauperismo limitararn-se a aplicar medidas administrativas e

do benefice ncia, ou permaneceram abaixo desta classe de medidas"45 . 0 Estado di provas,

corn isso, de sua limitaçao intrinseca, sua natureza formal, abstrata. Ele é a organizaçdo da

sociedade sob o ponto de vista politico, isto é, sob o porno de vista de sua separaçAo em

relaçao a sociedaile civil. Fundado sobre o "carãter antisocial" da propriedade privada, o

Estado nao pode buscar a origem dos problemas sociais na "esséncia do Estado", tuna vez

que, ao eliminar a contradiçao entre os iizleresses gerais e Os interesses pafliculares, ou

entre a administraçao da sociedade civil e a própria sociedade civil, ele estaria

prornovendo sua autodestruiçAo. De acordo corn Marx

I.
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"0 Esxado On pode superar a contradiçao entre a disposiçâo c boa vontadc da adrninisiraçao,

por urn lado, o scus mcios o sua capacidade, por outro, scm destruir a si rncsrno, jã quo esti asseniado

nesta mcsma contradicão. Assenta-se na conlradiçao entrc a x'ida pub/lea e a t'ida privada. na,
contradiçao entre Os in!eresses gerais 0 05 intere.cses patti cu/ares. Dal quo a adrninisiraçao dova
limitar-se a nina ativi dade formal c negativa, pois suaação termina là oxide corncça a vida civil c sen

trabalbo. Mais ainda, frente as conscqUências quo dcrivam do carater antisocial desta vida civil. desta

propriedade privada, deste cornércio o desta indüstria, deste saqucio rnUtuo dos divorsos circulos civis,

a impotent/a 6 a lei natural da administracao. Corn efeito, oste dosvio, osta viloza, esta escravidoo da
sod edade civil, constitui o l'undamento natural em quo so baseia o Estado moderno Li. Sc o Estado
moderno quisesse acabar corn a impotent/a do sua adrniiiistraçuo, toiia que acabar corn a atual tida
prh'oda. E se quisesse acabar corn a vidaprivada, tcria que destruir a si mesmo, pois o Estado existe
somente em oposiçao a cia. PoMm, nenhurn set vivo crê que os defeitos do sua existéncia mthquem no
principio do sua vida, na esséncia do sua vida. mas sin em cimunstancias er/en ores a ela. 0 suicidio 6

contrârio a natureza. Decorre dai que o Estado nâo pode crer na impothncia intrinseca de sua
administraçao, isto 6, do si mesmo. Lie pode somente reconhecer o procurar cothgr sons defeitos

puramente formais o fortuitos. E so estas modificaçôcs mostrarn-se cst&eis, dc concluirá quo os males

'S sociais são nina irnrfciçào natural, independente do homoin, uma lei de Deus, on quo a vontadc dos

particulares acha-se dcmasiadanicnte corrompith pan acomodar-se aos excelentes fins da

administraçao"46.

Esfera abstrara dos interesses gerais a flutuar sobre a escravidAo da v/dc privada que a

engendra, o Estado esbarra na lei natural de sua impoténcia sempre que procura atacar

problemas qàe radicam na essência de sue v/ct. 0 caráier formal e negativo da

administraçao não diz respeito, portanto, a uma falha acidental, mas sim a uma

determinaçAo ontologica essencial: pan tornar-se uma açAo concrete e positive, cia téria

4
	 que atentar contra sua própria existência. A perfeiçao do ser do Estado 6 a perf'eiçao do èua

incapacidade para compreender e solucionar os males sociais. Seus unites são os limites

proprios dapolitica e do entendimezto politico, cujo principio é a vontade:

"Quanto mais poderoso seja a Estado e mais politico seja, poitanto, opals, menos ole so indlinajà a
buwar no principio do Estado, c, per conseguinto, na dual organizaçao do soë.iedade, cuja exprcssâo
ativa, conscienle do si mcsrna c oficial 60 Estado, o fundamento dos males soc/a/s e a compreender
scu principio geral. 0 cntendimcnto politico o 6, prccisalnente, porque pensa denim dos lirniles da
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politica. E quanto mais vivo c sagaz seja. mo/s incapacitado cstará çxua compreender os males sodais.

/...I 0 principio da poiltica é a vontade. Quanta mais unilateral c, portanto, mais perfeito seja o

entendimento politico, tanto mais acrcditarã na omnipotência da vontade, lanto mais resistirá a ver as

borreiras naturals e espiritnais que se Jevantam frente a cia, mais incapaz ser, por conseguinte, de

descobrir a fonte dos males sociais"47.

Para Marx, o "periodo c/assico" do entendirnento politico foi a Revoluçao francesa.

Neste evento, os "defeitos soeiais" cram vistos, näo coma problernas originários,

localizados no "principio do Estado", mas sim como urn entrave Para se atingir a perfeiçAo

da politica. "Assirn, diz Marx, Robespierre entende que a grande pobreza e a grande

riqueza representarn simplesmente urn obstáculo para a democracia pura". 0

entendimento politico näo reconhece que o Estado brota da "fonte dos males socials".

Invertendo a ordem determinativa entre sociedade civil e Estado, ele entende est.es males
4

como meros acidentes que impedem a realizaçao do principio politico. 0 que é essencial -

a sociedade civil e seus males - aparece coma acidental, e a que é acidentãl - a politica -

aparece coma a esfera originaria, essencial. Desse modo, pode-se conferir a idé:ia de

democracia pura uma preponderãncia ontológica sabre a pobreza e a riqueza reais, bem

coma atribuir a vontade urn caráter omnipotente, acima das barreiras naturals e espirituais

que, na realidade, determinant seus lirnites.

As Glosas Criticos sobressaem coma a momenta em que Marx, retomarido o

percurso iniciado a partir da Critica da Filosofia do Direito de Hegel e desenvolvido nos

Anais Franco-Alemues, deixa evidente o carater ontolôgico de sua critica it politica.

Concebidos em termos incisivos e inequivocos, este artigo representa urna sintese das

linhas ifindamentais da determinaçao ontonegativa da politicidade, teoria que Chasm

explicita da seguinte forma:

77

0



"Tralando-sc de uma configurao de natureza ontolOgica, o propOsito esscncial dessa tooria é
idenlificar 0 carátcr da politica, esciarecer sua origen, c configurar sin poculiaridade in constelaçao

dos predicados do set social. Donde, 6 onto-ne gativa, precisamenic, porque cxclui o atributo cia

politica cia csséncia do ser social, sO o admitindo como cxtrinseco e contingenle ao rncsrno, isto a, na

condio de historicaincnte circunstancial; numa cxpressão mais enfática, enquanto predicado tipico

do ser social, apenas ejustarndnte, na particularidade do Jongo curso de sua prè-história. E no interior
cia inuincacia trajetOiia dessa pré-hisiOria quo a politicidade adqoirc sua fisionomia plena e jrrfeita,

sob a forma de poder politico centralizado, on seja, do estado moderno /..i. Esse traçado rnarxiano 6 0
oposto. scm dUvida, de qualquer exprcssao prOpria an ãnibito socularmente predominante da

deierminaçâo onto-posith'a cia politica, pan a qual o attibuto cia politicidade nâo so integra o que ha

de mais fundamental do ser humano-socjettjo - 6 intrinseco a do - mas tende a ser considc:rado

como sua propriedade por excelãncia, a mais clevada, espiritualinente, on a mais indispensivel,

pragrnaticamenle; tanto que conduz a indissolubilidade entre politica e sociedade, a ponto de tornar

quase ixnpossivel, ate mesmo pam a simples imaginaçflo, urn formato social quo independa do

qualquer forma do poder politico"49.

A critica ontolôgica distingie o quo é essencial do que é acidental, o que é detenninante do

que é determinado. Ela desvenda o modo como as categorias do sec social se engendram e

se determinarn umas as outras, hem corno a necessidade de sua existéncia. Sua tarefa

principal consiste, desse modo, em localizar o polo determinante do ser do homem; e todo o

itinerario marxiano desde a Cruiica de Kreuznach resulta na constataçâo de que tal polo nAo

pode sec encontrado na esfera politica, mas sirn na sociabilidade. A esfera politica ë, pelo

contrãrio, a expressAo da perda, polo homem, de seu prOprio ser, de sua vida genérica, que

precisa então sec figurada de modo abstrato, como vida politica, separada da vida privada.

A sociabilidade ë o 'ones ontolOgico do humano, nAo sua esséncia antropolOgica. Ela

representa a esfera da exisléncia do homem, a base a partir de onde se formarn as diversas

categorias que constituem seu sec. Entre tais categorias, figura a politica, que corresponde a

urn dado modo de efetiva çdo do ser social, justamente aquele modo no qual o hornern

aliena sua capacidade de autodeterrninaçao. Razoes pelas quais pode-se afirmar que a

politicidade constitui, pan Marx, urn atributo negativo do ser social, a separaçAo, do
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-.	 homem e pelo homem, de suas forcas próprias, suas forcas humanas, enfim, suas forcas

sociais.

Em Marx, portanto, a politica e ontologicamente determinada - o que vale pan todas

as categorias do ser soda! - pelo modo através do qual o homem produ.z sua existéncia. .0

entendimento da politica remete a aMUse da "anatomia da sociedade civil", anãlise qüe

I
... e!eva as "categorias econômicas" ao patamar de categorias ontolOgicas, que dizem respeito

a autoproduçao do ser sodal. Como afirma Lukacs, destacando a importancia dos

Manuscritos &onOmico-Fi!os4ficos de 1844 no conjunto da obra marxiana: "I...! pela

primeira vez na história da filosofla, as categorias econômicas aparecem como as categorias

da produçao e reproduço da vida humana, tornando assim possivel uma descricao

IC.
	 ontologica do ser social sobre bases materia!istas"5°

Esta reconfiguraçao das categorias econômicas e a conseqüente determinaçào

ontblágica da "superestrutura" ideológica e politica 6 o objeto do capItu!o seguinte.
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CAPITULO IV

A DETERMINAcA0 SOCIAL DA SIJPERESTRUflJRA

IDEOLOGICA E POLITICA

Após a pubiicaçAo dos Anais Franco-A/emdes em fevereiro de 1844, Marx inicia a

cedaçao dos textos que maccam sua primeira aproximaçao critica em reiaçao I ciéncia

econômica. Definidos pelo autor como "o produto de uma aná!ise totalmente empIrica, que

se fünda sobre um estudo critico cuidadoso da economia politica", os Manuscritos

Econón;ico-J71/os6jlcos partern das premissas dessa ciência, para, "utiiizando seus próprios

termos", chegar ao desvelarnento dofato no qual ela está assentada: o fato da propriedade

privada. A Economia Poiltica, segundo Marx, "exprime o processo material que descreve

na realidade a propriedade privada em formulas gerais e abstratas que tern, para cia, valor

de leis. Ela não compreende estas leis, isto e, nAo mostra corno.eias resuitarn da essé,iciada

propriedade privada"2 . Limitada ao piano da aparêAcia, a Economia Poiltica não aicança a

esséncia das categorias econômicas, não as apreende em seu conceito e nao capta, por isso,

o "encadeamento do movimento", a "rclaçao necessaria entre duas coisas". Diz Marx:

"Nâo fazemos corno 0 econornista, que, quando quer explicar alguma coisa, coloca-se cm urn

U estado original imaginàrio. Urn estado original deste tpo näo ex-plica nada Elc nâo faz scnäo envolver

a questäo numa ndvoa IongInqua e nthulosa. E!c supöe dado sob a forma do falo, do evento, o quo dc

quer deduzir, So é, a retao necessária entre duas coisas, par exemplo, entre a divisâo do tmbatho e

a troca"3

Em vez de investigar a gênese e a necessidade das coisas, o economista pressupöe estàs

ültimas comofatos a partir dos quais ele deduz os próprios fatos pressupostos: "Assim o

82



teologo explica a origern do mal pelo pecado original, isto é, supOe corno urn fato, sob a

forma historica, aquilo que ele próprio deve explicar"4

Eviderieja-se, desde já, a caráter ontológico da critica marxiana ao "rnétodo" da

Economia Politica. Trata-se, nas palavras de Chasm, de "uma recusa critica a natureza, aos

limites e modos operativos de todo urn padrao de cientificidade, ao qual é contraposta a

exigéncia de urn patarnar bern mais elevado de racionalidade, cujo alvo cientifico e critério

de rigor é a captura do todo efetivo das entificaçoes ern suas lógicas especificas par rneio da

identificaçao de suas geneses, necessidades e desenvolvimentos , ... 	 E precisamente essa

"demanda fundamental pela integridade ontológica na reproduçao teorica das coisas" 6 o

que ira giiiar a investigaçao marxiana da anatomia da sociedade civil, tanto em seu cstágio

inicial - Manuscritos de 44 e A Miséria da Filosofia (1847) - quanta no periodo de

rnaturjdade - dos Grundrisse (1857-1858) ate as Notas Marginais sobre o "Manual de

Economia Politica" de Adolph Wagner (1880), passando por Para a 2ritica da &onomia

Polls ica (1859) e o capital (1867).

Nos Manuscritos de 44, tal dernanda cumpre-se na captura da Iôgica especIfica da

prapriedade privada, a busca de sua gënese e necessidade no trabaiho estraithado. Por meio

dessa "nova forma de colocar a questAo", a propriedade privada perde sua mascara de

"coisa exterior ao homem" para revelar-se coma produto da alienaçao da atividade

hurnana7. Supera-se, assim, o porno de vista da Economia Politica, que, ao reconhecer - ern

contraposicao a perspectiva "fetichista" dos "partidários do sisterna rnonetario e do

mercantjljsmo" - o trabalho corno "esséncia subjesiva da riqueza"8, lirnita-se, no entanto, a

unilateralidade de uma concepçao positiva do trabaiho corno poténcia efetivadora do

rnundo das coisas, abstraindo sua "face negativa coma atividade desefetivadora do agente

produtor"9. A Econornia Politica move-se nos estreitos lirnites de sen pressuposto, a

Is
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propriedade privada e sua "essência subjetiva". Por nâo considerar a "re/a çâo direta entre U

trahalhzidor (o trabalho) e aproduçao", o economista "esconde a a/ienação za e.ssência do

trahaiho e nâo ye, corn isso, que "o trabaiho produz maravilhas para os ricos, mas produz

o dilaceramento pan o trabalhador"°. Contra a parcialidade de uma ciência orientada por

umfato pressieposto, urn c/ado não questionado, Marx volta-se corn a investigação de urn

"fato econômico atual', assim caracterizado pelo autor:

"0 tmbamador cmpobrc quanto mais riqueza produz, quantomais poderosa c extensa se toina

ia 1roduçäo. 0 tTabalhador se convene em uma mereadoria tao mais barata quanto mais dc cria

mcrdorias. A desva!oriroçdo do mundo dos homens aumenta cm nzão direta da valonzação do

mundo das coisas....I Este fato nâo cxprime mais do quo isto: o objeto quo o trabaiho produz, 5cu

produto, afronta-o como urn ser estranho, como urn poder independente do produtor. 0 produto do

V tratciiho ó o traIi1ho que se fixou, concrctizou em urn objeto, dc é a objetivaçao do traba/ho. A

cfethtcào do trabaiho é sua objetivaçao. No estado atual da economia, esta efetivaçao do trabaiho

aparee como a perda pira o trabathador de sua realidade, a objctivaçâo como a perda do objeto c a

scnidâo a este áliimo, a apropriaçào como a a/i enaçâo (Entausserung), o estranharnento

(EntfremdUng'11

Ao "colocar sua vida no objeto", o trabaihador perde sua vida, transfere-a para urn ser que,

pot ele ciiado, aparece no entanto corno urn set independente, urna força voltada contra seu

criador. E 0 momento em que a apropiiaçao do trabalho objetivado mostra-se como

estranhamento frente ao produto do trabatho: "A a/lena çdo do trabaihador em seu produto

significa, näo somente que seu trabaiho torna-se urn objeto, uma existéncia exterior, mas

que seu trabaiho existe fora dde, independenternente dele, estranho a ele e conveite-se

nurna poténcia autônorna frente a ele; que a vida que ele deu ao objeto opöe-se a ele, liostil

e estranha"2.

A partir dessa determinaçAo do estranharnento do trabaiho sob a forma da alienaçào

do trabalhador ern relacao ao objeto produzido, chega-se a urna segunda deterrninaçAo,

anterior a primeira na ordern ontologica. Nos termos de Marx:
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"Como o trabalhador poderia estranhar o produlo de sua atividade Sc, no ato mesmo da produçao,
dc não se lornassc cstranho a si mesmo: o produto ii de fato. apenas o resurno da atiidadc da
produçao. Sc, portanto, 0 produto do trabaiho 6 a alienaço, a prépria produço deve ser a alicnaçâo

cm ato, a alienação da athidade, a atividade da alienação. 0 eslranharnento do objeto do trabaiho no

6 scnão o resumo do estranharnento, da alienaçao da prépria atividade do irabalho"3.

o "estraiz/zamen/o dci coi.sa" mostra-se corno o resultado do "eslra,thamento de sr' do

traballiador. Este, ao alienar sua atividade, aliena sua capacidade de realizaçao no trabaiho,

que deixa de set a "satisfacao de uma necessidade" para converter-se em urn mero "meio

de satisfazer necessidades fora do trabalho", o sacriflcio diario que visa a uma finalidade

de ordem exciusivamenje biológica e, por isso, "bestial" - "0 bestial torna-se o hurnano e

o hurnano torna-se o bestial" 14 . Significa dizer que, juntamente corn a atividade, o

S trabalhador aliena o dorninio sobre a télos de sua produçäo, ye-se privado do controle de

sua capacidade de engendrar a si mesmo através do trabalho. Tal é o sentido da analogia

rnarxiana da alienaçao do trabalho corn a alienaçAo religiosa:

"Enfim, o carâter exterior do trabaiho em relaçâo ao trabaihador amcc no fato de que dc rto 6
scu bern prOprio, mas o bern de urn outro, que nâo the pertence, que no trabaiho a trabathador nâo

pertence a si mesmo, mas peflence a urn outro. Do mesmo modo que, na religiao, a atividade própria

da imaginaçao hurnana, do cérebro hurnano e do coraçäo huinano age sabre o individuo

independentetncnte dde, isto 6. conto uma atisidade estranha divina ou diabélica. assim tambm a

atividade do trabathador nâo 6 sua atividade prôpria. Ela pertence a urn outro, cia é a perda de Si

rnesmo"15.

A essas duas determinaçaes do trabalho esti-anhado sorna-se, entAo, urna terceira: 0

estranharnento do trabalhador em relaçAo ao gEnero.

"0 homem, diz Marx, 6 urn set genérico. Nao somenic porgue. prática c teoricarnente, dc faz do
gétiem, lanto do scu proprio quanto do géneto das outras coisas, seu objeto, mas ainda - e cssa 6
apenas anna forma de cxptirnir a mesma coisa - porque dc se comporta frente a si mesmo como
frente ao género atual vivo, porquc etc se comporta em face dde mesmo como cm face de urn scr

universal e, poP	 lito nt"16
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o que faz do homem urn ser genérico e o caráter universal e consciente de sua ati.vidade

prática. Ao produ.zir, o homern nao lirnita-se a satisfaçäo de suas necessidades fisicas

individuais, mas visa conscientemente a producao de si mesmo corno género, ou seja, ele

age näo somente em fiinçao de sua exisléncia, mas em funçAo de sua essência. Sua açäo é,

portanto, uma açäo universal e /ivre que afirma-se enquanto Ia] ao fazer da "natureza

inteira" 0 seu "corpo znorgdnico". Como afirma Marx:

"Pela produçao pthlica de urn mundo objeth'o, a elaboraçao da naturai inorgMica, o homern

niostra-se coma ser genérico consciente, isto é, como 5cr que se con1porta em relaçao ao gãncro como

em relação a sua prOpria esséncia I.J. Decerto, o animal tamlm produz. FIc constrOi pan si urn

ninho, habitaçocs, como a abclha, o castor, a formiga, etc. Mas dc produz somentc aguilo de quc tern
imcdiatarnentc nccessidadc para dc ou para scu filhotc; dc produz de urn modo unilateral, cnquanto
que a homem produz de urn modo universal; dc produz apenas sob o impdrio da necessidade fisica

imediata, enquanto que o hornern produz mesrno liberado da necessidade fisica e so produz

vcrdadeiramente quando dela liberado. /...I o produto do animal faz diretamente pafle dc seu corpo

fisico, enquanto que o homem afronta livremente seu i'roduto"'7.

Dizer que o homem é urn ser genérico ativo significa dizer que ele possui consciência do

género na universatidade de sua atividade sensivet. De maneira que a vida genérica do

homern, pan além da atividade unicamente intelectual, é o produto histórico da

apropriaçAo prática da realidade humana:

"E precisarncntc no fato de elaborar o mundo objetivo quc a homcm começa, portanto, a fazcr

realmente suas provas de set genérico. Esta producâo é sua Nida gendrica ativa. C3raças a esta

produçao, a natureza ajnrecc coma sua obra e sua realidade. 0 objeto do trabalho é, portanto, a
* objetivaçao da vida gendrica do homem, pois este não se dobra de unia forma imicarnente intelectual,

como é 0 caso na consciëncia, mas ativan,ente, rcalmente, c dc se contempla, assim, cm urn mundo

que ele cn -,18

A aIienacao do trabaiho implica, consequentemente, a alienaçao do caráter universal e

consciente da atividade hurnana, que converte-se para o trabaihador em urn meio pata a

satisfaçao de suas necessidades individuais: "Em primeiro Iugar, ete (o trabaiho alienado)
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torna estranhas a vida genérica e a vida individual e, em segundo lugar, ele faz desta

ültima, reduzida a abstraçao, o flm da primeira, que é igualmente tomada sob sua forma

abstrata e alienada" 9. A separaçAo entre a vida genérica e a vida individual e a inversão

detei-minativa ernie elas so é possivel, entretanto, dada a especificidade da atividade

humana enquanto atividade genérica consciente. Somente porque o homem pode produzir

para o género, superando desse modo o fe/os lirnitado de sua própria existéricia individual,

ele pode tambem, pela alienaçao do trabaiho, transformar sua atividade genérica em meio

para a garantia de sua existéncia flsica20.

No decorrer da análise marxiana do trabaiho estranhado descortina-se

progressivamente a dirnensao ativa do homem, bern como o caráter social e consciente de

S 
sua atividade. Assirn, após revelar-se corno estranhamento em relaçao a afividade, ao

produto da ajividade e ao género, o trabaiho estranhado aparecerá em sua quarta e ültirha

determinaçao, definida pot Marx como urna consequência das trés primeiras. Trata-se da

alienaçao do homem em face do próprio homem, isto é, em face de seu ser social. Diz o

autor: "Quando o homem está em face de si rnesmo, é o outro que Ihe faz face. 0 que é

verdadeiro da relaçao do homem com seu trabaiho, corn o produto de seu trabalho e

consigo mesmo, e verdadeiro da relaçao do homem corn o outro, assim como corn o

trabalho do outro e corn o objeto do trabalho do outro"21 . A alienaçao de si do trabaihador

so se efetiva pela intermediaçao de urn outro, pois toda relaçao do homem consigo mesmo

é necessariarnente rnediada pot sua relaçAo prática corn os outros homens, ou seja, 6 uma

relaçao social: "0 estranhamento do homem, e em geral toda relacao na qual o homem

enContra-se consigo mesmo, näo se atualiza, não se exprirne, senâo na relaçAo em que o

hornem encontra-se corn os outros homens" 22. 0 trabalho estranhado cria, portailto, a

relação de urn outro homern corn a atividade alienada pelo trabaihador:
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"Pclo tratho estranhado, o homern näo cngendra sornente sua relao corn o objeto c corn ci ato
de produçao enquanto Podcrcs estranhos que the são hostis; dc cngendra tarnbérn a rclaçâo na qual
outros hornens sc encontrarn ern face de sua produção c de scu produto c a rclação na qual dc se
encontra corn esses homens. Assirn corno ale faz de sua propria produção sua privação de realidade,
sua puniçäo, e de scu próprio produto tuna prda, urn produlo qua não the pertcncc, cia cria.
igualmente, a dorninao daqucle que não produz sabre a produçflo a sobreo produto. Assim conio ale
torna estranha sua prépria atividade, dc tarn1y rn atiibui a urn estranho a azividadc quc não the d
própria. L .1 Logo, pIa rncdiação do frabalizo estranhado, alienado, o trabaihador engendra a rebção

corn esse trabaiho de urn honiern que 6 eslranho a alec encontra-se siluado fora dde"23

A alienaçao do trabaiho se concretiza, se realiza, na apropriaçao da atividade por urn outro,

esti-anho ao agente. E este outro, o capitalista, quern detérn a atividade do trabaihador, que

deJa se encontra privado. Como afirma Marx: "A relaçAo do trabaihador corn a trabaiho

engendra a relaçao do capitalist.a, do mestre do trabatho, ou seja qual for o nome que se dé

• a dc, corn o trabaiho. A propriedade privada 6, portanto, o produto, a resultado, a

consequência necessária do traba/ho alienado, da relaçAo exterior do trabathador corn a

natureza e consigo rnesmo"24 . Chega-se, assim, an resultado inverso da Econornia Politica:

enquanto esta ciência compreende o trabaiho alienado corno o "resultado do movimento da

propriedade privada", a análise rnarxiana mostra que, "se a propriedade privada aparece

corno a razAo, a causa do trabaiho alienado, eta é, antes, urna consequéneia deste ültirno, da

rnesrna forma como os deuses não são originalmente a causa, mas a efeito da aberraçAo do

entendirnento hurnano"25 . Mas a propriedade privada, se por urn lado é a "produto" do

trabaiho alienado, 6, par outro lado, a "ineio pelo qual a trabaiho se aliena", é "a rea!izaçdo

dessa a/lena cáo". Tern-se, cam isso, a "rnistério" que so pôde ser desvendado "no ponto

culminante do desenvolvimento da propriedade privada", a saber, a "ação reciproca"

entre seu momenta subjetivo - a trabaiho alienado - e sua "expressAo material resumida"27

- a propriedade privada cia mesma.
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Uma vez localizada a esséncia da propriedade privada no trabaiho estranhado, Marx

dedica-se a critica da "primeira aboliçao positiva da propriedade privada": o comunisino

grosseiro. Nesta sua primeira forma, o cornunismo aparece corno unii'crsalizaçao da

propriedade privada e da figura do trabaihador. Trata-se de urn comunismo igualitát-io que

promove o nivelarnento dos individuos através da igualdade dos salários e do "retorno a

simplicidade, conirario a nalureza, do homem pobre e sern necessidade, que nAo so nAo

ultrapassou a estado da propriedade privada, corno nem rnesmo a alcancou" 28 . A essa

forma inacabada de comunismo, concebida ainda nos limites da propriedade privada, Marx

opôe "a aboliçAo positiva da propriedade privada (ela mesma alienaçâo hurnana de si) e,

por conseqUência, apropriação real da esséncia humana pelo homem e para o homern;

logo, retorno total do hornern para si enquanto hornem social, isto é, humano, retorno

consciente e que é realizado conservando toda a riqueza do desenvolvimento anterior"29

0 cornunismo não significa a volta a urn estado primitivo originário, o estado do

homern scm necessidade. Ele é, antes, a apropriaçAo da esséncia humana objetivada sob o

modo da alienaçao, a retomada, pelo hornern, da universalidade de seu ser, constituido no

interior do "movirnento da propriedade privada". Ao suprirnir o trabaiho estranhado, o

hornern reconquista a totalidade dos sentidos hurnanos constituidos socialmente no

processo de apropriaçAo de sua natureza inorgãnica e que se reduzern, por intermédio da

propriedade privada, a urn ánico sentido, a do ter. Diz Marx:

"A aboliçao da propriedade privada é, portanto, a emandpaçao total de todos os sentidos e de

todas as qualidades hurnanas; urns cia 6 esta ernancipaço precisaznente porque esses sentidos e essas

qualidades tomararn-se humanos, tanto subjetiva quanto objetivarnente. 0 olho tornou-se o olho

humane cia mesma forma corno sets objeto tornou-se urn objeto social, hwnano, vindo do hornem C

destinado an homem. I..] A propriedade privacla nos tornou On toios c tAo lirnitados que urn objeto sé

nosso quando nos o temos, quando dc existe wa nos coma capital on quando dc é imediatarncntc

possuido, comido, bebido, colocado sobre nosso corpo, habitado pot nos etc., enfim, quando cle ë

I.
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utili:ado por nôs 1.1. No lugar de Was os sentidos iisicos e inte!ecthais surgiu, portanto, a simples
aIicnao de lodos os sentidos, 0 sentido do ter. 0 ser humano devia ser reduzido a esta pobreza

absolum arm de engendrar sua riqueza interior portindo de si rncsmo"30

A universalidade dos sentidos humanos é, assim, uma construção histárica, urn produto da

elaboraçao, pelo homem, de sua natureza inorgânica: 'Pois nao somente os cinco sentidos,

mas também os sentidos ditos espirituais, os sentidos práticos (vontade, amor etc.), em

uma palavra o sentido humano, a humanidade dos sentidos, nAo se formarn senao graças a

existéncia de sen objeto, a natureza humanizada". Para o Marx dos Manuscritos dc 44,

portanto, é ao objetivar-se na natureza que o hornern forma a complexo de categorias de

seu set. A subjetividade é compreendida como a produto da transitividade prãtica enfte

homem e mundo, o resultado do movimento objetivo de hurnanizaçao da natureza e de

* 
naturalizaçao do hornern32. 0 individuo não pode ser separado do modo social de sua

génese: "E necessario, sobretudo, evitar de fixar novamente a 'sociedade' como uma

abstraçao em face do individuo. 0 individuo é o ser social"33 . Toda rnanifestaçao de si do

indivlduo é, assim, uma manifestaçao e uma afirrnaçao da vida social:

"Mas mesmo Sc minha atividade ë dentifico etc., c que cu possa rararncnte dedicar-me a eta cm
cornunidade direta corn OULTOS, cii sou social jorque ajo enquanto homem. Não sornenle 0 material de
minha ath'idade - corno a própria Jinguagem graças a qua] o pensador exerce a sua atividade - me é

dada como pmduto social- urns rninhaprôpria existéncia 6 alividade social L.. '14.

A consciência do hornern, juntamente corn a totalidade dos seus sentidos, so pode sr

devidamente cornpreendida coma parte dasforças humanas essenciais, que são reveladas

pela indñstria:

• "Vé-se como a história da indástria e a existëncia objetiva constituida cia indñstria sâo a livro
aberto dasforças humanas essenciais a psi cologia do homern concrelamenic present; quc ate entilo
no era conccbida em sua eonexão corn a essência do homem, rnas sempre unicainente do ponto do

vista do alguma reIao exterior de utilidade, porque - corno se se movia no interior do estranhamento

- nâo se podia conceber, como realidade de sins forças essenciais c corno atividade genérico humana,
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senão a existéncia universal do homcm, a religiao, ou a historia cm sua essäncia absuata universal
(poiltica, art; !itcratuia dc.). /.../ Uma p.cicologia pan a qual permanece fechado este Iivro, isto ë, a
pane mais concretamente presente, a mais accssivel da história, não pode toniar-se uma ciôncia real c

verdadeiramente rica de conte6do"35.

Sendo assim, pensar a apropriaçao, pelo homem, da totalidade de manifestaçoes de seu ser,

significa pensar a superação do caráter "abstrato" que essasforcas adquirem no interior da

— alienaçao, onde aparecem como atividades independentes da atividade produtiva ao inesmo

tempo em que esta áltima ye-se reduzida a uma esfera particular, a esfera "econômica",

destinada a satisfaçAo de uma finalidade meramente biologica, bestial. A emancipaçâo

humana é, desse modo, a reconduçAo ao homem concreto, ao homem social, de sua

"atividade genérica /nrmana", o que exige como tarefa prática a supressAo do

"estranhamento econômico", ou seja, da alienaçAo do trabalho materializada na

propriedade privada:

"Esta propriedade piivada material, imediatamente sensivel, 6 a expressão material sensivel da
ida humana estranhada. Sen niovimento - a produçâo c o consumo - 6 a revelação sensh'el do

movimeuto dc toda a produção passada, quer dizer, cia 6 a teatizaçao ou a realidade do boment A

rcligiao, a familia, o Esiado, o direito, a moral, a diôncia, a axle etc., são apenas modos particulares da
produção e caem sob sua Ici geral. A abolição positiva da propriedade privada, a apropriao da vida
humana, significa ponanto a supressão positiva de todo cstnnhamento, por consequência o retomo do
homem, fora da religiao, da familia, do Estado etc., a sua existencia humana, isto 6. social. 0

estranhamento religioso enquanto tat se passa apenas no domlnio da consciëncia. do foro interior do
homem, rnas a estranharnento cconomico 6 aqucle da t'ida real - sua supressão inciui, assirn, ambos

-36
•	 osaspectos

Resultado da identificaçao, através da anãlise da "anatomia da sociedade civil", de

urn modo especIfico de produçAo do ser social - a mOdo flindado na proptiedade privada -,

a emancipaçAo humana 6 a perspectiva de supressAo da divisâo social, que, longe de ser

orig-inária, como em Lefort, mostra-se coma produto da alienaçao, pelo homem, de sua

atividade vital. A divisAo do homem em face de si mesmo como ser social, isto e, seu
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estrarihamento em face de seu trabaiho, do produto de seu trabaiho, de sua vida genérica, é

urna divisAo objetiva,pratica e historica. Nao se trata, portanto, de uma divisAo de ordem

simbolica, a divisAo entre dois desejos: "oprimir" e "nAo ser oprimido"37. Em tei-mos

marxianos, o desejo não pode ser a esfera ftindante da divisao entre as homenspois ele é

urn predicado do homem que deseja e, enquanto tal, determina-se pelo modo de producâo e

reproduçao do ser social Para desejar, os hornens precisam, primeiramente, existir

enquanto indivIduos, o que so é possIvel pela transformaçao da natureza em conjunto corn

outros homens. Individuos vivos e ativos, condicionados a reproduçAo de sua estrutura

biolOgica, o que se cumpre socialmente no distanciamento progressivo em relaçao a sua

plataforma natural scm, no entanto, jamais desligar-se dela por completo: este é 0

• pressuposto real da psicologia marxiana, a determinaçAo ontológica inelirninável a partir

da qual poe-se e repOe-se o processo de autoconstituiçào hurnana. Como Marx enunciará

urn ano mais tarde:

"/.J o primeiro pressuposto de toda a existencia humana e, portanto, de toda a histéria, é que Os

homens devem estar em condiçâes de siver porn poder 'fazer historia'. Mast, porn viver, é preciso
antes de tudo corner, tither, ter habutaçao, vestir-se e algurnas coisas mais. 0 primeiro ato historico é,

portanto, a produçao dos meios que permitam a satisfaçao destas necessidades, a produçâo da própria
vida material, e de fato este é wn ato historieo, uma eondiçao fundamental de toda a historia, que
ainda hoje, como ha milhares de anos, deve set cumprido todos os dias e todas as horas, simplesniente
pora manter os homens vivos. I..] A primeira coisa, lxnlanto, em qualquer concepçâo historica, é
observar este fato fundamental em toda sua signi1icaço e em toda sua extensâo e render-the todat

Nos Manuscritos de 44, antecipando a ternatização de A Ideologia A lemä, este

-. pressuposto se faz presente na afirmaçAo do homem como ser ccobjeti "corpóreo",

"sensivel", enfim, como um "ser que padece", em contraposiçAo declarada a reduçao

hegeliana do homem a consciência de si
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"0 home,,,, diz Marx, é imediataniente set naturaL Como ser natural e coma ser natural vivo, està,
par urn lado, dotado do forças naturals, do forças vitais, 6 urn ser natural ativo; ostas forças existorn

note corno disposicôos e capacidades, corno instintos. For aunt lado, coma ser natural, corporco,
sensivel, objetivo, 6 urn 5cr quo podece. condicionado e limitado, tal qual a animal e a planta; 1510 6,
Os objotos do seus instintos existem exteriormonte, coma objetos indopendontes dole; entretanto, esles
objetos sào objetos do seus careci,nengos, objtnos essenciais, imprescindiveis pan a efemaçao e
conlirmacào do sims forças esscnoiais. Quo o hornern seja urn ser corpOreo, dotado do forcas natuncis,
viva, real, scnsivel, objotivo. significa quc torn coma objeto de scu scr, do sua cxteriorizaçao do %ida,

objetos reals, senslycis, on quo sé em abjetos rcais, sensiveis, pode ex/eriorizor sua

Filiando-se a critica feuerbachiana da especulaçao, Marx denuncia Hegel par mover-se no

interior do "pensamento filosofico puro", ou seja, do "pensamento alienado, que faz

abstraçao da natureza e dos liomens reals" 40 . Na medida em que, para. Hegel, "somente a

espIrito é a esséncia verdadeira do homem e a forma verdadeira do espirito é a espirito

pensante, a espirito lógico especulativo", a "apropriaçao das forcas essenclais do hornem,

tornadas objetos, e objetos estranlios, e em primeiro lugar nina apropriaçdo que se passa

na consciência, no pensamenlo puro, isto é, na abstraçdo; ela é a apropriacao desses

objetos na qualidade de pensamentos e de movimentos de pensameino I.. Neste

processo especulativo, a obje/ividade, a "realidade empirica existente", é decomposta e

restaurada filosofloamente como exteriorizaçao da consciência de si: "A idéia essencial é

que o objeto dci consciência nada mais é do que a consciéncia de si, oU que a objeto não é

senão a consciência de si objetivada, a consciência de si coma objeto"42 . A objetividade é

o produto do "trabaiho abstrato do espirito" que aparece frente a ele como uma realidade

estranha. Em outros termos: a objetividade é a estranhamento da consciéncia de si que

engendra a relaçao de exterioridade entre a consciência e seu objeto, a coisidade. Assim, a

superaçAo do estranhamento opera-se, em Hegel, através da supresso especulativa de toda

objetividade frentç a consciénoja. Neste movimento, segundo Marx, a realidade que
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aparece coma estranha a consciéncia e dissolvida enquanto objetividade e pasta coma

alienaçAo da prôpria consciência; tal e, na Fenomeno/ogia do Espirito, o processo de

suprassunçäo (AuJhebung) da consciéncia na consciéncia de si, o rnovirnento de retorno a

si da consciência estranhada. Diz Marx:

"Iniporta, pois, superar 0 objeto do consciéncia. A objethidade coma Ia] é toniada par nina reIaço

estranliada do homem, nina relaçâo que nào corresponde a essência huniana, a conseléncia de si. A

reapropriaçao da cssência objclis'a do homem, engendrada coma estranha sob a detcnninacâo do

estranhaniento não sig!Iifica, pois, somcnte a supressâo do estranharnento, inas tainbém ca

objetividade; signilica dizcr quc 0 homem é considerado como urn ser nao-objetivo, espi ritualist a"43.

Mas, se o objeto posto pela consciéncia é "urn negativo, algo que suprime a si

mesmo, uma nu/idade", ele também possui, para "aprópria consciência", urn "significado

so 
positivo", na medida em que cia "conhece esta nulidade, 0 SCf objetivo coma sua alieizaçao

de si, que ela sabe que Se existe somente por esta alienaçào de si.."". Como a ünico

"comportamento objetivo" cia consciéncia é o saber - "Razao pela qual algo so existe para

a consciéncia na medida em que ela conhece este a/go" -, o objeto é apenas "o prOprio

saber que opâe-se a si mesmo e que, portanto, opôs a si uma nu/idade, algo que nâo tem

•objetividade fora do saber"45 . Esta positividade do estranhamento é confirmada na negaçäo

da negaçâo, a momenta "ern que a consciéncia superou e retomou para si esta a1icnaço e

esta objetividade e, por conseqUência, esith em set: ser outro enquanto Ia! ju:zto a si".

Neste raciocinio, segundo Marx, encontram-se reunidas "todas as ilusoes da especulaçao",

resurnidas par ele ern dois pontos: (1) a consciência "pretende ser irnediatamente 0 outro

de si mesma, pretende ser a mundo sensivel, a reaiidade, a vida"47, ou seja, a consci.ência

so encontra a si mesma tornando-se consciëncia de alga exterior a ela, a consciência da

coisidade; (2) "I.. .1 isto implica que, na medida ern que a homern consciente de si

reconheceu e superou coma alienaçAo de si 0 mundo espiritual (ou a modo de existéncia
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espiritual universal de seu mundo), ele confirma, entretanto, este mundo sob esta forma

alienada e apresenta-o como sea verdadeiro modo de existéncia, restaura-o, prelende estar

junto a si em sen set ontro enquanto tat'48 . A alienaçao e a supressäo da alienaçAo opera-

se, em Hegel, no interior do pensamento abstrato, o pensamento puro do homem abstraido

de sua objetividade. A negaçâo da negação não pode, per isso, ser mais do que a

suprassunção pensada da alienaçao do pensamento, o que tradu.z-se objetivamente na

preservação do estranhamento efetivo e na identificaçao do "ser estranhado" do hoinem

como sea "ser verdadeiro":

"Par urn ]ado, cste suprassuniir ë urn suprassurnir do ser pensado, e assim a propriodade privada
pensada se suprassunie no pensamento da moral. E, como a pcnsamento imagina ser imediatamente 0 	 P
outro de si mesino, realidade sensh'e!, c como, consequentcmcnte, também sna acäo vale jma etc
coma ação real sensi%'e!, esta suprassunço pcnsante clue deS intacto sea objeto na efetividade,

acredita td-lo ultrapassado efetivamente. Par outro lada, coma o objeta tomou-se agora para ole

momenta do pcnsamcnto, também em sua rcalidade vale pera ole coma confirmaco de sirnesmo, da

consciência de Si. da abstraçao"49.

Dc modo que a superação do estranhamento, além de deixar intaclo o objeto real, significa

a confirmaçao dessa realidade estranha ao homem como sua prépria realidade, seu

"verdadeiro modo de existéncia", a ser outro no qua] o homem encontra-se julito a si.

Coma afirma Marx:

"0 homem que reconheceu quo no dircito, na poiltica etc., leva uma vida alienada, Jeva nesta 'ida

alienada, enquanto tal, sua verdadcira vida huimna. A afirmacão de si - a confirmaçàa de si em
4 conlradiçao consigo mesmo, tanta corn a saber quanta corn a set do objeto - é o verdadeiro saber e a

verdadeira vida. 1.1 Sc cu sei que a religião 6 a consciëncia de si alienada do homem, cu sci, partanto,
quo na religiãa enquanto lal, nâo 6 rumba eonsciência de si, mas minha consciencia do si alienada quo
encontra sua confirmao. 1.] Assini, em Hegel, a negaçâo da negaço não 6 a eanlirmaçâa do set

verdadeiro medianic a neçâo do set ajnrcnte, mas a confirmaça do set aparente on do set

estranhado a si em sua negação, ou a negaçào deste set aparente coma urn 5cr objetivo, quo habita Iota

do hamem c  independente dd e sua transformacão em sujeito. 	 sole,
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Da mesma forma que o conninjs,no grosseiro significa a superaçAo dã propdedade

privada no interior da propriedade privada, a fliosofia hegeliana, em consonância corn a

Economia Politica, representa a superação da alienacao do trabaiho no interior da

alienacAo: "Hegel situa-se no porno de vista da econornia politica moderna. Ele apreende o

Iraba/ho corno a essência do hornern pie se afirma a si mesmo; ele ye sornente o lado

positivo do trabaiho e näo seu lado negativo. 0 trabalho é o vir-a-serpara si do homem no

interior da alienaçdo ou como homer: alienado. 0 ánico trabaiho que Hegel conhece e

reconliece e o abstrato, espirthial" 51 . Ora, segundo Marx, o estranharnento, longe de urn

produto do "trabaiho abstrato do espfrito", é a conseqüência da alienacäo real - através da

venda (Verausserung) - da atividade sensIvel do hornern. 0 estranhamento não provém da

criaçJo de objetos da consciência a partir da "atividade pura" do sujeito que poe

abstratamente a coisidade, mas sim da alienaçao concreta, pelo hornern real, de suas

"forças essenciais objetivas",.o que sá pode realizar-se, bern como suprirnir-se, por uma

açâo igualmente objetiva. Em surna, o objeto que aparece ao sujeito como urna realidade

estranha a ele e o produto da exteriorizaçao prática do hornern objetivo em urn outro

objeto, e Mo urn resultado do Si hegeliano em seu desdobrar-se mistico. De acordo corn

Marx:

"Quando a homem real, corporeo, de pd sabre a term finne e aspirando e expirando todas as forças

natiirais pat suasforças essentials meais e objetivas eonio objetos estranhos mediante sua alienaço, a

ato tic per nâo é o sujeito; e a subjelividade de forças esseneiais objeavas, cuja ação, por isso, deve !;er

também objetiva 0 scm otetivo age de tuna maneima objetiva C ele nào agiiia objetivamente se a

objetiyidade no estivesse incluida na dctenninaçâo de scu ser. Ele ala, poe, ajnas objetos, porque
ele proprio é posto por objetos, porque omiginalmente tie é nalureza. Assim, no ato de par, tie nâo cal
de sua 'atividade pun' em tuna criaçao do objeto, mas scu produto objetivo näo faz senflo coniirrnar

sua atividade objetiva, sua atividade & ser objetivo natural" 52.
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Assentada sobre a auirmaçao feuerbachiana da objetividade sensIvel, a critica de

Marx nAo deixa, ao mesmo tempo, de reconhecer "a grandeza da Fenomeno/ogia de Hegel

e de seu resultado final - a dialética da negatividade como principio motor  criador" 53 . De

modo que, se Feuerbach possui o mérito de ter aflrmado o ser sensivel em contraposiçAo a

filosofla hegeliana, é a esta áltima que coube a apreensäo, mesmo que de maneira abstrata,

no interior da alienaçao, da processualidade historica do homem como urn set que produz a

si mesmo através do trabaiho. Este reconhecimento do valor da filosofia hegeliana é

expresso por Marx nos seguintes termos:

- "/...I }Jcgel apreende a produço do homem pot Si mesmo como urn processo, a objctivacâo corno

dcsobjetivação, conio alienaçao c supressão desta alienaçao; do apreende a cssãncia do /raba//to e

concebe o homern objetivado, verdadeiro, pois esse 6 o homem efetivo como 0 resultado de seu
próprio traba/Iw. A relaçao real e ativa do homem pan consigo mesmo, na qualidade de set genérico

ou a manifcstação de si como ser genéiico real, isto é, como set huinano, é possivol somente porquc

dc cfetivamenie cila c ex-tcrioriza todas as suasforças genéricas - o que, pot sua vez, sé pode so dat

pela acâo conjunta dos homens, como resultado da histOjia -, e se comporta frenie a elas como ficate

a objetos, o quo inicialmenie so e possivel na forma do cstranhaniento"54.

A critica de Marx a dialética de Hegel não liniita-se, portanto, a reproduzir a posiço

feuerbachiana cujo caráter contemplativo e abstrato ele criticará sornente urn ano mais

tarde, em A IdeologiaAlema e nas Teses adFeuerbach. Marx näo enquadra-se no ponto de

vista do "materialismo intuitivo" 55 de Feuerbach, que desconhece a noção de atividade

sensivel como mediaçao entre o homem e sua natureza inorganica e, pot conseguinte,

entre o hornem e os outros hometis. Ao contrái-io, a critica efetuada par Marx tern comb

resultado a afirmaçao do social como a esfera do intercâmbio pratico entre as homens e a

natureza, a exteriorizaçao dasforças objetivas do homem em outro objeto, o que acàha par

determinar também a natureza objetiva do estranhamento em face da atividade alienada

pela vet/cia.
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Se tal é a distância das posiçöes de Marx e Feuerbach nos Manuscritos de 44, &a

parece, todavia, ter escapado ao próprio autor desta obra, que compreende a formulaçAo

feuerbachiana da "comunidade do homem corn o homem" como uma "relaçao social". D.iz

Marx:

"A grande aco do Fcucrbach é: 10 ter demonsirado quo a filosofla não 6 outra coisa scno a
religiâo posta sob a fomm do idélas e desenvo!vida polo pensarnento; quo eta ô apenas outra forma C

urn outro modo do existência cia alienaçao humana; logo, quo cia é igualrncnte condenável. /.../ 2 1' ter
fundado o verdadeiro malerialismo e a ciência real fazcndo cia relação social "do homem ao homcnf'
o principio do base cia teoria; /•J 3' opondo a negaçâo cia negao, que prctcnde ser 0 posilivo

absolulo, o positivo fundado posithamente sobre si mesmo e repousando sobre si mcsmo"56.

Marx tributa a "dialetica de Feuerbach" 57 justamente aquilo que o diferencia radicalmente

deste autor e impede que sua critica a Hegel signifique urn retorno ao ponto de vista

abstrato do empirismo. Pela mediaçao do social, do trabalho concreto, a "afirrnaçAo

positiva fbndada sobre si mesma da certeza sensivel" ultrapassa o caráter idealista do

materialisrno feuerbachiano para compreender de rnaneira "critica" o movimento da

história efetiva do homem. Desse modo, desenvolve-se algo que está latente na dialéiica de

Hegel e que, no interior desta, "corn frequéncia antecipa amplarnente o desenvolvirnento

ulterrnr"55.

"A Fenomenologia, afirma Marx, 6 a critica oculta, obscura ainda porn si mesma e mistilicadora;
mas, enquanlo retdrn o estranhamento do homem - ainda quo o bomem aporeça somente sob a fomia
do ospirito -, cncontram-se ocultos nela todos os elemenios cia critica, e estes já estào frequontemente

preporados e elaborados do uma nnneira que ultrapassa amplamenic 0 ponto do vista hegeliano"59.

Em outras palavras, a aflrmaçao da certeza serisivel, da objetividade que se fbnda sobre si

mesrna, em oposicão a criaçdo da objetividade pe!a atividade pun do espirito, permite

desvendar o aspecto positivo da dialética hegeliana, que, neste processo, é ultrapassada
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para. ceder lugar a urn pensamento "critico" do movirnento histórico. De acordo corn o

texto marxiano:

"(Pam Foucibach) A posiçâo ou a afirmaçao o a confirrnaçâo do si, quo está implicada na ncgaçifo
da negaçao, e concobida como urna posiçäo quo não cstá soguia do Si mesma c, por isto, esti ligada ao
seu oposto, duvidando de Si mesma e necessitando, cnto, do uma prova, como uina posiçâo quo näo
so prova a si rncsrna por meio de sua cxisténcia, uma posiçâo inconfessa c, por conseguinte, oposta

dircta c fincdialamcntc a posicão scnsIvol, certa c fundada ste si mosma. L.J Mas Hegel, ao
concebcr a negaçào da negaçäo L../. cncontrou ajrnas a cxpressäo abstrato, Iogico, especulativa ptca
o movimento da historia, quo não d ainda historia efetiva do homom como sujoito pressuposto, mas
apcnas ato de gerocâo do homem. hist&ia do nascimento do hornem. Explicarernos tanto a forma
abstnta como a diferenca quo oslo moviniento tern cm Hegel, em oposiçao a moderna critica do
mesmo processo em A Essenda do Crisfianismo do Feuethaclç ou mentor, explicaremos a figuta

cr111 cc dcste moviinento quo, em Hegel, é ainda acritico"60.

0 acerto de contas definitivo corn a filosofia feuerbachiana, conforme haviarnos

antecipado, dá-se somente nas Teses ad Fenerbach e no interior da critica que Marx e

Engels dirigem a "atual filosofia neo-hegeliana" em A Jdeo/ogia Alema. Nesta obra,

contrariamente aos Manuscritos de 44, Feuerbach não figura como "o ánico que teve urna

atitude serb, cr11/ca, em relaçào a dialética hegeliana e que fez verdadeiras descobertas

nesse dominio" ou como "o grande vencedor da antiga fllosofla" 61 , mas sim, nurna

aflrrnacao bem mais cautelosa, como aquele que, entre os demais ideologos em qucstâU

(Bruno Bauer e Max Stirner), pode ser dito "O Unico que fez ao menos algum progresso e

4 
cujos escritos podem ser examinados de bonne f0b"62. 0 "progresso" de Feusbach,

segundo Marx, está na cornpreensAo, para além do ponto de vista dos "materialistas puros",

de que "o homem também ë um 'objeto sensivel"; o defeito de sua filosofia em

cortirapartida, reside na estreiteza dessa concepçAo do homem, seu caráter absl:rato.

Feuerbach não compreende o "mundo serisivel" como a "atividade sensivel" dos hornens

em "sua conexào social dada". Como seu ponto de partida são individuos empiricos
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isoados, separados da natureza exterior, e não a transitividade social entre o homem que se

naturajiza e a natureza que se humaniza pela mediaçao da prãtica sensivel, toda relaçAo

entre os honiens e a natureza aparece sob uma forma abstrata e idealizada, ou seja,

unicamente como "comportamento teórico". Diz Marx:

"0 principal defeito dc todo 'nalerialismo ate aqui (incluido o de Feuerbach) consiste em quo o
objeto (Gegensi and), a rcalidade, a sensibilidade, so e apreendido sob a forma de objelo (Objekt) ou
de intuição, mas Mo conio alividade Izumana sensivel, coma praxis, Mo subjetivamente. Eis porquc,
em oposição ao materialismo, o aspecto ativo fbi descnvolvido do maneira abstmta pelo idealismo,
quo, natuxalmcnte, desconhece a atividade real, sensivel, como tal. Feuerbach quer objetos sensiveis -
realmcntc distintos dos objetos do pensamento: mas Mo apreende a prOpria atividade humana COTaO

atividade objetiva. Por isso, em A Essência do Cristianismo, considera apenas 0 comportarnesi to
IcOrico coma o autenticamente humano, cnquanto quo a praxis so C apreciada c fixada em sua forma

fcnomênica judaica c suja. Fis porque Mo comprecnde a importància da ath'idade 'revolucionária',

'pthtico-crftica'"63.

*	
De modo que, segundo Chasm, o materialismo feuerbachiano, ao mesmo tempo em que

afirma a objetividade do mundo sensivel,

"ignora por compicto a qualidade da objctiidadc social. isto C, sua enérgeia, sua atualizacâo pela
atividade sensivel dos hornens ou, siniplesmente, desconhecc sua forma subjetiva. Para esse
materialismo a realidade C apenas extcrioridade, multiverso contraposto ao sujeito, quo este pode

mentalizar, Mo havendo qualqucr outro vinculo entre objthvidade e subjetividade, clue restam oclusas

e imobilizadas no isolamento do Sims distintas csferas"TM.

0 velho materialismo carece daquilo "que constitui o grande mCi-ito e o salto marxiano

para alCm dos indicativos feuerbachianos, a precisa identificaçao ontológicz da

S 
objetividade social - posta e integrada pelo complexo categorial que reüne sujeito e objeto

tendo por denominador comum a atividade sensivel" 65 . Por näo conceber a transitividade

prática que constitui os pôlos subjetivo e objetivo, Feuerbach permanece no interior da

oposiçAo teôrica entre subjetividade e objetividade, homem e mundo, história e natureza,

oposição que ele busca eliminar atraves de uma soluçAo puraznente teórica. Seu
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materialismo acaba, assim, por "reincidir no idealismo", reduzindo o modo de ser do

homem, de urn lado, a "simples contemplaç.ao" desse mundo e, de outro, "ao simples

sentirnento" - o amor e a arnir.ade - que liga os hornens entre si e prornove sua

"igualizaçao no género":

"/...I etc concebe o homem apenas como 'objeto sensivel' e não coma 'atividade sensivel', pc'is

ainda permanece no reino da teoria e não concebe os homens em sua conexão social dada, em suas

condiçôes de Nida existentes, que fizcram deles a quc são; por isto mesmo, jamais chega ate os

homens ativos realmente existentes, mas se detdm na abslraçao 'o homeni' c apenas consegue

recoiThecer sentimentalmente o 'homem real, individual, corporal', isto é, näo conhece outras

'relaçocs humanas' 'entre o homem e a homem' senão as do amor e da amizade, sendo estas aléan

disso, idealizadas. Não nos oferece critica alguma this condiçocs de vida atuais. Nâo consegue nunca,
portanto, conceber o mundo sensivel como a atMo'ade sensivel, viva e total, dos individuos clue o
constituem

As filosofias de Feuerbach e dos dernais jovens liegelianos guardarn urna origem

comum: o vmnculo nao rompido corn o sisterna de Hegel, de onde surgirarn "todas as suas

questâes". "Essa dependéncia de Hegel, afirrna Marx, é a razAo pela qual nenhurn desses

novos criticos tentou uma critica de conjunto do sistema hegeliano, embora cada urn deles

afirme ter ultrapassado Hegel" 8. Os jovens Izegelianos, ao invés de criticar os pressupostos

da filosofla hegeliana - a "crença no dominio da religiAo, dos conceitos e do universal no

rnundo existente"69 -, aceitarn dogmaticamente estes pressupostos para, então, declará-Ios

como dogmas religiosos e aboli-los em conjunto. A partir da reduçtâo da vida humana a

%ida da consciéncia, os limites do homern passarn a derivar do suas representaçaes, que

devem, assim, dar lugar a outras represeritaçôes:

"Todos os criticos filoséficos alemâcs afirxnarn que Os homcns reais tern sido aid aqui dominados e
detenninados por iddias represcntaçôes e conceitos, quo o mundo real d urn produto do mundo ideal.

Isso, que tern actrntecido aid o presente instante, dCVC, entzvtanto, mOdfficc2 This criticos

diferenciazn-se care si - niasjra attavds do qual pttendern Iibertaxomdo dos bomens, qu;

segundo des, tanto sofre sob o peso de seus préprios pensamentos ftxos /..f. Desoijentados peio
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mundo hegeliano dos pensamentos, os filósofos alcmâes proteslam contra o doniinio excrcido pelos
pensamentos. idélas e representaç&s quo, ate aqui. segundo pensant. isto 6, segundo a i!usâo de

Hegel, produziram. detenninaram e dominararn o mundo rear70.

Reflitar as ilusoes pseudocriticas dos filôsofos neo-hegelianos nAo significa, no entanto,

substituir os pressupostos dogmáticos dos ideólogos alemaes por outros pressupostos,

igualinente dogmaticos. Trata-se, antes, de efetuar a investigaçao da génese e da

necessidade das formaçaes ideals em sua "base real", o que so é possivel partindo-se de

pressupostos "empiricos", So é, livres de "qualquer especulaçAo e mistificacAo" 71 . Afirma

Marx: "Os pressupostos de que partimos não são arbitrarios, nem dogmas. São

pressupostos reais de que não se pode fazer abstracão a não ser na imaginaçAo. São os

individuos reals, sua ação e suas condiçoes materials de vida, tanto aquelas por eles já

encontradas, como as produzidas por sua prôpria açAo. Estes pressupostos são, pois,

verificaveis por via puramente empirica" 2 . Os pressupostos de Marx não são de ordem

teOrica, nem fornecem urna &ndamentaçao gnosiologica para o conhecimento. Dc ac-ordo

corn a deflniçao de Chasm, o que os pressupostos rnarxianos instauram é a "fIxndamentaçao 	 $

onto-prática do conhecimento", que subverte o tratamento tradicional dado a problemática

gnosiol6gica73 . Orientados pea intentia recta da "observação empirica" - "que se atém

simplesmente aos fatos reais"4 -, eles se afirmarn como pressupostos de ordem prática,

cujo caráter antidogmático reside no estatuto ontologico que os flindamenta. RefUtar tais

pressupostos, diferentemente de uma mera contradiçao teOrica, implica uma contradiçAo

pratica, uma impossibilidade ontológica, razAo pela qual des sO podern ser negados na

"imaginação". Em Marx, portarito, a pergunta pela possibilidade de efetivacAo do

conhecimento transcende o ãmbito puramente teOrico e remete a condiç.oes práticas, o que

é conflrmado nas Teses adFeuerbach: "A questAo de saber se cabe ao pensarnento humano

I.
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uma verdade objetiva nao é uma questAo teorica, mas prthtica. E na praxis que o homem

deve demonstrar a verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno de seu

pensamento. A disputa sobre a realidade ou não-realidade do pensamento isolado da praxis

- é uma questão puramente escolástica"75.

A posiçâo marxiana é exatamente o oposto da posição dos neo-hegelianos. Enquanto

estes autores tomam como base os "homens pensados, imaginados e representados par; a

partir dal, chegar aos homens em came e osso", Marx parte dos homens reals em seu modo

de vida material: "Tal como os individuos manifestam sua vida, assim são des. 0 que eles

são coincide, portanto, corn sua produç.ao, tanto corn a que produzem, como corn o modo

corno produzem. 0 que os indivIduos são, portanto, depende das condiçoes materials de

S 
sua producAo"76. A consciéncia deixa de possuir uma realidade autônoma e flindante pan

ser compreendida como momento ideal da atividade sensivel dos individuos. "A

consciência, afirma Marx, jamais pode ser outra coisa do que o ser consciente, e o ser dos

homens e o seu processo de vida real" 77 . Consequentemente, toda ideologia, isto é, toda

prodziçao espiritual humana, é necessariamente deterininada pelo ser do hornem, o modo

como ele produx sua vida: a partir de sen "processo de vida real, expôe-se tambern o

desenvolvimento dos reflexos ideológicos e dos ecos desse processo de vida". Dix Marx:

"A produçao dc idélas. do representaçöes, da consciência esti de inicio, dirctameine entrclaçada

corn a atividade material c corn o interthnbio material dos homens, como a linguagem da ida real. 0

represenlar, o pensar, o intercamblo espiritual dos homens, areccm aqui como crnanaçäo direta de

sen comportamento material. 0 mesmo ocorre corn a produco espiritual, tal como ajrecc in

linguagem da politica, das Icis, da moral, da rcligiâo, da metafisica etc. dc urn povo. /.../ A moral, a

rcligiao, a metafisica e qnalquer outn ideologia, assim como as formas do consciéncia quo a cbs

correspondem, perdem toda a arência do autonomia. Nâo tern história, nem desenvolvimcnto; runs

os homens, ao descnvolvercm sua pcoduçao material e sen intcrcâznbio material, transformarn

também, corn esta sua realidade, sen pensar e Os produtos do sen pensar. Nao 6 a conseiência quo

determina a vida, mas a vida quo determina a consciência"78.
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A relaçAo entre a produçao do ser social e seus "reflexos ideológicos" é desvendada

pela análise do desenvolvirnento dasforças produtivas - as diferentesfases industrials -

em sua conexäo corn o modo de cooperaçäo ligado a este desenvolvimento - as fUses

socials correspondentes. Este desenvolvimento das forças produtivas, segundo Marx, "ë

mostrado da rnaneira mais clara pelo gnu de desenvolvimento atingido pela divisAo do

trabalho" 79 ou pelapropriedczde privada, urna vez que estes dois conceitos "são expressôes

idénticas: a primeira enuncia em relação a atividade, aquilo que se enuncia na segunda em

relaçAo ao produto da atividade"80.

De acordo corn a histoi-ja das "diversas fases de desenvolvimento da divisao' do

trabaiho", a consciéncia aparece, primeirarnente, corno "consciéncia gregária", produto da

"forma de propriedade tribal", a "fase não desenvolvida da produçAo". Diz Marx:

"A conseléncia ë, naturalniente, antes de mais hada, mera consciência do meio sensivel moth
prôrimo e consciéncia da conexâo limutada corn outras pessoas e coisas situadas fora do individuo que
se torna consciente; é ao mesmo tempo consciência da nature.za quo, a principlo, aparece aos homens

como urn poder completamente estianho, onipotente, inexpugnável 1..!; é portanto, nina consciência

puTamente animal da natuxeza (religiao natural)"81.

o desenvolvimento da divisao do trabaiho substitui a forma de consciéncia tribal por

outras forrnas, que correspondem as novas condiçoes de produção. Sornente quando a

divisAo do trabalho "torna-se realmente divisao", quer dizer, com a divisão entre o trabaiho

material e espiritual, é que se torna possivel, para a consciéncia, conceber a si mesrna

como uma esfera autônoma frente a producao do ser social: "A partir deste mornento, a

consciéncia pode realrnente irnaginar ser algo diferente da consciëncia da praxis existente

I. ..I; desde este instante, a consciência está em condiçoes de emancipar-se do mundo e

entregar-se a criacâo da teoria, da teologia, da filosofia, da moral etc., 'puras".
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Destacada de sua base material, a consciência pode ser elevada a categoria de esfera

determinante da história que, por seu turno, perde todo seu conteüdo real pam ser reduzida

a "açAo imaginária de sujeitos imaginãrios" 83 . Assim sendo, a inversâo ontológica entre ser

e pensamento, vida material e vida espiritual, história dos hornens e historia das idéias

pressupöe o acabamento da divisAo do trabaiho, através da qual "flea dada a possibilidade,

mais ainda, a realidade, de que a atividade espiritual e a material I ... 1 caibam a individuos

diferentes", divididos entre "atividade sem pensamento" e "pensamento sem atividade".

Isto nAo significa, entretanto, que toda atividade espiritual no interior da divisao possa ser

reduzida, de antemão, a produçao do falso. Para Marx, uma ideologia não pode, a priori,

ser dita falsa, tampouco verdadeira. 0 que determina a verdade ou a falsidade das

• representaçôes que os homens fazem de sua vida é o seu próprio modo de vida, o

intrincado complexo de relaçoes sociais que, ora ilumina, ora encobre a espIrito. Nas

pa!avras precisas de Chasm: "Condiçao de possibilidade da atividade ideal, a vida

societãria responde como fonte primária ou raiz polivalente pelas grandezas e falácias do

pensamento. De suas formas emanam caréncias e constrangimentos que impulsiortam ao

esciarecimento ou, pelo contrario, conduzem ao obscurecimento da consciéncia I..

Esta afirmaçAo é confirmada no texto marxiano:

"As representaçoes que estes individuos elaboram são representaçôcs a respeito de sua relaçflo
corn a natureza. ou sabre sun g mUtuas relacôes, ou a respeito de sua própria natura E evidente que,

em todos estes casos, estas represenlaçôes são a expressão consciente - real ou ilusoria - de sims

•erdadeiras relaçôcs e atividades, de sua produçao, de seu inlercâmbio, de sua organização polIticae
social. [.1 Sc a expressâo consciente das relaçOes reals destes individuos é ilusória, se cm suas

relaçôes poem a realidade de cabeça pan baixo, isto é conseqUôncia de scu moth do atividade
ñmtciial lirnitado c das seas rclaçaes limitadas quc thi resultanin. I..J E se, em toda ideologia, os
homens a seas relaçOes aparecem invcrtidos como nurna cãmara escura, tal fenOmcno decorre do scu
processo histOrico de vida, do mesmo modo pot qua a invcrsão dos objetos na retina decorre do scu
processo de 'ida diretainente flsico".
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Alern da contradiçao entre pensarnento e atividade, a divisao do trabaiho produz "a

contradiçao entre o interesse do individuo ou da familia singulares e o interesse coletivo de

todos os indivIduos que se relacionam entre Si". 0 interesse coletivo "se apresenta, antes de

mais nada, na realidade, como a dependéncia reciproca de individuos entre os quais o

trabalho estã dividido"87 . He expressa o ser social do hornern, a "conexão materialista dos

hornens entre si, condicionada pelas necessidades e pelo modo de produçAo, conexäo esta

que e tao amiga quanto os prãprios hornens - e que toina, incessantemente, novas formas e

apresenta, portanto, urna 'história', sem que exista qualquer absurdo politico ou religioso

que também mantenha os homens unidos" 88 . Corn a divisAo do trabaiho, no entanl:o, essa

dependencia rec4vroca é subordinada a urn modo de cooperação que contrapöe de forma

* "natural" - isto e, de forma ,,äo-social, invohintthria - os hornens uns aos outros, gerando,

a.ssim, a contradiçao entre os interesses particulares e o interesse cornum. Divididos, no ato

de produçao de seu prôprio ser, os homens estranham seu interesse coletivo real, para

reconhecé-lo, então, como uma esfera autônoma em face desta producAo, a esfera do

Estado, que aparece "separada dos reais interesses particulares e gerais e, ao mesmo tempo,

na qualidade de uma coletividade i!usária /...1'. Desse modo, a divisao do trabaiho

engendra a forma "ilusária" da "consciéncia prâtica" dos homens, isto ë, a alienaçào do

interesse coletivo que preside a produçAo de sua vida, pois "a consciëncia que se ernancipa

e estã em contradiçao corn o modo de produçao existente não constitui sornente religioes e

filosofias, mas também Estados" 90. Ern resurno: a divisao do trabaiho na sociedade civil,

juntarnente corn a "superestrutura idealista"91 , produz ainda, na forma do Estado, a

"expressão pr6lico-idealis&'92 do poder social. No Estado, afirma Marx, "0 poder social,

isto é, a força produtiva multiplicada que nasce da cooperaçAo de vãrios individuos exigida
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pela divisao do trabaiho, aparece a estes individuos, porque sua 000peração não é

voluntária mas natural, riâo como seu próprio poder unificado, mas como uma forç.a

estranha situada fora deles, cuja origern e cujo destino ignoram, que não podem mais

dorninar I. P93.

Fundado sobre "a base real dos laç.os existentes em cada conglomerado familiar e

tribal" e, corn o acabarnento da divisao do trabalho, sobre as classes, "que se isolam em

cada urn destes conglornerados humanos e entre as quais ha urna que domina todas as

outras"94, o Estado nAo pode ser mais do que a expressão aparente da luta real entre os

interesses contrários que cornpöem a sociedade civil. "Segue-se, afirma Marx, que todas as

lutas no interior do Estado, a luta entre dernocracia, ai-istocracia e monarquia, a luta pelo

direito de voto etc., etc., säo apenas as formas ilusôrias nas quais se desenrolarn as lutas
0	

9reats entre as diferentes classes". Mas, se o Estado, enquanto predicado negativo do ser

social, nao possui realidade própria, se o "interesse germ" que ele encarna é apenas a

forma alienada do interesse coletivo real, isto nAo signiflca que, em sua abstraçAo, Se não

tome parte na luta entre as classes da sociedade civil. Ao contrário, é justarnente através

deste caráter "geral" do Estado que a classe dominante, em norne do interesse coletivo,

pode exercer urn controle prático sobre os outros interesses particulates, isto é, sobre as

outras classes em luta. 0 Estado é, assim, urn instrumento de dominaçao de classe cuja

natureza e eficãcia consiste em sua abstraçao em face da sociedade civil. De acordo corn

Marx:

"Justamente porque Os individuos procuram apenas scu interesse particular (o geral 6 de fäto a
forms ilusoiia da colethidade), cste interesse comum faz-se valer como urn interesse 'estranbo' aos

individuos, 'independente' deics, como urn interesse 'geral' especial c peculiar; ou tern

necessariamente do cnfrentar-se corn este conflito, tal como na democracia Por outro lado, a luta
prótica destes interesses particulares, quc constantemente c de modo real chocam-se corn os
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intcresses coictivos c ilusoriamenic lidos como coletivos. torna ncccssário o controic c a intcrvcncao
prdtica atravds do ilusorio inlcressc-'geral' como Estado"96.

Corn isso, a deterrninaçao rnarxiana do Estado passa a compreender dois mornentos: de urn

lado, o Estado representa a interesse coletivo incorporado nurna esfera abstrata, separada

da sociedade civil. Este aspecto, corno virnos anteriormente, aparece na obra de Marx

desde sua fase de transição na Critica de Krezsznach. Somente em A Ideologia Alema, corn

• aprofIrndamento da investigaçâo da "anatomia da sociedade civil", é que Marx explicita

• outro aspecto do Estado, a partir de sua relaçao direta corn a divisdo do trabalho e corn a

luta de classes que dela decor-re. Ele pode aparecer, entäo, corno "a for-ma na qual os

individuos de uma classe dorninante fazem valer seus interesses comuns e na qual se

resume toda a sociedade civil de urna época" 97. Estes dois aspectos do Estado, no entanto,

nâo excluem urn ao outro mas, antes, so existern interligados, pois o poder politico de urna

classe sobre outra pressupöe a estranharnento do poder social na forma do "interese

geral", acima dos interesses particulares. Como afirma o autor, articulando os dois a5.pecos

mencionados: "Através da ernancipaçAo da propriedade privada em relaçao a cornunidade,

o Estado adquire urna existéncia particular, ao lado e fora da sociedade civil; mas Se

Estado não é mais do que a forma de organizaçao que as burgueses necessariamente

adotam, tanto no interior como no exterior, para a garantia reciproca de sua propriedade e

de seus interesses"98.

Ate o rnomento, procurarnos deixar indicados os traços mais expressivos da

determinaçao marxiana da szqperestrulura ideológica e politica a partir daquilo que o autor

deromina a "base real" da sociedade. Vejarnos agora, a titulo de conflrmaçäo ida,

legitimidade deste breve percurso analitico, corno Marx avalia, cerca de uma d6cad4 e
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meia mais tarde, o "resuttado geral" de sua primeira aproximação critica corn a Econornia

Politica, a ciência-chave para a "anatornia da sociedade civil". Diz ele:

"/.../ na produção social da própria vida. os hornens contraern relaçoes determinadas, ncccssárias e

independentes de sua vontade, relaçôcs de produção estas que correspondem a tuna ctapa detcrminada

de desenvolvirnento das sims forças produtivas nrnteriais. A totalidade destas relaçoes de produção

forma a cstrutura cconômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta unia supercstnthira

juridJca e politiea, e a qual correspondern formas sociais determinadas dc consciêneia. 0 modo de

produçâo da ida material condiciona o processo cm geral de ida social, politico c espiritual. Nib 6 a
eonsciôncia dos hornens quc determina o seu ser, urns, ao contrário, 4 o seu ser social clue determina
sua consciëncia".

Longe de qualquer forma de determinismo economicista, o que esta passagern denota

é a determinaçao da consciéncia como momento ideal da atividade real dos homens. A

consciéncia so existe como predicado do individuo consciente, isto é, do homem que

produz a si mesmo ao produzir seus meios de i'ida:

"Não Sc deve considerar tal modo de producão de urn (inico porno de vista, a saber: a reproducio
da existéncia fisica dos individuos. Trata-se, muito mais. de uma determinada forma de atividade dos

indivIduos, determinada forma de manifestar sua vida. determinado modo de t'ida dos n]esrnos. Tal
como os individuos manifestani sua vida, assirn são des. 0 quc eles são coincide, portanto, corn sua
produo, lanto corn o que produzern, como corn o rnodo como produzern. 0 pie os individuos são,
portanto, dependc das condicaes materlais de sua producão".

Vejamos mais de perto esta relaçao entre atividade e consciência.

Através do estudo dos Manuscritos de 44, de A Ideologia A /emâ e das Teses ad

• Feuerbach, virnos como Marx desenvolve urna concepçAo do ser social pie ultrapassa a

urn so tempo a dialética hegeliana e o materialismo intuit/va de Feuerbach. Contra, Hegel,

Marx volta-se corn a distinçAo feuerbachiana entre pensamento e ser, que é reconhecido

cotho objet/v/dade sensIvel, irredutivel a subjetividade: "Mas urn ser nAo-objetivo e urn ser

nao-efetivo, nâo-sensIvel, sornente pensado, isto é, sornente imaginado, urn ser da

abstraçAo. Ser sensIvel, isto é, ser efetivo, é ser objeto dos sentidos, objeto sensivel, e,
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portarito, ter objetos sensiveis fora de si, ter objetos de sua sensibilidade"°°. De maneira

que, em Marx, a distinçao enti-e consciéncia e objetividade passa a ser uma distinção de

ordem ontolégica, e não mais meramente lógica, como na dialética da consciêlicia c/c si

hegeliana. Contra Feuerbach, por outro lado, Marx afirma a objetividade corno "azividade

Izumana sensivel", isto é, como objetividade social, produto da interaçAo prátic:a entre

homem e natureza. A objetividade deixa, corn isso, de ser concebida apenas "sob a forma

de objeso on de intuiçâo", como natureza exterior, para elevar-se ao estatuto de "praxis",

"atividade objetiva" que naturaliza o homem e humaniza a natureza. Segundo Marx,

Feuerbach

"não percebe que o mundo scnsivel que o envolve não ë algo dado imediatarnente por toda a

eternidade, uma coisa seinpre igual a si mesma, mas sirn 0 produto da indástha e do estaclo da

sociedadc; isto, na verdade, no senlido dc que é urn poduto historico, o resultado da atividade do toda

lana sërie de geniçOcs, cada uma das quais alçando-se aos ombros da precedente, desenvolvendo sua

indüstria e seu - comércio, rnodiuicando a ordern social de acordo coin as necessidades altejadas.

Mcsrno os objetos da inais simples 'cerleza sensIvel' são dados a Feucibach apenas aIravs do

descnvolvirnento social, da indñstria c do intercãmbio cornercial. I...! Ali, nesta conccpção que ye as

coisas Its corno são c aconteceram realmente, IOdO profundo problema filosófico resolve-sc

simplesmente num fato cmpirico, corno adiante so vera do maneira ainda mais clara. Tornernos, por

exemplo, a importante qucstAo das relaçoes entre a hornern e a natureza I. ..t Esia questäo /. ../

desaparece por si mesma perante a cornpreensão do fato de quc a célebre 'unidade do horncm corn a

natureza' sernprc cxistiu na indiistria e so apresenta do manein diferente, cm cada época, segundo o

desenvolvirnento maior ou menor da industria ....

Marx supera o carãter passivo da objetividade sensIvel de Feuerbach ao pensá-la como

"produto historico". Isto nAo significa, no entanto, urn retorno àdialética de Hegel, pois a

história, aqui, é a "atividáde de toda urna série de geraçOes" que desenvolvern "sua

indüstria e seu comercio" e rnodiflcarn a "ordem social", näo de modo arbitrário,

determinado unicarnente pel .a razão e livre de pressupostos reais, mas sim de modo prático,

"de acordo corn as necessidades alteradas". Do mesmo modo, subjetividade e objetividade,
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S
pensarnento e ser, deixam do constituir pólos separados, unidos unicamente pela mediaçao

gnosiologica da "intuição", nâo para retornar a identidade hegeliana jã superada par

iFeuerbach, mas, antes, para serern compreendidos coma pólos distintos que, não obstante,

encontram-se unidos pela mediaçao ontológica da atividade sensivel - " 0 pensarnento e a

ser são, decerto, distintos, mas ao mesmo tempo eles formam uma unidade"102. Nao se

trata, portanto, de urn sujeito que se conflinde corn a objeto, mas sirn de urn ser objetivo

que, ao exteriorizar suas forças próprias em out-a set objetivo, constitui a si mesmo e an

produto de sua atividade sensivel como obje/ividade sit bjetivada ou subjefividade

obfetivada'° 3 . Esta configuraçao dos rnornentos subjetivo e objetivo do ser social pot

intermedia da atividade sensivel é assirn expressa par Marx:

"Logo, do urna pane, a medida em quo na sociedade a realidade objetiva toma-se pain o homem a

• realidade das forças hurnanas essencials, a realidade hurnana c, por conseqUência, a realidade do suas
prOpri as forças essenciais, todos as objetos tornam-se pain ele sua propria objelivaçoo, as objetos que
confirmani e realizarn sua individualidade, seus objetos, isto 6. ele mesmo convene-se cm objeto. Dc
que maneira cbs so tornam seus, isto depnde da norureza do objeto e da natureza daforça esser: ci a!
que corresponde a esta Ultima; pois 6 precisamente a determinaçao dessa rolaçao o que constitui 0
modo particular, real, de arrrmao. Para a olho, urn objeto 6 percebido de modo diferente do que pain
o ou-vido c o objeto do olho e urn outro em relaçâo ao objeto do ouvido. A pafticularidade de cada
força essencial 6 precisaniento sua essëncia particular, logo tambérn a modo particular do sua
objetivao, de scu ser objetivo, real, vivo. Não somenle corn o pensarnento, zuas corn todos os

sentidos, a homem so afirma no mundo objetivo. /..i De outra pane, tomando as coisas
subjetivamente: éde inicio a másica que desperta a sentido musical do homem pain o ouvido que nào
6 rnüsico, a mUsica mais bela no tern nenhum sentido, não 6 urn objcto, pois meu objeto nâo pode 5cr
senão a caniirmação do mm do rninhas forças cssenciais, do não pode ser pain mini senão tal dual

minha força essencial 6 pan si enquanto faculdade subjetiva, pals o sentido do urn objeto pam ntim

(ole sé tern significao porn urn sentido quo The corresponde) so estende exataniente aid onde so
cstende meu senlido. Es porque as sentidos do homem social são outros do quo aquebes do honiem

não-social; 6 somentc graças a riqueza produzida objetivarnenic da essëncia humana quo a tiqueza da
faculdade subjcth'a do sentir do homem 6, sa desenvolvida, seja produzida, quo urn ouvido torna-se
müsico, quo urn ollia percebe a bcteza da forma, cnfim, quo as senfidos tornarn-se capazes do

satisfaçao hurnana, tornam-se sentidos que so afirmam corno forças cssenciais do homem"104.
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A "riqueza da faculdade subjetiva de sentir do Izornem" não pode, para Marx, sec

reduzida a urn conjunto de "determinaçoes antropolôgicas no sentido [estrito]", mas sim

deve sec compreendida como a complexo dos sentidos fisicos e espirituais do .homem

social, a conjunto das "afirmacoes o;z:ológicas essenciais" 05 que so se atiializarn

objetivarnente, ou seja, em correspondéncia corn o "modo particular de sua objetivac.ao". Já

a objetividade, por seu turno, diferentemente de uma natureza exterior ao homem, é a

confirrnação de suasforcas essenciais, a conjunto de "objetos que confirmarn e realizam

sua individualidade". Conferindo unidade a estes dais pôlos, está o movimento objetivo de

apropriaçAo, pelo homern social, de sua realidade, de modo que tanto sujeito quanta objelo

são igualmente o produto da atividade prOpria do ser social, alga produzido e desenvolvido

"a medida em que na sociedade a realidade objetiva torna-se para a homern a realidade das

forcas humanas essenciais, a realidade humana".

Quando esta transitividade social entre sujeito e objeto, cuja "proto-forma"'" é a

traba/ho, ë negada pelo trabaiho estranhado ou, o que e o mesmo, pela divisào do

trabalho, engendra-se a oposição "teOrica" entre "o subjetivisrno e a objetivismo, a

espiritualismo e a materialismo, a atividade e a passividade", oposicao esta que, por

consequência, sO pode sec suprirnida "no estado de sociedade". Diz ainda Marx,

antecipando a segunda das Teses ad Feuerbach: "I. ../ ye-se como a soluçao das prOprias

oposicôes teóricas é possivel apenas de uma forma prática, pela energia prática dos

homens e que sua soluçâo não e de forma algurna tarefa exclusiva do conhecimenlo, mas

uma tarefa vital real que afilosoJIa não pode resolver justamente porque a concebeu coma

um  tarefa somente teOrica.. .". Os filósofos, per nao compreenderern a naturez.a onto-

prática da oposiçAo entre subjetividade e objetividade, permanecern aprisionados no
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interior desta dualidade que, convei-tida em oposiçAo teórica, passa a demandar urna

soluçAo igualmente teórica, seja ela materialista ou idealista. Ambas estas formas de

soluçAo, no entanto, caem por terra frente ao descortinar da transitividade firndante do ser

social. Nas palavi-as de Chasm: "Transitividade ou conversibilidade entre objetividade e

subjetividade compreende, pois, a dissoluçAo da unilateralidade ou limites desfiguradores,

materialistas e idealistas, do sujeito e do objeto: aquele perde a estreiteza de pura

interioridade espiritual e este a de mera exterioridade inerte" 108

Em A Ideologia Alemu, coma vimos, a diferença central entre o materialismo de

Marx e aquilo que ele refere comofilosofia radica em seus diferentes pressupostos: de urn

lado, a concepção de que "as idéias, as pensamentos e as canceitos produzem, determinam,

dominam a vida real dos homens, scu mundo material, suas relaçoes reais" 109. Tal é a

posiçAo ontolôgica herdada de Hegel pelosjovens hegellanos, entre os quais está incluido

Feuerbach, cujo materialismo acaba por "reincidir no idealismo". Do outro ]ado, as

pressupostos reals e inelimjnavejs "de que nAo se pade fazer abstraçao a não ser na

imaginaçao". Estes pressupostos, diz Marx, "são os homens, não em qualquer fixaçäo ou

isolamento fantasticos, mas em seu processo de desenvolvimento real, em condiçoes

determinadas, empiricamente visiveis", pois "o primeiro pressuposto de toda existéncia

humana e, portanto, de toda a história, é que as homens devern estar em condiçoes de viver

pan poder 'fäzer história'" Assim, antes de tratar da relaçao entre pensamento e mundo,

subjetividade e objetividade, Marx volta sua investigação para alga mais fUndamental: a

própria existéncia fisica dos indivIduos pensantes, a que implica em considerar, como

"primeiro ato historico", a satisfacao de necessidades tais como "corner, beber, ter

habitaçao, vestir-se e algtimas coisas maislU. Ele enumera, entAo, trés autos "aspectos das

relaçOes históricas originárias": a sa/isfaçao dos ?IOVQS necessidades que surgem a partir da
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satisfaçao das prirneiras, a procriaçdo que engendra a familia e, por fim, a cooperaçâo

social entre Os individuos. Neste porno de sua exposiçAo, Marx afirma:

"Somente agora, depois de tcr exarninado quatro momentos, quatro aspectos clas relacâes
hisióiicas originñrias, vcrificarnos que 0 horncrn tern lambérn 'consciãncia'. Mas, ainda assirn, flO se
trala de consciôncia 'pura'. Desde o .inicio pesa sobre o 'espirito' a maIdiço de estar 'contaminado'

pela matdria, que se apresenta sob a forma de camadas de at em movirncnto, de sons, cm sunn, de
linguagein. A linguagem 6 tAo amiga qUantO a consciência - a linguagern é a conseféncia real, pthtica,
que exisic jnra os outros homens e, portanto, existe também para mim mesmo; c a linguagem nasce,

como a consciência, da caréncia, cia necessidade de intcrcâmbio corn outros homens. I..J A

consciência, portanto, 6 desde o inlcio urn produto social, c continuath sendo enquanto ex-istirem
..112homens

Sendo assirn, a consciência so pode ser considerada como a esfera determinante das

relaçoes entre os homens Para urn pensarnento que faz abstraçAo do fato de que os homens

que possuem consciência encontrarn-se vivos e que, Para tanto, precisarn produzir

socialrnente seus "meios de vida". Para urn pensarnento que leva em plena consideraQ.Ao

estas condiçoes basilares de toda historia, ao contrai-io, a consciéncia revela-se como

momento ideal da pratica, produzido e determinado pelo momento real da atividade

sensivel que constitui o ser social. Esta determinaçao da subjetividade a partir da relaçAo

objetiva entre seres objetivos (os hornens e a irntureza) 6, Para Marx, urn fato confirmado na

relaçAo entre corisciéncia e linguagern - a consciência em sua forma originaria, como

mediaçAo da pratica social. De acordo corn a passagem citada anteriormente: "A produçao

• de idélas, de representaçöes, da consciência, está, de inicio, diretarnente entrelaçada corn a

atividade material e corn o intercAmbio material dos homens, como a linguagern da vida

real. 0 representar, o pensar, a intercambio espiritual dos homens, aparecem aqui corno

ernânação direta de seu comportarnento material". Desse modo, toda ideologia,

devidamente compreendida coma prodido espiritual - real ou iIusório, verdadeiro ou falso

114

0



- é determinada pelo modo do produçao material dos individuos, pois, corno afirnia Ester

Vaisman, "na medida em que os homens nao são tornados mais, restritamente, enquanto

prothuores de idéias I ... 1 mas, ftindamentalmente como produtores de seus meios de vida,

as idéias, assim corno quaisquer outras manifestaçaes humanas, são resultado da atividade

de homens reais quo, entre outras coisas, produzern também idéias, mas não exclusiva ou

prioritariamente"3

Em Marx, portanto, toda relaçAo de conhecimento fundamenta-se em urn pressuposto

de caráter ontológico - a relacao onto-prática entre homem e mundo, mediada pela

atividade sensivel. No pensamento de Marx, segundo Chasm,

"a determinaçao do quo é antecede a admissao e o Uatamento do temas gnosio-episternicos. Ao
contztrio do qualquer abordagem sob critário gnosiologico, cm quo urn pré-discurso nesse diapasao
prctende ilindamentar o discurso propiiamente dito a respeito do objeto, no pensamento marxiano o

• tratarnento ontolégico dos objetos, sujeito incluso, nâo so é imediato c independente, como autoriza e

fundamenta o cxamc da problematica do conhecimento. 0 exarne desta 6 quo depende do critério
ontologico, e so por rneio deste 6 quo pode ser concebida em son lugar propiio e na maiha das relaçiies

devidas quo propiciarn sna adoquada invcstigaço. /...I Pertinéncia e superioridade do tratarnento,
desde logo, porquc näo isola saber do fazer, o quo equivaic a näo separar 0 pensamento Col no
predicado do ser quo pensa. Lida, portanto, corn o pensanlento no complexo real onde so manilesta

como força especifica do urn ser peculiar nos abs pelos quais este so corifinna1 14n

Sob pena de conferir autonomia ao pensamento, toda relaçao cognitiva deve ser

compreendida como momento ideal da relaçao prática entre seres objetivos, a transitividade

social que forma o conjunto de predicados - sensiveis e espirituais - da individualidade
S

humana. De modo que o pensamento e a linguagem so existem como atributos de urn

individuo que precisa confirmar-se como ser objetivo na relaçao prática com outros seres

objetivos. Por não levar em conta este pressuposto, ofilósofo abre caminho pan a inversão

ontolégica que coloca o "mundo dos homens" sob a determinaçao das representaçäes destes

homens. Assim, Os neo-hegelianos, abstraindo do rnodo pelo qual os hornens produzem
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seus meios de vida, podern tomar as representaçOes dos homens reais como a esfera

findante da vida destes homens.

A partir do que foi exposto ate entAo, podemos impugnar o argumenlo deterniinitha

afirrnando que ele so teria validade se Marx concebesse a relaçao de anterioridade da

produçAo material frente a produçao espiritual como uma relaçao entre duas esferas

exdusivas: de urn lado, a "base real" das "relaçoes de produçAo", desprovidas do toda

representaçao; de outro, a superestrutura ideal, o conjunto de deterrninaç.oes que !;eriam

reduzidas a meros "reflexos" da primeira esfera. Or; como vimos ao longo dos textos do

autor, não se trata em nenhurn momento de conceber uma relaçao originaria scm qualquèr

mediaçao do pensamento par; entâo, dela derivar urn efeito, a esfera ideal propriamente

dita. Em Marx, ao contrái-io, o real e o ideal, o objetivo e o subjetivo, o set e o pensar

encontram-se desde sempre unidos na atividade sensIvel, embora nao sejam idénticos.

Entre estes dois momentos do ser social existe, podemos dizer, uma determinaçao reflex/va

cujo momento preponderante é sempre o momento real, a objetividade' 16 A identificaçAo

deste momento preponderante nâo e arbitraria, rnas sim orientada pelo pressuposto

ontologico que encontra-se na base de toda ppsiçAo teórica. Em Marx, parte-se do

pressuposto de, indi.viduos vivos e ativos que confirmam seu ser e seu saber em objetos

sensiveis, pela rnediaçAo da prática social. De acordo corn este pressuposto, as

I•	 representaçOes que Os individuos fazem de suas relacoes são determinadas por

relaçoes concretas. 0 carnpo de possibilidades do pensarnento, bem corno seus limites, so

conflgurados pela pratica sensivel objetiva, o que não significa afirmar o determinisino de

uma esfera sobre a outra, mas sim a deten'ninaçao ontológica, no interior de urna

determinaçao reflexiva, do momento preponderante real sobre o pOlo ideal pot ele

determinad&' 7. Como afirma Chasm, comentando a passagem do Prefácio de 59 em que
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Marx conclui que "Nao é a Consciéncia dos homens que determina o seu ser, mas, ao

contrário, e o seu set social que determina sua consciéncia":

"0 que ha, cntâo, do cscandaloso cm constatar quo Ial coma os individuos manifessam sua vida,

assim elespensam? A cxtravagância nâo csiá, cxatamcntc, cm suslentar o oposto? Dondc a suspeita do

que haja cerla fissura economicista no trecho é antes de tudo dcsconsidcraçao polo estatuto da obra

marxiana c, por conseqUéncia, dcsatençào relativa ao tcor precipuo da composiçâo conceitual, mesino

porque focalizar condicionarnentos é tratar de discernir condi çôes. possibilidades ou impedimentos de

atualizao, d deslindar processos genéticos, o quo so e passivel de elisâo em face do incondicionado,
'Illdo abso/uto 1.1

A localizaçao do mornento preponderante no modo corno os individuos manifestam

sua vida nAo elirnina a reciprocidade entre este modo objetivo e a representaçAo destes

indivIduos, isto é, nào elimina o caráter reflexivo da deterrninaçao do mornento real sobre o

momento ideal, da estrutura sobre a superestrutura. Tanto isto é verdade que esta liltima,

longe de urn reflexo passivo, pode agir (ou retroagir) sobre a estrutura material em malor ou

menor grau, sempre, entretanto, no interior das "condiçäes, possibilidades ou

impedirnentos" que esta ihe determina. Sendo assirn, as esferas do pensarnento e da

vontade, a ideologia e a politica, nao se reduzern de modo algum a rneros epifenomenos,

desprovidos de todo poder sobre a estrutura que os engendra. Este fato torna-se evidente

quando a esfera politica resolve enfrentar problernas de ordern social, que residern na

origern doEstado. Neste caso, tal corno Marx demonstra nas Glosas Crilicas de 44 corn o

exernplo do estado prussiano frente ao problerna do pauperisrno, o Estado revela urn misto 	 I
de po!ência e impotencia: ao mesmo tempo em que a administraçao estatal é

necessariamente irnpotente para elirninar as contradiçoes sociais que geram a pobreza, ela

possui, não obstante, forca suficiente para perpetuar this contradiçaes, tanto conferindo a

elas urn caráter menos desumano corn medidas administrativas de caridade, quanto

reprirnindo violentamente a revolta dos teceloes silesianos. 0 papel da vontade dos ho:rnens
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não é desprezado, tampouco a conhingéncia que possibilita e, muitas vezes, impOe-se sobre

a deliberaçao. Diferentemente de uma reduçAo cia polItica a urn reflexo passivo da produçao

econó,nica, o que a obra de Marx representa é uma reconfiguraçao do enlendirne,zto politico

no interior do leque de possibilidades de aç.ão que uma sociedade determinada confere ao

Estado enquanto seu predicado negativo. Assim, se o Estado pode assumir diferentes

proporçOes, posicionar-se frente aos problemas sociais de formas diversas, todas estas

possibilidades se arranjam somente no interior dos limites Insitos ao pock,- politico, isto é,

do poder que a sociedade civil aliena de si pela divisao do trabaiho. Em sum; por set o

resultado da negaçAo dasforçaspróprias do ser social, que aparecem entào sob a forma de

força politica, o Estado está ontologicamente inipedido de eliminar as contradic.oes que

* produzem esta alienaçao, ao mesmo tempo em que confirma seu poder, seja atuando como

apareiho de dominaçao de uma classe da sociedade sobre as outras, seja, como no caso da

democracia, administrando a luta de classes de rnodo que eTa possa se desenrolar

abertamente, sem constrangimentos de ordern politica.

Desse modo, a politicidade nAo se reduz a mera conseqUéncia mecânica da "esfera da

producAo material", tampouco e elevada a esfera determinante do social, como ocorre em

Lefort e Abensour. Determinada a desempenhar uma fiinção especifica frente a sociedade

civil - a administraçdo da luta entre os diversos interesses particulates que a dividern -, a

vontade politica é plenamente provida de liberdade para retroagir sobre esta determinaçAo

de diferentes formas, desde que movendo-se no interior dos lirnites que, por ,zecessidadede

ordem ontologica, a sociedade Ihe prescreve.
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CONCLIJSAO

A analise dos textos de Marx revela uma concepcAo da polItica radicalmente diferente

daquela sustentada pelos trés intérpretes que mencionarnos inicialmente. Longe de uma

denegaçao do "politico" em favor do "econôrnico", o que se ye é a detcrminaçao

antológica da politicidade no interior das categorias do ser social.

Entre os autores em questão, o mais distante do texto rnarxiano parece ser H. Arendt.

Basta, para sustentar esta aflrmaçao, mencionar a total impropriedade de se atribuir a Marx

a concepção de trabaiho corno atividade biológic.a. Or; como urna simples leitura dos

Manuscritos de 44 puderam evidenciar, o trabalho reduzido a urn mornento do "processo

a vital" representa justamente a atividade que se encontra alienada do trabalhador, isto é, o

trabalho estraithado, cuja superação deve ceder lugar ao trabaiho livre. Baseando-se nesta

noçao equivocada de trabaiho, é impossivel, para H. Arendt, conceber o metabolismo do

homem com a natureza como o nácleo formador das categoi-ias do ser social, o que, par sua

vez, elimina qualquer possibilidade de uma determinaçao social, tanto do pensainento

quanto da s'ontade. Como consequéncia necessãria, a polItica ganha autonomia em relaçAo

A sociedade civil, ao porno de ser referida, nAo apenas como uma "condiçao humana". mas

tainbém como a "mais elevada" dentre elas. Frente a esta posiçAo teórica, a concepçAo

ontonegativa da politicidade nào poderia aparecer senAo como uma monstruosidade

economicista, o vinculo de Marx com o cientificismo dorninante em sua época.

Passemos, entAo, a contraposiçào entre Marx e Lefort, que devera ser precedida por

uma rápida preleçAo acerca dos pressupostos ontológicos da obra do autor frances, a tim de

que possamos compreender corretamente sua idéia de simbólico.
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Corn base em sua obra intitulada Stir tine Colonne Absente', podemos i-esumir estes

pressupostos nos seguirites termos: (1) Rompimento corn a ilusao de urn Ser-objeto,

plenamente apreensivel pelo pensamento, o que implica a rejeição da relacAo de

exterioridade entre subjetividade e objetividade, bern come da pretensAo de urn "sobrevôo

sobre o Se?', cia construçAo de urn sisterna contendo a totalidade de suas detenninaç6es2.

(2) Uma vez descartada sua pretensäo ãpossessâo intelectual, o pensamento configura-se

come abertura cia desconJiecido, ao invisivel, a indeterminczç4o do 5cr, devido ao fate de

que ele está inscrho no Ser. Toda relacAo corn o mundo e uma relaçao no Ser, uma i-el ação

entre o Set que inten-oga e o Ser interrogado. 0 (mico acesso ao Ser se dá por meio da

erperiëncia do ser, uma ontogénese na qual participarn pensamento e linguagern 3. (3) Tal

• ontogénese é urn movimento circular perpétuo, uma interrogaçäo que interroga a Si mesma:

ao interrogar o Set, a própria interrogaçAo se ye pot ele interrogada. Pot isso ela nunca

conclui seu etei-no movimento, colocando continua e simultanearnente em questão o Set e a

interrogaçAo do Set. Esta intenogaçao aparece na filosofia em sua forma mais radical, a

forma cia interrogação pura, oposta a iltisdo do obra4 (cf. Apéndice).

Enquanto em Man o pensarnento deve apreender a génese do set, em .Lefort ele é,

antes, urna pane constituinte do set. 0 set conflinde-se, assim, corn a erperiência do ser, o

que vai no sentido contrário cia distincAo essencial que Marx, sob influência de Feuerbach,

retoma contra a especulaçAo hegeliana, a saber a distinçAo onto!ógiea entre o ente concreto

- cuja logica especifica possui urna génese e uma necessidade igualmente especificas - e

sua determinaçAo formal, abstrata. Uma vez que o pensainento está inscrito no Set, e que,

neste, subjetividade e objetividade são indissociáveis, nAo ha a possibilidazle da apreensäo

de urn Ser-objeto pot urn sujeito exterior, nenhum em si aquérn do para si, nenhurna

ontogênese pan alë,n da experiéncia. 0 pensainento nunca se concretiza, pois nAo pode
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I.
encontrar nenhum objeto plenarnente exterior a ele mesmo. Seu ponto de chegada é sempre

urn ponto de retorno; a apreensAo do Ser é, ao mesmo tempo, sua perda Pot isso, ele nAo

pode se dar senão na forma de urna eterna irresoluçao, corno conhecimento condenado a

circularidade, ao "infortünio de uma indeterminaçao constante e deliberada" 5 cuja

expressão mais radical é a interrogaçãopura da filosofia. Ora, esta ültima, para Marx, bern

diferente de urn conhecimento circular levado aos seus extrernos, parece ser concebida no

mesmo espirito da definiçao feuerbachiana: "A filosofia e o conhecimento do que é. Pensar

e conhecer as coisas e os seres como säo - eis a lei suprema, a mais elevada tarefa da

filosofia"6. Do mesmo modo como a filosofla não pode desviar-se da "lOgica da coisa" Para

enveredar pelo caminho especulativo da "coisa da lógica" - procedimento que representa

uma tentativa de "possessão intelectual" da coisa, mas que, na verdade, apenas deduz a

coisa da abstraçao intelectual -, pode-se aflrmar que, em termos marxianos, a filosofla nAo

é permitido desviar-se da interrogaçäo das coisas Para, em urn dobrar-se sobre si mesma,

passar a interrogaçAo da prôpria interrogaçâo. Para urn pensamento flindado no imperativo

da apreensão da logica especifica dos entes, do desvelamento de sua génese e necessidade,

parece inaceitável pensar a interrogaçAo fllosóflca corno uma "questão a segunda poténcia",

tendo como finalidade a "despossessao do Ser". 0 am cognitivo deve operar, näo na forma

de urn movimento circular, como se seu télos verdadeiro fosse o próprio conhecimento,

• mas sim diretamente voltado ao ser, a coisa, ao ente. Para fazer uso de uma distinçAo de

Nicolai Hartman: o conhecimento deve mover-se por urna intentio recta, orientada para o

enie enquanlo (a!, e nào pot uma intenhlo obliqua, orientada para o proprio ato cognitivo7.

Soñente uma tal interrogaçAo pode ser dita radical ern sentido marxiano. Corn o

irnperativo da apreensão da génese e da necessidade da coisa, ela poe no horizonte do
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conhecimento a questâo primeira do set, irredutivel a qucstào a segunda potência do

conhecimento.

A divergéncia entre as concepçoes politicas de Marx e Lefort pode mostrar-se, agora,

em toda sua radicalidade. De urn lado, temos urn pensamento da dimensao simbolica do

Scr, para•alérn da dualidade sujeito-objeto, o que, no ârnbito da história, resulta na idéia da

instituiçAo sirnbolica do ser do social, expressa através do conceito triplo de misc enforme,

misc en scene e misc en sens da sociedade. Para urn tal pensamento, o social nAo poth set

dito urna esfera originaria, determinante dos regimes politicos; trata-se, antes, de iima

esfera instihilda juntarnente corn esses regimes, que conferem uma forma simbolica a sua

came indeterminada. Já para Marx, corno vimos, o ser significa, corn Feuerbach e contra

Hegel, o ente objetivo, scnsivel, irredutivel a lógica do pensar. 0 ser não se conflinde corn

a intcrrogaçâo do ser; sua génese independe do pensamento ou da linguagem. Ele nào

pode, igualmente, ser indeterminado, na medida em que é concebido como urn objeto

especifico, dotado de uma Iógica especiflca. De maneira que, se é possivel falar em

ontogênese, esta não e, como em Lefort, a criaçdo da erperiência do Scr, mas sirn a gênese

do proprio objeto, a determinaçAo objetiva do complexo de categorias que o formam. Em

resumo, em Marx o set nao é de ordern simbólica; ele é, antes, identificado ao mundo das

cotcas, da objetividade sensivel, dos entes concretos cujas lOgicas próprias o pensamento

consagra-se a desvendar.

De acordo corn este estatuto ontolôgico, é irnpossivel, para Marx, pensar a polu/ica

corno o politico, isto é, como uma esfera fi.rndante do soda]. Os regimes politicos nAo

significam a dacao de forma sirnbolica a uma conic indeterminada, mas sirn as formas da

alienaçao, pela sociedade, de seu próprio conteñdo gcnérico. Pan existir, tal conteüdo .nAo

depende de uma conflguraçAo politica, urn arranjo simbOlico das relaçoes de poder. 0

I.
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social é a esfera originária, o modo de existência que dá origem a constituicão politica, a

que Marx afirma desde a Cr11/ca de Kreunach, conforme a passagem já citada:

"Compreende-se que a constituiçAo politica como tal desenvolve-se sornente Ia onde as

esferas privadas conquistararn urna existéncia independente. Onde a comércio e a'

propriedade da terra não são livres, ainda não tornaram-se indeperidentes, não ha tampouco

constituição politica". Corn isso, a tese lefortiana de que Marx, partindo do "suposto real"

das "relacoes de produçâo", denegaria a dimensao simbolica do politico em favor de urna

concepção sociologica da pout/ca, esta entendida corno superestrutura da esfera da

produçao material, parece distanciar-se bastante do conteádo dos textos que inaugurarn a

fase adulta do pensamento marxiano. Marx não forma sua concepcão sobre a politica pela

"deduçao" das relaçoes de poder a partir daquilo que encamaria o "real". Este nao é

pressuposto como o principio de uma deduc.ao, rnas e, ao contrario, a resultado de uma

investigação de caráter ontológico, oponto de chegada de urn pensamento movido por urna I

intentio recta. Se Marx chega na sociedade civil corno esfera originária, determinante da

politica, e justarnente porque ele não se contenta em permanecer no piano mais superficial

dos regimes politicos, o piano das diferentes formas simbolicas do social. Mesmo que a

politica pudesse ser dita de ordem simbOiica (Marx não emprega este termo), cia não

signiflcaria, corno em Lefort, uma esfera originãria, o politico, determinante do social. A

investigaçAo mai-xiana nAo se detérn em face do "simbólico" como o principio a partir do

qual o "real" é instituido, i.e., corno o discurso que dá forma ao social ao inaugurar uma

nova experiéncia da triade lei-poder-saber. Pelo contrário, a "verdadeira critica" compete

investigar a génese e a necessidade dos regimes politicos, da fliosofia, do "discurso social"

em sua relaçAo corn a sociedade civil, a esfera da vida privada. 0 que orienta a investigaçAo

marxiana é, bern diferente do postulado arbitrário de um "suposto real", a pergunta pelo ser
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da politica, ou, para retomar as palavras de Chasin citadas mais acima, o imperativo de

"identificar o caráter da politica, esclarecer sua origem e corifigurar sua peculiaridade na

constelaçao dos predicados do ser social". Partindo-se do estatuto ontológico que afirma a

irredutibilidade do ser sensIvel, concreto, objetivo, a politica so pode set devidarnente

cornpreendida.quando integrada na totalidade de determinaçoes da sociedade civil, o campo

da interatividade prática entre os seres sensh'eir o homem e a natureza. E somente entAo

que transparece o caráter acidental e negativo da politicidade, que perde a autonornia a ela

outorgada por boa parte da tradiçao do pensamento ocidental.

Toda esta investigaçäo da gênese e da necessidade do entendimento politico, de sua

deterrninacAo ontologica, de suas possibilidades e impedirnentos, enfim, todo o complexo

categorial da determinaçdo ontonegativa da politicidade e reduzido por Lefoit a uma

denegaçdo positivista do politico. Nao poderia ser diferente, em tratando-se de urn

pensamento que denega toda deterrninaçao objetiva dos predicados do ser social em favor

de sUa indeterminacao originaria, o que perrnite a elevaçao destes predicados ao estatuto de

dimensao flindante das relaçoes entre os homens, arranjo simbOlico sem a qual a existéncia

da sociedade seria ineoncebivel.

Buscando contrapor-se a urn suposto positivismo marxiano, o qual, a partir de uma

perspectiva de exterioridade em relacao ao "Ser-objeto", deduziria a esfera politica da

esfera real da produçao material, Lefort acaba por conferir ao predicado da politica, nAo'

apenas uma natureza positiva, corno também urn caráter absoluto e, por conseguinte,

flindante do social. Ao pensarnento deste autor parece escapar o estatuto ontolOgico da

concepçAo rnarxiana da politicidade, estatuto este que transcende a alternativa entre

delerminismo e indeterminaçao ao elucidar a natureza da von!ade politico em sua

deterrninaçAo reflexiva corn o momentopreponderante das relaçUes objetivas de produço.
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A mesma forma de incompreensAo relativa a concepcão marxiana da poiltica pode ser

encontrada na base da teoria dernocratica de Miguel Abensour. Ao não comprcender a

deterrninaçao ontológica da politicidade corno categoria do ser social, este autor acaba par

conferir ao pensarnento de Marx urn caráter arnbiguo, a meio caminho entie o

economicismo e o politicismo, a "materialismo histói-ico" e a "verdadeira dernocracia".

Ora como procuramos demonstrar ao longo deste trabalho, o pensamento politico presente.

na Critica de Kreuznach representa o periodo de transiçAo do pensamento rnarxiano, que se

ye totalmente reconfigurado nos A na/s Franco-Alemues. De maneira que a conccpçab de

"verdadeira democracia" nâo permanece latente em urna obra voltada a deneaçäo do

politico, mas sim é dernolida criticarnente em Sobre a Questao Judaica para ceder lugar ao

It 
télos universal da emancipaçdo humana. Corn isso, Marx näo denega a politico em prol do

econômico, rnas supera a ilusao politica que busca atingir a autodeterminaçdo cia sociedade

civil (logo, a emancipação humana) pelo aperfeiçoamento da democracia, i.e., pela

emancipação politica.

Pan sustentar a tese da divisAo do pensamento marxiano e, a pai-tir dai, ihiar-se a sua

metade politicista, Abensour é obrigado a calar-se em face do acerto de contas que Marx

reahiza corn seu prôprio pensamento em Sobre a Quesido Judaica. E compreensivel,

portanto, que o autor frances, apesar de incluir este texto entre aqueles consideados'

relevantes Para a problernática do "momento maquiaveliano", nao se dedique em nenhurn

momento a explicitá-lo em seus conceitos thndarnentais. A titulo de ilustraçao desse

procedirnento de Abensour, vale a pena char a seguinte passagem: "Essa abstraçao, qué é o

Estado somente politico, é urn rnornento necessário, historicamente e teoricamente e: que

não poderiarnos reprovar aos franceses, porque, na falta dessa abstraçao, a passagern da

natureza a cultura nâo poderia se operar, nem se manifestar o principio politico. Entretanto,
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essa näo é a ültima patavra da vida do povo, nern a derradeira figura da emancipaçao".

EntAo, diz ele, em nota de rodape: "Nesse sentido, a critica da emancipacão politica, que é o 
IN

tema da Quesiao Judaica, já está incluida na critica de 1843, e estamos, pois, autorizados a

ver na 'verdadeira democracia' uma figura da emancipaçào humana"8

Abensour fala em emancipação humana, mas nao explicita sua dferença especjfica

em relaçao a emancipaç.Ao politica. A emancipaçAo humana aparece, assirn, como urn

principio geral, uma vaga intencionalidade para alérn do Estado, o produto de urna

"hermeneutica emancipatôria" cujos conteádos devem ser dados por aquilo que o autor

chama de "figuras da emancipaçao", ou seja, por formas polIticas que se orientarn para

atem do Estado politico. E a partir dal que ele pode detectar na "verdadeira democracia" do

Marx de 43 uma "figura da emancipaçAo humana", pois esta é, por exceléncia, a forma
I.

politica que, limitando o Estado ao máximo, libera o principio politico para as esferas nào-

politicas (para a totalidade do povo, aquilo que Marx chama de demos total).

A identificaçao da "verdadeira democracia" como "flgura da ernancipaçào humana"

nâo sobrevive, entretanto, a urna !eitura rniniman,ente fleE a letra e ao e3pirilo de Sobrea

Questao Judaica. Neste texto, a "verdadeira democracia" dá lugar a noçAo de "democracia

acabada" (vollendeten Demokratie), que encarna a forma maxima da emancipação politica.

Longe de se situar para alern do Estado, eta represent; antes, seu acabamento, o Estado

• perfeito, que confere soberania ao individuo burgu€s. Ela realiza aquilo que a critica de 43

opunha a monarquia constitucional de Hegel: a superaçâo do elemento da particularidade,

tantc na forma dos estamentos e das corporaçOes como mediacao entre o povo e o Estado,

bern como também na forma do monarca. Em contraposiçäo a esta emancipaçâo parcial,

ergtie-se a ernancipacAo hurnana, para além da politicidade:
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somenic tuna vez que o homem real e individual rcslabciccen cm scu ser o cidadão absirato e

que, coma horncm individual em sua existéncia empirica, em sen Irabaiho individual, em sna situaçào

individual, dc tornou-sc urn set genérico - e soniente quando o homem rcconhcccu c organizou suas
'forças préprias' coma forcas .cociois c, por conseguinte, no scpara mais dc si a força social sob

farina da força polltiea - é somenie cntâo que a emancijo hurnana está rdalizada".

Se a emancipaçAo politica é a limitaçao do Estado para po/itizar a sociedade, ou

socializar a polutica, a emancipaçAo humana é, por sua vez, a reapropriaçao, pela

sociedade, de suas próprias forças sociais e a consequente supressAo da politicidade. A

revoluçAo politica libera o espirito politico de seus laços feudais, o reduz a uma esfera da

cornunidade, urn momentO do povo em geral. Ao faze-b, ao invés de elirninar a

contradiçao entre individuo burguês e cidadao, entre interesse privado e interesse geral, o

que ela realiza é o reconhecimento desse homem egoista como a condicAo do Estado

politico, como o flindamento de sua existéncia, como sua base natural. Assirn, se a

democracia acabada não se configura mais como •a forma politica capa.z de dar uma

resoluçao a divisao entre sociedade e Estado, entre homern e cidadao, tal como Marx

acreditava em 43, é porque o próprio autor supera sua posiçao anterior, ainda enquadrada j

P05 limites da emancipaçAo politica. Enquanto na Critica do FilosofIa do Direito de Hegel

ebe buscava uma relaçao de outra ordern entre o Estado e a sociedade, em Sobre a (2ue'tao

Judaica ele passa I critica da própria existéncia do Estado e dos pressupostos que torrarn

Sh necessária sua existéncia. Enfim, a questão nAo é mais a de restituir ao povo o poder

politico, mas a de revolucionar o modo de vida do povo, que deixa de ser uma abstraçao

politica ("o demos total") para se tornar uma concretude social, a sociedade civil burguesa,

a conjunto de individuos corn interesses contrários, vivendo sob o regime da propriedade

privada.

Todo este conjunto de aspectos, essenciais para a distinçao entre emancipaçAo
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politica e emancipacAo humana e, consequentemente, para a determinaçAo exata da ruptura

efetuada por Marx em Sobre a Quesido Judaica, escapam as páginas de Miguel AbenSour.

Perde-se, assirn, a radicalidade da critica marxiana da politica. Esta, como seus textos

evidenciam, não é a critica do Estado, pela democracia. Ela não visa investir o principio

politico implicito no Estado para explorar sua intencionalidade meta-estatista. Trata-se,

antes, de uma critica ontologica da politica, doprincioio politico, do entendimeztopoliuco.

Seu caráter ontológico revela-se in medida em que a politicidade perde seu estatuto de uma

determinaçao essencial do ser do homem para revelar-se corno urn atributo negativo, uma

contingéncia histórica engendrada por urn dado modo de sociabilidade. Dal a tarefa humana

ser a revoluçao social, para além da politica, e não a simples revoluçAo democrática, para

•	 alem do Estado.

Para Marx, a revoluçao so possui urna alma universal se ultrapassa o télos limitado da

emancipaçAo polItica para elevar-se a "altitude hurnana" da superaçào do isolamento do

hornem em relacao a sua própria esséncia — a sociabilidade. Assim ele afirma nas GlOsas

Criticas de 44:

"Uma revolucâo social se situa no ponto de vista do todo porque /.../ acarreta urn protesto do

honiem contra a vida desumanizada, porque portedo ponto de vista do indivIduo real, porque a
comunidade contra cuja separação do individuo este reage d a verdadeira comunidade do hornern, a

essëncia hurnana /...I E assim como o irrernediável isolarnento em relaçào a esta esséncia é

ineomensuravelmente mais total, mais insuportvcI, mais espantoso e mais contraditorio clue o

isolamento corn respeito a cornunidade politica, assim lambém a superaçâo desse isolarnento e

inclusive urna reaçâo parcial frente a dc constitui uma sublevaçao contra dc inuito mais infmita, tantä

quanto o hornern é mais infinito do clue o cidadflo e a i'ida humana mais inlinita clue a vida politico:
Assirn, pois pot parcial quc seja uma insurrciço industrial, cncerrath sempre tuna alma univepsal, e
por mais universal que seja uma insuneiçâo politico, carregath sempre, mesmo sob a mais colossal,

das fonnas, urn espirito esfreito"9.
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A revoluçAo social possui, entretanto, umafonna politico, a forma da emancipacäó de

urna categoria social ou classe particular da sociedade - a classe do trabaiho. Enquanto

emancipaçäo de uma class; ou seja, em seu aspecto parcial, a revoluçAo tern corno

primeira tarefa urn ato politico: a dissoluçAo do Estado vigente; enquanto emancipaçao

humana ela é a reorganizaçào das "forcas sociais", a que se dá de urn modo inteiramente

social, pan alérn da atividade politica. Este duplo caráter da revolucAo é explicit ado pot

Marx nos seguintes termos:

"Toda revoluçao dissolve a s'elha sociedade e, assim considerada, 6 uma rcvoluçâo social. Toda

revoluçâo derruba a veiho poder e, nesse sentido, 6 uma revoluçäo politica./..f A revoIuço em geral -

a derrocada do podcr existenle Ca dissoluçâo das vclhas relacOcs —6 urn ato politico. Esem rcvolucao

nâo pode realizar-se a socialistno. Este necessita de tal ato politico enquanto necessita cia destruiçao C
*	 cia dissalução. Porém, all onde começa sua atividade organizadora, ali onde se rnanifesta scu urn cm

si, sua alma, a socialisuno se despoja do scu cnvOlucro polftico"°.

A forma ou momenlo politico da revoluçao configura-se, nas palavras de Chasm,

corno urna metapoliticd", pois desempenlia urn papél especifico e transitório que a leva, ao

manifestar-se o firn, a alma social da revoluçAo, a sua própria dissoluçAo. De modo que a

politica é reconfigurada coma urn meio da revoluçAo, rneio este que reali.za  a tarefa

destnniva - nos termos de A Guerra Civil no Franca, a extirpaçào do parasitismo de

Estado, para que a luta de classes possa se dar livre do aparato politico que a impede do

S realizar o télos cia revoluçAo: sua atividade organizadora, a dissoluçAo da veiha sociedade.

Dal a pertinéncia de se falar desse momento como "metapolitico", para evidenciar seu

caráter negativo, distanciando-o da atividade politica concebida ontopositivameiite.

A mesma concepçAo metapolItica pode ser encontrada nos escritos posteri.ores de

Marx, incluindo o já mencionado A Guerra Civil no Franca. Neste texto, a Cornuna de

Paris é definida, pelo autor, como a "forma politica finalmente encontrada que permitia
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realizar a emancipaçAo econômica do trabaiho". Ela era o meio politico da revoluçAo do

trabaiho, a destruiçAo, pelos trabaihadores, do "veiho poder". Ax4ui encontra-se mais urn

equlvoco de Abensour: a Comuna nào significa, para Marx, o ressurgimento da "verdadeira

democracia", que teria estado adot-mecida em sua obra e que, inadvertidarnente, voltaria a

erupço, como se todos os esforços de Marx pm-a sair do "momento maquiaveliano" nAo

tivessem conseguido aplacar, nele mesmo, uma tendéncia dernocratica subterranea. Ao

contririo, diz Marx: "(A comuna realizava o governo baralo, o governo econômico - RIVE)

e fornecia a repóblica a base de instituiçöes realmente dernocráticas. Mas nem o 'governo

barato' nem a 'verdadeira repüblica' eram seu firn ültimo; foram seus meros

acompanhaxnentos". Desse modo, a Cornuna de Paris nAo pode set dita uma revoluçAo

democratica. Movida pelo télos universal da ernancipaçao hurnana, eta nAo visava

aperfeiçoar a politica, mas sirn suprimi-la.

Enlim, podemos constatar que Abensour, da mesma maneira que Arendt e Lefort,

acaba pot imputar a obra de Marx urn sentido que lhe é completamente estranho. A chave

pan a compreensAo desta herrnenêutica desfiguradora encontra-se no próprio 1:exto de

Abensour. Diz ele: "Trata-se muito mais de apreender os textos politicos do jovem Marx 
i

coma tuna obra de pensamento, como entende Claude Lefort, ou seja, urna obra orientada

pot uma intençAo de conhecimento e pan a qual a linguagem é essencial" 3 . A referéncia a

concepçâo de obra de pensamento é importante, na medida em que rernete a urn principio

hermenéutico que remonta a Merieau-Ponty. Tal principio pode set ilustrado pot este trecho

de Sur tine Colonize Absenle, em que Lefort refere-se ao modo como Merleau-Ponty

procedia em relacao a obra de Marx:

"Mcrleau-Ponty näo fat nunca das obras & Marx urn objeto de estudo, assim como dc nAo poe de

I.
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enreda corn justificaçoes primeims, mas suntende que o marxismo 6 familiar a seus leitores, que a
experiência que Os leitores tern do presente Ihes dá a pensar o que etc mesmo busca a pensar. Seu
discurso nasce de urn diálogo em que eada urn cstá capacitado a rememorar o curso quc jä percorreu,
cm resposta aos eventos, a seus olhos privilegiados, mas para todos carregados de senlido, aos çuais a

abundância das opiniôes e das intcrpretaçoes assegurou urna difusäo no meio da dpoca c cpte the
impona tornar a sua eficácia de sirnbolos historicos. No que pode parcccr defeito de métcido se
exprime tuna intenção, o proposito deliborado de näo fechar na significaçao o. set do significado, de

acompanhar o movimenlo no qual a história se abre A interminao do futuro por urn pmsamento

que, no momento cm que vai A vcrcbde, acolbe o princlpio de a contestaçâo"14.

0 pressuposto é de que a obra excede aquilo que o texto contérn, aquilo quo o autor

formulou em urn dado momento. A obra de pensamemo escapa ao autor, eta é aquilo que

os leitores fhzem dela ao buscarem respostas pan Os dilemas de seu tempo hislorico. E

S 
assim que, em Merleau-Ponty, as obras de Marx nào são urn objeto de estudo, pois etc

subentende que "o marxismo" é familiar a seus leitores: o que importa 6 explorar essa

"familiaridade", a abertura a "indeterminaçAo do fbturo" pie eta carrega consigo. Ao invés

de tra.zer a obra de Marx pan o debate sobre os acontecimentos, dissolve-se a legalidade I
desta obra no interior do debate. A obra de Marx 6 despojada de toda objetividade: eta

agora consiste naquilo que seus leitores itnaginam que eta seja, e o miximo que 6 perrnitido

ao interprete 6 contrapor o set: Man ao Man do adversário.

0 que procuramos realizar ao longo deste trabaiho foi trazer Marx ao debate, ao invés

• de partir da "familiaridade" que nós, leitores de Man, podernos ter corn seu pensamento.

Todo nosso esfbrco consistiu, portanto, em fazer corn que o arginnento delerininista

presente nas obras de Hannah Arendt, Claude Lefort e Miguel Abensour puclesse ser

confrontado, nAo corn o nosso Marx, o pIOdUtO de nossa imaginaçao, mas sirn corn Os

proprios textos do autor. Que este esforco tenha sido alcancado, ou que tenhamos

fracassado em nosso intento, caberi ao leitor julgar. 0 que importa, pan o inomento
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preserite, é ressaltar o imperativo desse esforco, a necessidade da leitura imanenle cómo

ponto de partida pan a teoria maj-xista que se pretenda miniznamente rigorosa e eficaz.

Neste sentido, subserevemos as palavras de Stendhal:

Je n ?ii qu 'ten moyen d 'empêcher mon imagination de mejouer des tours,

c 'esl de marcher droll a i 'objet.

S

S
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APENDICE

A ONTOLOGIA FENOMENOLOGICA DE CLAUDE LEFORT

A filosofia de Lefort é profundamente marcada por aquilo que consiste na grande

obsesgo de toda sua obra: compreender a democracia moderna e sua negaçio, a

totalitarismo. Tal obsessao, corno relata o próprio autor no prefâcio autobiográfico de 79

pan Elements d'une Critique fr la Bureaucratie, nasce a partir de seu rornpunento corn 0

grupo Socialismo ou Barbaric, que significou também o rompimento corn o marxismo e

sua concepçAo de revoluçAo. Diz ele:

"A nqxnra corn Socialismo ou Barbérle me motivou a thai as consequências de minim
inzerwelacao pothica do totalizarismo, a repensar a idéla de Iiberthdc, de criatividade social, no
quadro de nina leoria da democracia, nAo clidindo a dMsao, o conflito, 0 descenhecido cia História; a
rejeizar a tradjção rcvolucionária cm todas as suas variantes I.J. Como referi, o abandono cit
Soclalismo ou Barbárle foi para mim o abandono do marxismo".

0 abandono do rnarxismo nao significou, todavia, o abandono da obra de Marx. Esta

nunca deixou de Ihe inquietar, de suscitar referéncias e interpretaçöes que the valeram

inclusive o rówlo de "marxista tardio". Quanto a isto, observa Lefort: "0 que posso fa.zer?

0 fäto é que nunca cessei do ler Marx e que me ocorre de falar sobre ele, de citá-Jo, de me

dedicar a novamente interpretá-lo. Mas seth necessário explicar que se pode recusar o

marxismo e guardar uma paixäo pela obra de Marx? "2 . Apesar das aparéncias, Lefort nào

está aplicando aqui a distinçâo, ja consagrada no âmbito da rnarxologia, entre pensaniento

tnarriano e pensamento tnarxista, ou seja, entre o pensamento original de Marx, o conjunto

de seus textos, de urn lado, e aquilo que foi produzido sob inspiraçAo direta ou indireta de

sua obra, de outro. 0 que ele estabelece é, aides, a distinçAo entre a obra de Marx e suas
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(eses. Estas, segundo Lefort, mesmo que equivocadas, nâo bastarn pan invalidar sua obra.

Pois "o fito pouco contestávei de que a marxisrno, no presente, se decompôs nAo imptica,

coma crêem alguns crIticos desenvoltos, que a obra de Marx deixou de nos interpelar. A

verdade é apenas que suas teses interessam menos que a via por ele seguida para tentar

compreender, rompendo corn diversas correntes tradicionais, o nova mundo que se

deliheava na Europa do século XIX" . Ou seja, as teses de Marx, aquilo que ele rnesrno

considerou e que passou pan a posteridade como sendo a nücleo de seu pensarnento, nAo

esgotain as possibilidades e as interrogaçoes postas par sua obra. Esta sofre desde sempre

as provaçoes de seu inacabamento, de seu caráter humano, de sua abertura ao Sec ela

padece de tudo aquio que é proprio a uma "obra de pensarnento". E desse modo que se ye

justificada a divisAo entre a obra e as teses de Marx:

"Porqie essa obra corno lath obra do pcnsamento, nAo se reduz a porçâo que cia afinnou. Porquc
scria em vo procunr nela os sinais do urn camirthar, em via retilinea, cutre urn ponto do partith c
irma conclusão. A obra traz o vestigiodos obstAculos que o pcnsar cria a si mesmo cm scu próprio

excede ou deixa do set atraido polo que Sc füria a sea dominio. An passo que 0 erninciado das loses,
pot scu poder cit afirmaçao, presta-se apenas a adcsao ou a recusa do destinattia, a obra oferece••se a

Icitun em razâo do debate intimo do pensar ao qtml cia dá passagcm. Assirn é que a obra continua a
interpelar leitores"4.

VC-se, por esta passagem, que a idéla lefortiana da "obra de pensamento" está inscrita no

• interior de uma concepçAo mais ainpia acerca da especificidade do proprio ato de pensar, de

suas possibilidades e de stirs lirnites. Para compreendermos tal concepçAo, que influencia

todo a conjunto da obra de Lefort, seth inevitável determo-nos sobre urn aspecto

fundamental de sua fbrmaçao, a saber, sua fihiacäo intelectual I obra de Maurice Merleau-

Panty. Pals é a parS do pensamento deste ültimo que Lefort elabora sua propria fllosofia, a

que ele mesmo deixa explicito em urn conjunto de ensaios consagrados ao mestre e
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reunidos sob o titulo de Stir tine Colonize Absent?. Neste texto, podemos encontrar de

modo mais desenvolvido o vinculo de Lefort a ontologia fenomenológica de Merleau-

Ponty. E nele, tanibérn, que a "questAo da obra" aparece coma urna questAo orttológica

central, que exprirne o problema da relaçao entre a linguagem e a Ser, bern como uma dada

concepçAo de filosofia, pensada em aproxirnaçao corn a literatura e a arte. Vejarnos alguns

aspectos centrais pie perpassarn Stir une Colonize Absente.

Rompendo corn a porno de vista de uma "filosofia da consciéncia", que sustentava a

ilusAo de urn "Ser-objeto", plenarnente apreensIvel pelo pensarnento, Merleau-Poni-y busca

superar a concepção da exterioridade entre subjetividade e objetividade, negando corn isto a

•	 pretensão de urn sobrevoo sabre a Ser, da construçAo de urn sistema contendo a totalidade

de suas deterrninaçoes: Diz Lefort:

"Como pretender centnx tudo no cii penso e fazer refluir sabre dc a tolalidade do Ser, so jxnsar,
corno diz Merleau-Ponty, 'o é possuir objetos do pensarnento, mas circunscrever urn dontinio a
pensar, dat o qire pensar am outros, so o modelo do pcnsar não é o da pun prcscnça a si, rims o do
tuna cerla ausencia, do uma dcscentraço, do tuna distraçao 1.1 Como pretender ainda xecoIor a
cxperiência na órbila da subjelividade transcendenial, do sims intcnçOcs e do sons alas, do ajustar a

abandono ao que exccde a ordem das idélas possuldas, ao indeterininado, ao impensado or ao
invisivel"6.

Ao voltar-se contra o cogito cartesiano e a eti transcendental kantiano, Merieau-Ponty

denuncia a iIuao fllosoflca par exceléncia: a da "possessAo intelectual". 0 que pam ele é

preciso apreender é, ao contrário, iima "despossessao"; pensar é, aides de uma posse do Ser,

urn"destacarnento" deste, uma "Perth do Set". A respeito desta noção de destaca.mento,

alit-ma Lefbrt: "E sugerir certarnente pie nan ha exterioridade do pensainento que the

permita apreender as coisas de frerne e a nu, rnas tanibém que, se a prova do destacamento

é a de urna perth do Set, assim the é dado sai poder de pensarnento graças ao fito de pie
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ele canega consigo aquilo que ele perde" 7. 0 poder próprio do pensamento, aquilo que ele

"carrega consigo" de mais precioso é, como vernos, justaniente aquilo que the escapa, que

excede sua visäo limitada.

Se todo pensamento é urna aberturaao desconhecido, ao invisivel, a indeterniinaçAo

do Ser, ëjustamente porque o pensar estâ inscrito no Ser. Neste sentido, toda relaçao corn o

mundo e uma relaçäo no Set, urna relaçAo entre o Set que interroga e o Set interrogado. An

inten-ogar o Ser, a prépria interrogaçAo se ye por ele interrogada. For isso ela nunca conclui

seu eteno movintento, colocando continua e simultaneamente em questAo o Set ë a

interrogaçAo do Set. Como afirma Lefort:

"A interrogacAo parece destinada a se perpnuar polo ünico fato de que cia jxoIbe pcnr a:

•	 distinço de urn sujeito c do urn objeto, que eta näo tern, 'igorosarnente faJaIIdO, nan origeni neth,

termo, que cia se efetua no Ser, que a distância que cia fat surgir d urna distAncia do Ser ao Set e,,

enuncia o paradoxo do sen pertencirnento a urn mundo quc ë cm si ape= na medida em gut d para,
tie"8.

A ünica via de acesso ao Set é a da erperiência do Ser, experiéncia que consiste, nos

termos de Merleau-Ponty, em uma ontogénese na qual pensamento e linguagern toniam

pane?. Rompe-se, assirn, corn o porno de vista de Husserl, como mostra Leforti cm

seguinte passagent

• "Iniposslvel, portanto, deter-se na formula do Husserl: 'E a experiência mutla /..j gut se trata do

lcvar a exwessão pita do scu prOprio sentido'. Ernbora dc a faça sua por bastante tempo, Merleau-
Ponty tamina pot descobrir que nâo ha rUorno a urn aquém cia linguagcrn e do jrnsarnento, gut sail

necessário afirrnar quase o contrãrio, pois 6 ao suscitar o pisamento e a linguagem que se assinala
urna rclaçäo ao Set. £ quando dc escivvc: '0 Set 6  gut exige cit nos criaçâo porn que Ms tenhunos

cxpeiiéncia', entäo etc se apcoxirna ainth mais cia questlo que a lilosolia dove assumir conto sua"'°.

Ter experiéncia do ser é criar tal experiência, é fazer ver o Ser mostrando-o ao mesmo

tempo corno elemento constitutivo da pn5pria experiência. Mo ha nenhurna experiêñcia

EI!1

0



nnat a set filosofican,ente expressa em sua pureza. A ánica experiência possIvel do Set é a

experiência de sua indeterminaçao, da impossibilidade de estabelecer corn clareza a

fronteira entre o Ser que interroga e o Set interrogado, entre subjetividade e objei.ividade,

entre significante e signifleado.

A fllosofla presente se Iransforma em interrogaçâo pzra "esse esforço pan pensar

de tal maneira que seja sempre atestada a presença do Set-, que o movirnento mesmo do

pensar ensine o movirnento do Ser, que ele o designe produzindo-o, que a interrogacAo do

Ser reenvie necessariamente ao Ser da interrogaçAo"1 • E neste dobrar-se sobre si da

interrogacão, nesta "questAo a segunda pot€ncia" - "no momento em que ela poe a prova a

si mesma, quando aparece nela urna questAo relativa ao sentido cia interrogacAo" 12 -, que a

filosofla afirma sua radicalidade, ao mesmo tempo em que responde a uma questâo que

desafia nAo somente a filosofla, mas também a arte e a literatura, a saber: a qtwstâo do

obra. Esta, como esclarece o autor, "é aquela que pOe o engendrainento de algurna coisa

que se sustenta pot si, que se basta; que poe a posse pelo homem cia otigem - uma origem

outrora relegada a urn lugar-outro - de modo qu; wna vez a obra acabada, esta está inscrita

na origem, o autor se encontra subtraido da obra J". A questAo cia obra se poe no

momento em que o produto da criaçao tomaforma * obra, elidindo-se seu vinculo corn a

experiéncia cia criaçao. Eta aparece, na literatura, como a "ilusao cia obra-prima", crença em

"referentes univet-sais" e em "meios tie expressAo predestinados", ao que a filosofia vern

acrescentar "a ilusAo de uma coincidéncia entre o Universal e o exercicio singular do

pensaniento, na qual se aboliria a noção de algurna coisa criada I. .J"'4. E neste pensamento

sobre a obra que se baseia a critica de Merleau-Ponty a rnetaflsica, que teria atingido seu

come corn Hegel, bern como a filosofla nascida da negação cia metafisica, ri qua],

juntamente corn Nietzsche e Freud, flgura o nome de Man. Enquanto a prirneira,
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assombrada pelo fazilasma de rim pensamento puro, engendrou urn Espirito do Mundo -

"que contém o principle de sua criaçao e de sua manifestaçAo, obra absoluta na qual se

dissolve toda determinaçao hurnana da obra I.. P" 5 -, a segunda, mesmo destituindo a

filosofia de seus sobrepoderes, no ultrapassou a tematizaçao do pensaniento nos estreitos

limites dofcuo c/a obra, como se "a mais dissirnulado e mais arncaçador continuasse sendo

Para eta a instauraçAo e o destacamento de alguma coisa pensada - alguma coisa em que se

imprime o pensar" 6, e não o própiio pensar em seu rnoviniento. Pan uma filosofia

verdadeiramente radical, como a que wetendem Merlcau-Ponty e Lefort, importa, antes,

buscai- a afirmacao do pensamento cujo registro está pai-a além dofato do obra, retirando o

pensamento de sua sujeiçâo a exigJncia dii obra, sujeiçAo que coloca esta ültirna "em

condiç.oes de reivindicar o dorninio de sua origem e da lei de scu engendramento e,

simuitanearnente, implica a denegaçAo da experiéncia na qual cia se produz - ao mesmo

tempo advém e aparece, quase sensIvel, quase materializada no escrito". Importa, pan tal

fliosofla, recuperar o "impensado na obra", aquilo que permanece invisivel, sua

(in)determinaçao humana, a opacidade do escritor pan consigo mesmo, a "excesso daquilo

que precisa ser dito sobre o que é dito" 18. Ao ciiar uma obra, o fllósofo cria urna dada

relaçAo corn o Ser, corn os outros e corn o mundo; ac nos aproximarmos de scu

pensaunento, estamos nos aproximando também daquilo que permanecea impensado pan o

autor, de modo que Outras vias de acesso ao Ser podern ser triihadas a luz de sua cibra. 0

que o autor fornece ao leitor "so existe pan ele (o leitor) no momento ciii que,

respondendo a scu apelo, ete toma pan si a palavra. EntAo, scm ter saldo dos lirnites da

obra, scm ter feito nada além de seguir seus pensamentos, ele é levado pan longe. 0 cspaço

da obra se abriu. 0 que esté nela estã também fora dela, e podemos dizer indiferentemente

que o mundo se deixa interrogar nela ou pie cia confronta o problema do mundo" 9. 0
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prob/ema da obra e o problema do mundo sAo, assim, inseparaveis, revelando-se dois

aspectos de uma ünica abertura ao Sec. Pois ao mesmo tempo em que pertence ao Ser, ou

seja, em que coloca o enigma de sua propria criaçAo, a obra comunica o imperativo de

pensar o Set, imperativo da experiéncia do. Sec. Tal como explicita Lefort na seguinte

passagem:

"Dupla abertwa, aparentemente, pals a okra 6 apelo, pois eta temo poder de fazer eclodir naqitelo

que se volta pita eta urn novo começo, c quo eta dá acosso ao Scr - Set que näo 6, non pita eta, nem
pan atucics a quem eta ae o caminho, matéria de conhecimento; quo, Itmianeccodo a distãe:cia,
na sombia do impensath, ado saberia nem mesmo set nomcado como incognoscivel, lanto 6 verdado
quc o quo scria designado como tal o scria apenas pita rclaçfto ao conhccer, 5cr quo nuUe 0 pensar C 0

dosvcla a do nesmo; ünica abertura, portanlo, pois 6 cm virtude do sua indeterminaçao essencial quo
a okra pertence ao Sec c txansmitc a exigéncia do pcnsá-1&' 20 .

S
A experiéncia filoséfica consiste em urn eterno ir e vir entre o visivel e o invisivel, entre

aquilo que a obra agarra e aquilo qiie cia deixa escapar, entre o Sec ao qual ela abre acesso e

o Sec a partir do qual se dá a abertura; perpétua passagem de urn polo a outro, que 6

também uma perpétua supresslo de urn ou de outro 21 . A filosofla, compreendida como

interrogaçAo pura, é, ao mesmo tempo, a "rememoraçAo de urn ser em movimento", a

interrogaçAo lembrando de suas origens a cada questAo que coloca, mostrando-se

simultaneamente como criadoca e corno criatura. De onde se cxtrai o carater circular da

démarche do fiiOsofo que, condenando a si mesmo ao cativeiro da indeterminaçAo, "fecha-

se no circulo e se obriga a passar e repassar pelas mesmas posiçöes e a nAo resolver os

problemas senäo pan convene-los em outros problemas. 0 infortünio da circularidade 6 o

infortánio de wna indeteniinaçAo constante e deIiberada"

Como interrogaçäopura, a filosofia reconquista, contra o que Merleau-Ponty chama

de "a nAo-filosofia desde Hegel", a legitimidade de sua ambiçao a urn "retorno as origens"

e a "ambicAo de dizer tudo". Tal reconquista se cM, no entanto, com a seguinte diferenca:
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agora näo ha mais a pretensAo da "possessäo intelectual" e da "apreensAo da totalidade"; 6

nos limites da linguagern que se afirma o poder e a radicalidade da filosofia: "A linguagem

filosoflca 6 aquela que tira de si mesma seus ültimos recursos ate chegar a exibir o fhlo que

ha Jinguagem, rims seria uma ilusao ignorar suas fi-onteiras; e sempre no seu interior, em

sua 'came', que se dá o conhecimento do 'exterior"'". Recuperar a filosofia 6 recuperar o

poder da linguagem como abertura ao Ser, na medida em que a filosofla "depende da

linguagem, de urna linguagem em busca de si mesma e, nesta busca, retomando a posse de

urn movimento primordial de inttituiçAo aqui chamado ontogènese"'. A filosofla ganha,

portanto, uma sensibilidade nova a linguagem e a literatura, tornando-se, tal como esta

áltima, "urn esforço para mobilizar as forças de extraçAo do mundo mudo", mundo "feito

de tat modo que so pode ser expresso em 'histórias', e como que 'apontado corn o dedo"25.

Neste mesmo registro encontra-se o pensamento da hist6iia26. Trata-se de pensar este

objeto fzendo jus a sua indeterzninaçAo, sent tentar enquadra-lo a partir de uma perspectiva

da exteiloridade - buscando a representaçAo de sua estrutura, seu corpo -, mas antes

explorando sua came, sua nAo-representabilidade originária. Pois o pensamento da histOria

6 também ele mesmo um pensamento histórico: "Ora, nào podemos pensar a histOria sent

pensar que nela estarnos situados e sem guardar em nossa memória o mistério de nossa

•	 situacao"27. Dal a impossibilidade cia reduçAo da "came da história" a aigum "fato

histOrico" deterrninado, cuja significaçao universal seth revelada pela praxis privilegiada j

de urn dado agente histOiico, que exporia a Iuz do dia a "verdade cia história humana". Tal

tetia sido, para Merleau-Ponty, o equIvoco de Marx. Este, como afirma Lefort,

"pretendia let a vcrdade da histéria humana no dcvii de fto do proletariado; clam deslimda a.

contingéncia de sua condicâo e classc destinala a uthvcrsalidadc, eta era indissoluvelmente sujeito C

otjeto, urn e,.istcntc singular que canegava o prcto do wcialismo, porque eta tealizava desde jã, na
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cxperiência da poduçao, tuna comunidade de fato; nela se resutniam lanlo a alienaçao quanto a
produtividade bumana".

0 proletariado, corno classe particular, estava sujeito a alienaçäo historica; como

"classe universal", ele encarnava a racionalidade da história. Foi esta ambiguidade entre a

esséncia e a existéncia empirica do proletariado o que inicialmente atraiu Merleau-Ponty

ao marxismo: "0 que Merleau-Ponty buscava no rnarxismo era a ideia de uma logica que

coinpusesse corn a contingéncia; era o principio de uma inde:erminac4o determinada, que

ele acreditava encontrar no proletariado; era a inscricAo na história de uma ambigoidade

fecunda que abria a verdade". A ruptura corn o pensamento manista se dá quando ele

percebe que a contradiçao entre a "esséncia do proletariado" e seu "fracasso real" é

eliminada, e a doutrina torna-se imune a toda e qualquer contestaçAo. Assim, sob a véu do

reconhecirnento da contingéncia (a realidade historica do proletariado que pOe a prova sua

esséncia), aparece a neutralizaçAo desta óltima, reduzida a uma simples aparéncia que nfto

corresponde a sua essJncia sent contradiçoes30. 0 nmxismo, enquanto tentativa de "pensar

a história do interior da história", acaba por nos expor an "rnais alto perigo", qual seja, "o

de confiindir a tentativa de reflexAo radical que inscreve na história todo pensamento da

históiia e a concepçAo positiva do mundo que ela esconde em suas dobras, ou bern ainda o

de conferir ao piano do devir efetivo da sociedade, da prIxis humana I.. I a lógica que o

espirito queria descobrir nas sun própiias operacOes"31 . Significa dizer que o pensarnento

rnarxista pap, malgré liii, urn alto tributo a "filosofia idealista da históiia" e, por

conseqüência, ao "mito de urn firn da histôria". No esfbrco para. "pensar a dialética ate o

fim", Marx athbui a urn fhto historico particular uma significaçao universal, a realidade

empIrica urna lógica diaiética cujos principios (positividade e negatividade) "nâo podern

aparecer como 'conteádos' na experiência sensivel". Como escreve Merlean-Ponty nesta
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passagem citada por Lefort: "A ilusAo I ... 1 era unicamente de precipitai- em urn fató

histórico: o nascimento e a crescimento do proletariado, a significaçao total da historia, de

crer que a história organizava ela mesma sua préptia organizaçAo, que o poder do

proletasiado seria sua prépria supressAo, negaçAo da negacäO"32.

0 vinculo do pensainento marxista corn a filosofia idea/is/a it his/Oria é para

Merleau-Ponty de natureza ontologica: ambos concebem o Set exciusivamente sob a forma

da totalidade33. Contra esta posicAo volta-se a afirmar o caréter indeterminado do Set e da

experiéncia do Ser. Diz Lefort:

"A sociodade näo pode tornar-se urn objeto do rcprcsentaco on urna matéria quo nos teriarnos quo
transformar porque nos nela estamos enraizados e descobrimos na forma particular do nosa

S 'sociabilidade'o sentido do nossas açâcs c Iarcfhs. E,cntretanto, verdadoiro quo a inserçâo cm inn

mcio c unia dpoca nos liga a todo nicio e toda época, c 6 a grandma do marxismo do a ter mostrado,

mas o pissado não so desvela senAo no quadra simbólico quo cornpöe as estruturas da sociedade

presente, do modo quo nent na prálica, nem em pensamento, nés não podemos esvaziar a scu
sen"34.

o pensamento e a pratica social tern seus limites no quad.ro stmbolico que dé forma a

sociedade. Reencontramos, assirn, a ques/ão it obra, agora do ponto de vista teSrico-

prâtico do social: do mesmo modo que na esfera do pensatnento, ao se tenlar transcender a

came da linguagern, e engendrada a ilusdo it obra - e, corno vimos, o marxismo, mesmo

S sendo uma reaçAo a metaflsica, nAo ultrapassa esta ilusAo -, assim também na esfera do

social, ao se tentar ultrapassar sua came simbolica, acaba-se par aprisionar a

indetei-minaçao do Set em urna "concepção positiva do mundo", a partir da qual a

sociedade é reduzida a urn objeto determinado, ilusoriamente passivel de urna apreensAo e

transforrnacAo totais.

Frente a pretensAo do pensamento e da pratica em tornar posse da totalidade do Set do

social, ergue-se a aflrrnaçAo da abertura de sua constituicio simbolica, da eterna
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circulaz-idade de sua on!ogêneie, na qual linguageth e Ser nunca cessarn de remeter urn

outro.
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