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Os disc(puros devem aos mestres apenas uma M e uma suspensao tempoI 

I rarias de seu pr6prio ju(zo, ate que estejam completamente instrurdos, e 
nao uma resignaCao absoruta ou um cativeiro perpetuo ... que os grandes 
autores recebam portanto 0 que Ihes edevido, e que tambem 0 tempo, que 
e 0 autor dos autores, nao seja privado do que eseu, isto e, descobrir mais II 
e mais a verdade. 

I Francis Bacon 

A RazA'o, ou 0 ratio de tudo 0 que jci conhecemos, na'o ea· mesma que seniII quando conhecermos mais. 

William Blake 

Deixar 0 erro sem refutar,:ao l! estimular a imoralidadeinteleetual.
 

Karl Marx
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I 

Vem crescendo, ha varias decadas, a confianr,:a que a concepr,:ao materia· 
Iista da Hist6ria - 0 primeiro filho intelectual de Marx e Engels - tem em 
si mesma. Como uma pratica madura ("materialismo hist6rico") ela e 
tarvez a mais forte disciplina derivada da tradir,:ao marxista. Mesmo durante 
minha pr6pria vida como historiador - e no trabalho de meus pr6prios 
compatriotas - os avanr,:os foram consideraveis, e constituem supostamen· 
te avanr,:os no conhecimento. 

Isto nao equivale a dizer que esse conhecimento seja finito, ou sujei
to a alguma "prova" do cientismo positivista. Nem pretende supor que 0 

avanr,:o tenha sido unilinear e sem problemas. Existem discordancias pro
fundas, e problemas complexos nao s6 permanecem sem solur,:ao como 
nem mesmo faram formulados. E poss(vel que 0 pr6prio exito do materia
Iismo hist6rico como prMica tenha estimulado uma letargia conceptual, 
que agora esU fazendo pesar sobre n6s sua necessaria desforra. E isto e 0 

mais poss(vel naquelas areas do mundo de lingua inglesa onde uma pratica 
vigorosa do materialismo hist6rico foi realizada dentro de um idioma de 
discurso "empfrico" herdado, que e reproduzido por fortes tradir,:6es edu
cacionais e culturais. 1 

Tudo isto e posslve', provavel mesmo. Ainda assim, nao se deve exa· 
gerar a questao. Aquilo que um fil6sofo, com urn conhecimento apenas 
casual da pratica hist6rica, pode vislumbrar e rejeitar, com um irado franzir 
de testa, como "empirismo", pode ser de fato 0 resultado de arduas con· 
frontacoes, ocorridas tanto nas lutas conceptuais (a definir,:ao das questoes 
apropriadas, a elaborar,:ao de hip6teses e a exposir,:ao de atribui<;:oes ideol6· 
gicas na historiografia preexistente) como nos interst(cios do pr6prio me· 
todo hist6rico. E a historiografia marxista, que tem agora uma presen<;:a in
ternacional, contribuiu de maneira significativa nao s6 para a sua pr6pria 
autocritica e amadurecimento (de maneiras te6ricas) como tambem para 
impor (por repetidas controversias, muito trabalho intelectual arduo e al· 
guma polemica) sua presenl;a it historiografia ortodoxa: impor (no sentido 
de Althusser) a sua pr6pria "problematica" - ou a de Marx - a areas signi
ficativas da investigar;ao hist6rica. 

8 
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10	 A MIStRIA DA TEORIA 

Empenhados nessas confrontaiYoes, negligenciamos, ao que suponho, 
nossas Iinhas de abastecimento tearico. Pois, no momenta em que pareda
mos prontos para novos avaniYos, fomos subitamente atacados pela reta
guarda - e nao uma retaguarda ode "ideologia burguesa" manitesta, mas 
por uma que pretendia ser mais marxista do que Marx. Da parte de Louis 
Althusser e de seus numerosos seguidores foi desferido um ataque irnode
rado ao "historicismo". as avaniYos do materialismo hist6rico, seu suposto 
"conhecimento", tinham repousado - ao que se revela - num fr~gil e cor· 
roldo pilar epistemol6gico ("empirismo"); quando Althusser submeteu 

II 
III esse pilar a um severo interrogat6rio, ele estremeceu e esboroou-se em po; 

e toda a empresa do materialismo hist6rico desabou em ruinas asua volta. 
Nao apenas se revela que os homens nunca "fizeram a sua propria histaria" 
(sendo apenas Trager ou vetores de determinacoes estruturais ulteriores) 
como tambem que a empresa do materialismo hist6rico - a consecUl;:ao do 
conhecimento hist6rico - fora i1egftima desde 0 inicio, uma vez que a 
"verdadeira" hist6ria e incognoscrvel e na"o pade ter sua existencia afirma' 
da. Nas palavras de dois p6s·althusserianos, cujo merito e ter levado a 16
gica althusseriana a sua pr6pria reductio ad absurdam, "a Hist6ria esta 
condenada pela natureza de seu objeto ao empirismo". Mas 0 empirismo, 
como sabemos, e uma desacreditada manifestat;:ao da ideologia burguesa: 
"A despeito das pretensoes empiristas de prMica histarica, 0 objeto real da 
histaria e inacessivel ao conhecimento." Segue-se que: 

o marxismo, enquanto pr<3tica te6rica e polltica, nada ganha com suas associ;!
<;Oes com a historiografia e com a pesquisa hist6rica. a estudo da hist6ria nao e 
sem valor apenas cientificamente. mas tambem politicamente. 2 

III a projeto a que muitas vidas, em geracoes sucessivas, se dedicaram 
e assim denunciado como uma ilusao (se "inocente") e como algo pior 'I	 (se nao). E, ademais, materialistas hist6ricos de minha pr6pria geraiYao tem 
tardado a tomar conhecimento da denuncia abjeta de que foram vrtimas. 
Continuam trabalhando ao seu jeito antigo e condenado. Alguns estao ocuII: pados demais para ter lido as acusaiYoes que Ihes foram laniYadas, mas os 
que leram parecem ter reagido de duas maneiras. Muitos olharam.negligen

II temente para 0 antagonista, vendo·o como uma apariiYao fantasmagorica, 

I 
I um monstro intelectual que, se fecharem os olhos, nao tardara a'desapare

cer. Talvez tenham razao na primeira suposiiYao - a de que 0 "marxismo" 
althusseriano e um monstro intelectual - mas ele nao desaparecera por 
esse motivo. as historiadores devem saber que as monstruosidades, se tole
radas - e mesmo lisonjeadas e alimentadas - podem evidenciar uma es
pantosa influencia e longevidade. (Afinal de contas, para qualquer espirito 
racional, a maior parte da hist6ria das ideias e uma hist6ria de monstruosi
dades.) Este monstro particular (argumentarei) esta agora fjrmemente 

FRAnCA DO MATERIALISMO HlST6RICO 

instalado numa determinada couche* social, a lumpen·inteillgentsia bur
guesa3 : Jspirantes a intelectuais, cujo prepare intetectual amadorrstico os 
deixa desarmados ante absurdos evidentes e equ(vocos filos6ficos elemen
tares, e cuja inocencia na pnirica intelectual os deixa prisioneiros da pri
meira teia de argumentacao escol~stica que encontram; e burgueses porque 
ainda que muitos deles desejassem ser "revolucionarios", sao eles pr6prios 
os produtos de uma determinada "conjuntura" que rompeu os circuitos 
entre a intelectualidade e a experiencia pratica (tanto em movimentos pol {
ticos reais como na se9re9a9ao efetiva imposta pelas estruturas institucio
nais contempodineasl. e portanto sao capazes de desempenhar psicodramas 
revolucionarios imaginarios (nos quais um suplanta 0 outro na ado~ao de 
posturas verbais ferozes), quando na verdade recaem numa velhrssima tra
diCao de elitismo burgues, para a qual a teoria althusseriana esta talhada 
sob medida. Enquanto seus antepassados eram intervencionistas pol(ticos, 
eles tendem com mais frequencia a ser diversionistas (encerrados e aprisio
nados em seu pr6prio drama) ou "exilados internos".4 Sua importiincia 
pratica continua, porem, sendo consideravel na desorganizaiYao do discurso 
intelectual construtivo da esquerda, e na reproduiYao continuada da divisao 
elitists entre teoria e pratica. Talvez, se sofrermos experiencias suficiente

O 

mente violentas a monstruosidade acabe desaparecendo, e muitos de seus 
devotos possam s~r recuperados para um movimento pol rtico e intelectual 
sjrio. Mas e tempo de fazermos alguma foriYa nesse senti do. 

A outra reaiYao comumente encontrada entre os materialistas hist6
ricos Ii mais criti~vel - a de cumplicidade. Tem uma visao superficial do 
marxismo althusseriano e nao 0 compreendem inteiramente (e nem gostam 
do que compreendeml, mas 0 aceitam, como "um" marxismo. Nao se 
pode esperar que os fil6sofos compreendam a hist6ria (ou a antropologia, 
ou a literatura, ou a sociologia) mas Althusser eum fil6sofo, agindo em seu 
pr6prio terreno. E algum rigor conceptual e sem duvida necess~rio; quem 
sabe poderramos att'! mesmo utilizar certos pontos ("superdeterminaiYao", 
"instAncias"l? Afinal, somos todos marxistas. Desta maneira, uma especie 
de compromisso tacito e negociado, embora a maior parte da negocia«;:ao 
saja faita de silencio, e roda a negociaiYao consista em ceder terreno a 
Althusser. Pois Althusser nunca se dispos a qualquer tipo de compromisso 
e certamente nao com 0 "historicismo", 0 "humanismo" e 0 "empirismo". 

Isto ~ censur(lvel porque e carente de escrupulos no que se refere a 
teoria. Althusser e seus ac61itos questionam, centralmente, 0 proprio mate
rialismo hist6rico. Nilo pretendem modifica-Io, mas deslocci-Io. Em troca, 
oferecem um teorismo a-hist6rico que, ao primeiro exame, revela-se um 
idealismo. Como entao e poss{vel coexistirem os dois numa (mica tradicao? 

• Camade. Em francl\s no original.. (N. do E.) 
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Ou uma mOOifical;ao muito extraordinaria vern ocorrendo. nos ultimos 
anos. na tradi«;:ao marxista; ou esta esta agora se dividindo em duas - ou 
varias - partes. 0 que estA sendo ameavado - 0 que e agora ativamente 
rejeitado - e toda a tradir;:ao de anAlise marxista hist6rica e politica subs
tantivas. e 0 conhecimento que vern proporcionando (ainda que provis6
rio). Ese, (como suponho), 0 marxismo althusseriano nao e apenas urn 
idealismo, mas tern muitos dos atributos de uma teoJogia. entao 0 que esta 
em jogo. dentro da tradir;:ao marxista, e a defesa da pr6pria razao. 

II 
Vou apresentar. de in(cio, urn mapa de onde quero chegar ja que havera 
inevitavelmente certos desvios, e urn recuo sobre minhas pr6prias pegadas. 
Vou dirigir minha atenvao principalmente para Althusser - e para as 
textos formativos cr(ticos. A favor de Marx e Ler 0 CapitaJ* - sem gastar 

OtJkl\ 
tempo com sua numerosa progenie. E certo que grande parte desta rene
ga seu mestre. e que outra e influenciada apenas em certas areas de seu 
pensamento. Espero. porem, que alguns de meus argumentos gerais (em 
particular sobre "empirismo" e "moralismo") possam ser vistas como 
incluindo tambem esses rebentos. Pavo desculpas por essa negligencia, mas 
a vida e demasiado curta para ir atr~s (por exemplo) de Hindess e Hirst em 
cada uma de suas tocas te6ricas. Tambem nao descerei it liva contra um 
adversario rna is formidavel, Poulantzas, a qual - com Althusser - repeti
damente deixa de compreender as categorias hist6ricas (de classe, ideologia. 
etc.) empregadas por Marx. Em outra oportunidade. talvez. Vamos ficar I II agora com 0 Arist6teles do novo idealismo marxista. .(

I Questionarei as proposir;:oes seguintes e as examinarei em sequencia. 
(1) A epistemologia de Althusser e derivativa de urn tipo limitado de pro
cesso academico de aprendizagem, e nao tern validade geral; (2) em conse
quencia, nao tem a categoria (nem urn meio de "tratar") da "experiencia" 
(ou a influencia do ser social sobre a consciencia social); por isso, falsifica 
o "dieilogo" com a evidencia empfrica inerente aprodur;:ao do conhecimen
to e a pratica do pr6prio Marx, incidindo portanto, continuamente. em 
mOOos de pensar que a tradivao marxista chama de "ideaiistas"; (3) em 
particular, confunde 0 necessario di~logo emp(rico com 0 empirismo, e faz 
consistentemente uma representavao falsa (de formas as mais ingi!nuas) da 

• As cit8l;Oe$ de Reading cap{tal (Lire Ie capital) a For Marx (Pour Marx) serao fai. 
ms segundo as traducOe$ brasileiras. Lar 0 capital (2 vols.• 1979). de Nathanael C. 
Caixeiro. e A favor de Marx (2l! ed.. 1979), de Dirceu Lindoso. publicadas por esta 
editora. e abreviadas aqui como LC a AFM. respectivamenta. (N. do T.) 
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pr~tica do materialismo hist6rico (inclusive a pr6pria pratica de Marx); 
(4) a resultante crftica do "historismo" e em certos pontos ;dentica it 
crftica especificamente antimarxista do historicismo (tal como represen
tada por Popper), embora seus autores delas derivem conclusoes opostas. 

Esse argumento nos desviara urn pouco de nosso caminho. Proporei 
enta~: (5) 0 estruturalisino de Althusser e um estruturalismo de estase. ' 
desviando-se do metodo hist6rico do pr6prio Marx; (6) portanto, 0 univer
so conceptual de Althusser nao tem categorias adequadas para explicar a 
contradi~o ou mudanr,:a - ou luta de classes; (7) essas debilidades crfticas 
explicam por que Althusser tern de se calar (ou ser evasivo) quanto a outras 
categorias importantes. entre as quais a de "economico" e a de "necessida
des"; (8) segue-se, disto que Althusser (e sua progi!nie) se veem incapazes 
de lidar, exceto da maneira mais abstrata e te6rica, com questoes de valor, 
cultura - e teoria pol (tica. 

Quando essas proposi~oes elementares estiverem estabelecidas (ou, 
como diria Althusser, "provadas") poderemos entao afastar-nos um pouco 
de tOOa essa estrutura complexa e soffstica. Podemos mesmo tentar outro 
tipo de "'eitura" de suas palavras. E, se nao estivermos exaustos, podemos 
propor algumas questoes de tipo diferente: como essa extraordinaria fratu
ra ocorreu na tradir;:ao marxista? Como devemos entender 0 estruturalismo 
althusseriano, nao na avaliavao que faz de si mesmo como "ciencia". mas 
como ide%gia? Quais foram as condir;:15es espec(ficas para a genese e ma
tu'rac;:lo dessa ideologia e sua rapida reproduva-o no Ocidente? E qual a sig
nifi~ polltica desse desmedido ataque ao materialismo hist6rico? 

III 
Inicio minha argumentac;;ao com uma evidente desvantagem. Poucos espe
Uculos seriam mais ridiculos do que 0 de um historiador ingles - e alem 
do mais. um historiador que se acusa abertamente de praticas empfricas 
procurando oferecer corrav6es epistemol6gicas a um rigoroso fil6sofo 
parisiense. 

Posso sentir, contemplando 0 papel aminha frente. as faces obscuras 
de um publico em expectativa. mal pOOendo conter sua crescente hilari
dade. Nao pretendo satisfaze-Io. Nao compreendo as proposic;;oes de 
Althusser sobre a relavao entre 0 "mundo rea'" e-:.o "conhecimento" e. 
portanto, mio me posso expor numa discussao das mesmas. 

£ certo que rentei compreendlHas. Atraves de todo 0 Pour Marx, a 
QU8Stlo de como essas "raterias-primas" do mUl)do real chegam ao labora
t6rio da prlftica te6rica (para serem processadas de acordo com as Generali
dades I, II e III) c1ama por uma resposta. Mas a oportunidade passa em 
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"MESA, VOC£ EXISTE?" 1.~ 

mesa em que escrevia. "Mesa", dizia ele, "como posso saber que existes e, 
se existes, como sei que meu conceito, mesa, representa a tua existencia 
real?" A mesa sustentaria seu olhar sem pestanejar, e por sua vez interro· 
garia 0 fil6sofo. Era uma conversa diffcil e. dependendo de quem saisse 
vitorioso do confronto, 0 filesofo se c1assificaria como idealista ou mate
rialista. Ou e 0 que podemos supor, dada a frequencia com que as mesas 
aparecem( Hoje, em vez disto, 0 fil6sofo interroga a palavra: um artefato 
lingu fstico que ja encontra pronto, com uma genese social imprecisa e com 
urna hist6ria. 

E aqui comec;:o a encontrar termos para minha objec;:ao. A primeira e 
que Althusser interroga essa palavra (ou essa "materia-prima", ou esse 
"efeito de conhecimento") com demasiada brevidade. Ela existe apenas 
para ser trabalhada pela pratica te6rica {Generalidades ul ate a conceitua
lizac;:ao estrutural ou conhecimento concreto (Generalidades Ifl). -Althusser 
e tao sucinto em relac;ao a linguistica e asociologia do conhecimento quan
to em relac;:ao a hist6ria ou antropologia. Sua materia-prima (objeto do 
conhecimento) e uma substiincia inerte, com piacente, sem inercia ou ener
gia pr6prias, esperando passivamente sua manufatura em conhecimento. 
Pode canter grosseiras impurezas ideol6gicas, e certo, mas estas podem ser 
expurgadas no alambique da prcltica te6rica. 

Em segundo lugar, essa materia·prima parece apresentar-se para 0 

processamento como fatos mentais separados (fatos, idees re9ues, concei
tos banais): e tambem se apresenta com cautela. Nao desejo agora brincar 
com as serias dificuldades encontradas pelos fil6sofos nessa critica area 
epistemol6gica. Uma vez que todo fil6sofo se defronta com elas, devo 
acreditar que sao realmente imensas. E, a esse n ivel, nao posso pretender 
acrescentar nada que contribua para clarifica-Ias. Mas um historiador de 
tradi<;ao marxista tem 0 direito de lembrar a um fil6sofo marxista que os 
historiadores tambem se ocupam, em sua pratica cotidiana, da formaCao 
da consciencia social e de suas tensoes. Nossa observa<;ao raramente e 
singular: esse objeto do conhecimento, esse fato, esse conceito complexo. 
Nossa preocupac;:ao, mais comumente, e com multiplas evidencias, cuja 
inter·relac;:ao e, inclusive, objeto de nossa investigac;:ao. Ou, se isolamos a 
evidencia singular para um exame a parte, ela nao permanece submissa, 
como a mesa, ao interrogat6rio: agita-se, nesse meio tempo, ante nossos 
olhos. Essa agitac;:ao, esses acontecimentos, se estao dentro do "ser social", 
com frequencia parecem chocar-se, lanc;:ar-se sobre, romper-se contra a 
consciencia social existente.,Propoem novos problemas e, acima de tudo, 
dao origem continuadamente aexperiencia - uma categoria que, por mais 
imperfeita que seja, e indi~pensavel ao historiador, ja que compreende a 
res posta mental e emocional, seja de um indiv iduo ou de um grupo social, 
a muitos acontecimentos inter·relacionados ou a muitas repetic;:oes do mes
rno tipo de acontecimento.-

Podemos dizer entao que 0 mecanisme de produlfao do efeito de conheci
mento tem a ver com 0 mecanismo que sustenta 0 j090 das formas de ordem 
no discurso cientrfico da demonstracao. (Le, 72/1) 

branco. Voltando-nos para Lire Ie Capital, aprendemos, com crescente 
expectativa, que agora, finalmente, uma resposta sera dada. Em lugar disto, 
nos ~ dado um anticl(max. Suportamos, primeiro, um certo tedio e mais 
exasperac;:ao, a medida que uma condenaCao ritual contra 0 "empirismo" 
~ empreendida: mesmo um espfrito destituido de rigor filos6fico nao dei
xara de perceber que Althusser continuamente confunde e combina 0 

modo (ou t~cnicas) emp(rico de investigac;:ao com a formac;:ao ideol6gica, 
inteiramente diferente, 0 empirismo, e, ah~m do mais, simplifica suas pr6
prias polemicas caricaturando ate mesmo esse "empirismo" e atribuindo
the, indiscriminada e erroneamente, processos "essencialistas" de abstra
c;:ao.~ Mas, finalmente, depois de cinquenta paginas, chegamos  a que? 
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Trinta e uma palavras. E 0 resto e silencio. 
Se bem entendo estas palavras, elas me parecem vergonhosas. Fize

ram-nos seguir todo esse caminho apenas para nos oferecer uma repetic;:!io, 
em termos novos, da questao original. Os efeitos de conhecimento chegam, 
na forma de "materias·primas" {Generalidades I, que ja sao artefatos da 
cultura, com uma maior ou menor impureza ideol6gical. obedientemente 
como "0 discurso cientrfico da prova" eXige. Devo explicar minha objec;:ao, 
e, primeiro, qual nao e a minha objec;:!io. 

Nao faco restric;:oes ao fato de que Althusser nao oferece "garantias" 
de uma identidade entre 0 objeto "real" e sua representac;:ao conceptual. 
Essa garantia formal seria provavelmente de eficacia duvidosa: mesmo um 
conhecimento casual de filosofia sugere que tais garantias tem um curto 
prazo de validade e encerram muitas c1ausulas em letra pequena que isen
tam 0 autor de qualquer responsabilidade. TamMm nao fac;:o restric;:oes 
ao fato de ter Althusser abandonado 0 terreno enfadonho de procurar 
elucidar uma correspondencia ponto por ponto entre tal acontecimento ou 
objeto material "real" e tal percepc;:ao/intuic;:ao/impressao sens6ria/conceito. 
Talvez tivesse side mais honesto se tivesse confessado francamente que, 
fazendo isto, estava tambem abandonando algumas das proposic;:oes de 
Lenin no Materialismo e Empiro-Critica - mas ele evidencia um respeito 
religioso ate pela menor das s(labas de Lenin. 6 E certamente poderia ter 
confessado que, alterando suas bases, estava segujndo, e mio criando moda 
fi los6fica. 

Nos velhos tempos (supoe-se) quando 0 fil6sofo, trabalhando a luz 
da liimpada em seu estudio, chegava a essa altura de sua argumentacao, 
pousava a pena e olhava em volta, a procura de urn objeto no mundo real 
para interrogar. Comumente esse objeto era 0 que estava mais amao: a 
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Talvez se pudesse argumentar que a experiencia e realmente um n(vel 
muito inferior de mentac;iio; que cia s6 pode produzir 0 mais grosseiro 
"senso comum", "materia·prima" ideologicamente contaminada, que difi· 
cilmente se qualificaria para ingresso no laborat6rio de Generalidades I. Nao 
creio que seja assim - pelo contrario, considero tal suposil;ao como uma 
ilusiio muito caractedstica dos intelectuais, que supoem que os comuns 
mortais sao cstupidos. Em minha opiniiio, a verdade e mais nuanc;ada: a 
experiencia e valida e efetiva, mas dentro de determinados limites: 0 agri· 
cultor "conhece" suas estac;oes, 0 marinheiro "conhece" seus mares, mas 
ambos permanecem mistificados em relac;ao a monarquia e a cosmologia. 

Mas a questiio que tcmos imediatamente anossa frente nao e ados 
limites da cxperiencia, mas a maneira de alcanc;:a·la, ou produzi·la.(A expe· 
riencia surge espontaneamente no ~r social, mas nao surge sem pensamen· 
to. Surge porque homcns e mulheres (e nao apenas fil6sofos) sao racionais, 
e refletem sobre 0 que acontece a eles e ao seu mundo:- Se tivermos de 
empregar a (diffcil) nOC;ao de que 0 ser social determina a consciencia 
social, como iremos supor que isto se del? Certamente nao iremos supor 
que 0 "ser" esta aqui, como uma materialidade grosseira da qual toda idea· 
Iidade foi abstrarda, e que a "consciencia" (como idealidade abstrata) estii 
ali. 7 Pois n§'o podemos conceber nenhuma forma de ser social independen
temente de seus conceitos e expectativas organizadores, nem poderia 0 ser 
social reproduzir-se por um unico dia sem 0 pensamento..O que queremos 
dizer e que ocorrem mudan<;as no ser social que dao origem a experi~ncia 

modificada; e essa experiencia e determinante, no sentido de que exerce 
pressoes sobre a consciencia social existente, propoe novas questoes e 
proporciona grande parte do material sobre 0 qual se desenvolvem os exer· 
crcios intelectuais mais elaborados.8)A experiencia, ao que se supc3e, cons· 
titui uma parte da materia·prima oferecida aos processos do discurso cien· 
tlfico da demonstrac;:ao. E mesmo alguns intelectuais atuantes sofreram, 
eles pr6prios, experiencias. 

A experi€mcia, portanto, nao chega obedientemente, da maneira 
proposta por Althusser. Suspeita·se aqui a presenc;a de uma noC;ao muito 
definhada de conhecimento. Ofereceu-nos ele menos uma epistemologia 
que leva em conta os movimentos formativos reais da consciencia do que 
uma descril;:iio de certos procedimentos da vida academica. Abandonou 0 

estudio iluminado por uma lampada e interrompeu 0 ditllogo com uma 
mesa exausta: esta agora nos limites da tcole Normale Superieure. Os 
dados chegaram, obedientemente processados por graduados e por assis· 
tentes de pesquisa, num n rvel bastante inferior de desanvolvimento con
ceptual (G I L foram interrogados e separados em categorias par um rigo· 
rosa seminario de professores aspirantes (G ULeos G 1lI estao na iminencia 
de subir atribuna e propor as conclusoes do conhecimento concreto. 

"MESA. vocE EXISTET' 

Mas fora dos recintos da universidade, outro tipo de produ<;iio de 
conhecimento se processa 0 tempo todo. Concordo em que nem sempre ~ 

rigorosO. Nao sou indiferente aos valores intelectuais nem inconsciente 
da dificuldade de se chegar a eles. Mas devo lembrar a um fil6sofo marxista 
que conhecimentos se formaram, e ainda se formam, fora des procedimen
tos academicos. E tampouco eles tem sido, no teste da pratica, desprez(veis. 
Ajudaram homens e mulheres a trabalhar os campos, a construir casas, a 
manter complicadas organizac;:oes socia is, e mesmo, ocasionalmente, a ques· 
tionar eficazmente as conclusoes do pensamento academico. 

E isto nao e tudo. A explical;:ao de Althusser tambl!m deixa de lado a 
10r98 propulsora do "mundo real", espontaneamente e sem nenhuma ceri
m6nia. propondo aos fil6sofos questoes at~ entao inarticuladas. A expe· 
riAncia nao espera discretamente, fora de seus gabinetes, 0 momenta em 
Que 0 discurso da demonstral;:aO convocara a sua presenl;:a. A experiencia 
entra sem bater a porta e anuncia mortes, crises de subsistencia, guerra de 
trincheira, desemprego, inflal;aO, genoeldio. Pessoas estao famintas: seus 
sobreviventes tem novos modos de pensar em relaC;ao ao mercado. Pessoas 
sao presas: na priW. pensam de modo diverse sobre as leis. Frente a essas 
experienciasgerais:-velhos sistemas conceptuais podem desmoronar e novas 
problematicas podem insistir em impor sua presen<;a. Essa apresenta~ao 

imperativa de efeitos do conhecimento nao esta prevista na epistemologia 
de Althusser, que e a de um recipiente - um fabricante que nao se preo· 
cupa com a genese de sua materia·prima, desde que ela chegue a tempo. 

(0 que Althusser negligencia e 0 dialogo entre o~ social e a cons· 
ciencla social:JObviamente, esse dialogo se processa em ambas as direc;oes. 
Se 0 ser social nao e uma mesa inerte que nao pode refutar um fil6sofo 
com suas pernas, tampouco a consciencia social e um recipiente passivo de 
"reflexoes" daquela mesa. Evidentemente a consciencia, seja como cultura 
nlo autoconsciente, ou como mito, ou como ciencia, ou lei, ou ideologia 
articulada, atua de volta sobre 0 ser, por sua vez: assim como 0 ser epensa· 
do, tambem 0 pensamento e vivido - as pessoas podem, dentro de limites, 
viver as expectativas sociais ou sexuais que Ihes sao impostas pelas catego· 
rias conceptuais dominantes. 

Foi habito entre os marxistas - na verdade chegou a ser considerado 
uma prioridade metodol6gica caracterlstica do marxismo - ressaltar as 
pressOes determinantes do ser sobre a consciencia, embora nos ultimos 
anos uma grande parte do "marxismo ocidental" tenha feito 0 dialogo pen· 
der de novo, acentuadamente, no sentido da domina<;ao ideol6gica. Essa 
questao dificil, com que muitos de n6s frequentemente nos oeupamos, 
PQde ser deixada de lade no momento; de qualquer modo, ela e mais pro
veitosamente resolvida pela analise hist6rica e cultural do que por pronun· 
ciamentos te6ricos. Se ressaltei 0 primeiro interlocutor do dialogo, mais 
que 0 segundo, e porque Althusser quase nada tem a dizer sobre ele - e 
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se reeusa a dar ouvidos as exposi<;oes dos historiadores ou antrop610gos 
que tern algo a dizer. Seu sileneio, no caso, ~ tanto eulposo como neeess~~ 

rio aos seus prop6sitos. I: uma consequencia de sua determina9ao anterior 
de fechar qualquer brecha, por menor que seja, pela qual 0 "empirismo" 
possa penetrar. 

\-IV 

Faltamos urn resumo. A "epistemologia" de Althusser baseia~se numa 
exposiltao dos procedimentos te6ricos que ~ em todos os pontos derivada 
nao s6 de disciplinas intelectuais academicas, mas de uma (e no m~ximo, 

tres) disciplina altamente especializada.9 A disciplina ~, obviamente, a 
sua pr6pria: a filosofia. Mas a filosofia de uma tradi<;ao cartesiana de exe
gese 16gica espec(fica, mareada em sua origem pelas pressoes da teologia 
cat6lica, modificada pelo monismo de Spinoza lcuja influeneia satura a 
obra de Althusser10 I, e caracterizada, em sua conclusao, por um dic\logo 
parisiense entre a fenomenologia, 0 existencialismo e 0 marxismo. Assirn, 

• os procedimentos de que deriva uma "epistemologia" nao sao os da "filo
sofia" em geral, mas de urn determinado momento de sua presen<;a. Nao 
h~ razao para que os fil6sofos devam necessariamente identificar seus pro
prios procedimentos com os de todos os outros tipos de produ<;ao de 
conhecimento, e muitos fizeram penosos esfor<;os para estabelecer distin
<;oes. Trata-se de uma confusao elementar, uma funCao do imperialismo 
academieo e uma tendeneia bastante facil de corrigir. E que tern sido, com 
freqliencia, corrigida. 

Mas nao par Althusser. Pelo contr~rio, ele transforma numa virtude 
seu prbprio imperialismo te6rico. A peculiaridade de certos ramos da filosa
fia e da matemc\tica ea de serem, num grau incomum, fechados em si mes
mos e auto-reprodutores: a 16giea e a quantidade examinam seus pr6prios 
materiais, seus pr6prios procedimentos. Isto e 0 que Althusser nos oferece 
como urn paradigma dos verdadeiros procedimentos da Teoria: G II (prc\tica 
tearical age sobre G I para produzir G U1. A "verdade" potencial dos mate
riais em G I, apesar de todas as impurezas ideol6gicas, eassegurada por um 
monismo spinozista ocu Ito (idea vera debet cum suo ideato convenire ) : uma 
ideia verdadeira deve concordar com seu original na natureza, ou, nos ter
mos althusserianos, G [ nao sa apresentaria se nao correspondesse ao "real". 

iiI	 l:; tarefa dos procedimentos cientrficos de G II purificar G I de misturas 
ideol6gicas, e produzir conhecimento (G III), que, em sua coerencia tp.6rica, 
encerra suas pr6prias garantias (veritas norma sui et falsi - a verdade e 0 

criterio tanto de si mesma como da falsidade). Num breve aparte, Althusser 
admite que G II possa, em certas disciplinas, seguir procedimentos urn 
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pouco diferentes: 0 discurso da demonstra9ao pode ate mesmo ser realiza
do em forma de experimento. I: a sua unica concessao: as Generalidades II 
(admite) "mereceriam, evidentemente, urn exame mais profundo que nllo' 
posso empreender aqui".lIlE realmente merece. Pois um tal exame, se 
realizado escrupulosamente, teria revelado a contfnua, deliberada e teori
camente crucial confusao de Althusser entre "empirismo" (isto e, 0 posi
tivismo filos6fico e tudo 0 que Ihe e afim) e 0 modo emp(rico da pratica 
intelectual.l 

Essa questao esta pr6xima da questao do "historicismo" (assunto em 
que tenho urn interesse declarado), e por isso nao posso despachc\-Ia tao 
depressa. As Generalidades I incluem aqueles fatos menta is habitualmente 
ehamados de "fatos" ou "evidencias". "Contrariamente as ilusoes ideol6
gicas (.. ) do empirismo ou do sensualismo" (nos diz Althusser) esses 
"fatos" nao sao singulares ou concretos: ja sao "conceitos (. .. ) de natureza 
ideoI6gica." (AFM, 60). A tarefa de qualquer cieneia l2 consiste em "e/abo
rar seus proprios fatos cientfficos, atraves de uma crltica dos 'fatos'ideol 
/6gicos elaborados por uma pr~tica te6rica ideol6gica anterior": 

Elaborar os seus pr6prios "fatos" especificos e, ao mesmo tempo, elaborar a 
sua propria "teoria". pois 0 fato cientifico - e mio 0 a5sim chamado fen6me
no puro - 56 e identificado no campo de uma pratica te6rica. (AFM. 160) 

Esse trabalho de "e/aborar os seus pr6prios fatos" a partir de matthia
prima de conceitos ideol6gicos preexistentes efeito pelas Generalidades il, 
que e 0 corpo elaborador dos coneeitos e procedimentos da disci pi ina em 
questao. Admite-se a existencia de "dificuldades" no modo de operaCao 
de G II, mas tais d~ficuldades ficam sem exame ("contentemo·nos,· sem 
entrar na dial~tica desse trabalho te6rico, com as indica<;oes esquematicas." 
(AFM,161)). 

Isto e prudente, pois as dificuldades sao substanciais. Uma delas e a 
seguinte: como chega 0 conhecimento a modificar-se, ou a avancar? Se 

~ a materia-prima, ou a evidencia (G I), apresentada a uma ciencia (G II) ja 
esta fixada dentro de urn determinado campo ideol6gico - e se G leo 
unico caminho (ainda que obscuro) pelo qual 0 mundo da realidade mate
rial e social pode entrar (uma entrada ideologiea e envergonhadat nos labo
rat6rios da Teoria, entao nao e poss(vel compreender por que meios G II 
pode realizar qualquer crftica relevante ou realista das impurezas ideol6
gicas que Ihe sao apresentadas. Em suma, 0 esquema de Althusser ou nos 
mostra como as i1usoes ideol6gieas podem se auto·reproduzir interminavel
mente (ou evoluir de maneiras aberrante ou fortuital, ou entao nos propoe 
(com Spinoza) que os proeedimentos te6ricos em si mesmos podem refinar 
as impurezas ideol6gicas dos materiais dados apenas atraves do discurso 
cientrfico da comprova<;ao; ou, finalmente, propoe uma Ideia Marxista 
sempre imanente e preexistente fora do mundo material e social (Ideia 
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da qual este mundo e um "efeito"). Althusser apresenta alternadamente a 
segunda e a terceira proposir;:oes, embora seu trabalho seja de fato uma 
demonstrar;:ao da primeira. 

Mas podemos deixar de lade esta dificuldade, ja que seria cruel inter
rogar com muito rigor uma Generalidade que nos foi oferecida apenas com 
"indicar;:oes esquematicas". E possfvel que Althusser esteja descrevendo 
procedimentos adequados a certos tipos de exercfcio de 16gica: examina
mos (digamos) um trecho de um texto de Rousseau (G I): os usos das pala
vras e a consistencia da 16gica sao examinados de acordo com rigorosos 
procedimentos crfticos ou fi los6ficos (e n); e chegamos a um "conheci
mento" (G III), que pode ser util (e, nos termos de sua pr6pria disciplina, 
"verdadeiro"), mas que eantes crftico do que substantivo. Confundir esses 
procedimentos (adequados dentro de seus pr6prios limites) com todos os 
processos de produr;:ao de conhecimento e 0 tipo de erro elementar que 
(suporfamos) s6 poderia ser cometido por alunos em princfpio de carreira, 
habituados a comparecer a seminarios de crftica textual desse tipo, e mais 
aprendizes do que praticantes de sua disciplina. Ainda nao chegaram aque· 
les outros pro~edimentos (igualmente diffceis) de pesquisa, experimenta
r;:ao e de apropriar;:ao intelectual do mundo real, sem os quais os procedi
mentos crfticos secund.kios (embora importantes) nao teriam significado 
nem existencia. 

Na area de produr;:ao de conhecimento que e de longe a maior, um 
tipo de dialogo muito diferente esta em curso. Nao e verdade que a evi
dencia, ou "fatos", sob investigac;:ao cheguem sempre (como G I) numa 
forma ja ideol6gica. Nas ciencias experimentais ha procedimentos extrema
mente elaborados, adequados a cada discipl ina, e destinados a assegurar 
que isso nao acontetya. (Nao estamos, e claro, dizendo que os fatos cient!
ficos "revelam" seus pr6prios "significados" independentemente da orga
nizar;:ao conceptual). ~ de importancia central para todas as outras disci
plinas aplicadas (nas "ciencias sociais" e "humanidades") que se desenvol
vam procedimentos similares, ainda que sejam necessariamente menos 
exatos e mais sujeitos as determinatyoes ideol6gicas. A diferenc;:a entre uma 
disciplina intelectual madura e uma formar;:ao meramente ideol6gica (teo
logia, astrol09ia, certas partes da sociologia burguesa e do marxismo stali
nista ortodoxo - e talvez do estruturalismo althusseriano) esta exatamente 
nesses procedimentos e controles; pois se 0 objeto do conhecimento con
sistisse apenas de "fatos" ideol6gicos elaborados pelos pr6prios procedi
mentos dessa discil3lina, entao nao haveria nunca uma mane ira de confir
mar ou refutar qualquer proposic;:ao: nao poderia haver um tribunal de 
recursos cient(fico ou disciplinar. 

o absurdo de Althusser esta no modo idealista de suas construtyoes 
te6ricas. Seu pensamento e filho do determinismo economico fascinado 
pelo idealismo te6rico. Postula (mas nao procura "provar" ou "garantir") a 
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existencia da realidade material: aceitaremos esse ponto. Postula tambem 
a existencia de um mundo ("externo") material da realidade social, cuja 
organizacao determinada e sempre, em ultima instancia, "economica"; a 
prova disto esta nao na obra de Althusser - nem seria razoavel pedir essa 
demonstracao na obra de um fil6sofo - mas na obra madura de Marx. 
Esse trabalho ja chega pronto ao in reio da investigar;:ao de Althusser, como 
urn conhecimento concreto, embora um conhecimento nem sempre 
conscio de sua propria pr,Hica te6rica. ~ tarefa de Althusser realc;:ar 0 

conhecimento que ele tem de si mesmo, bem como rejeitar vMias impure
zas ideol6gicas que cresceram nos silencios de seus intersticios. Assim, um 
conhecimento dado (a obra de Marx) conforma os procedimentos de 
Althusser em cada um dos tres niveis de sua hierarquia: a obra de Marx 
chega como "materia-prima" - por mais elaborada que seja - em G I; e 
interrogada e processada (G II) de acordo com princfpios de "ciencia" 
derivados de seus apen;:us maduros, suposicoes tacitas, metodologias impl f
citas, etc.; e 0 resultado e confirmar e refoT(;ar 0 conhecimento concreto 
(G III) que as partes aprovadas da obra de Marx ja anunciam. 

Nao parece necessario insistir em que esse procedimento e totalmen
te autoconfirmador. Ele se movimenta dentro do drculo nao s6 de sua 
pr6pria problematica, mas tambem de procedimentos autoperpetuadores e 
auto-elaboradores. Esta e (aos olhos de Althusser e seus seguidores) exata
mente a virtude dessa pratica te6rica. E um sistema fechado dentro do qual 
OS conceitos circulam interminavelmente, reconhecem-se e interrogam.se 
mutuamente, e a intensidade de sua repetitiva vida introversiva e erronea. 
mente tomada por uma "ciencia". Essa "ciencia" eentao projetada de vol
ta sobrE a obra de Marx - sugere·se que se,us procedimentos eram da 
mesma ordem, e Que depois do milagre da "cesura epistemol6gica" (uma 
concepcao imaculada que nao exigiu nenhuma fecundar;:ao empfrica vulgar) 
tudo se seguiu em termos da elaborac;:ao do pensamento e de sua organiza. 
r;:io estrutu ra I. 

Sera poss(vel resumir numa palavra tudo 0 que precede? Essa palavra designa 
um c1rculo. Uma leitura filos6fica de 0 capital 56 l! posslvel como aplicac;:ao 
do que constitui 0 pr6prio objeto de nossa reflexao: a filosofia de Marx. Esse 
C(rculo s6 e poss(vel epistemologicamente pela existencia da filosofia de Marx 
nas obras do marxismo. (Le, 34/1). 

Para facilitar 0 "discurso da comprovar;:ao", voltamos a certos trechos 
de Marx, mas agora como materia-prima (G I): a mao se estende por toda a 
obra "imatura" de Marx, quase todas as obras de Engels, aquelas passagens 
da obra madura de Marx que exemplificam a pratica do materialismo his
t6rico, a correspondencia entre Marx e Engels (que nos leva diretamente ao 
seu laborat6rio enos mostra seus metodos), e a maior do pr6prio 0 Capital 
("ilustrac6es"); mas, por entre os dedos da mao, e poss(vel espreitar frases 
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de Marx fora do contexto, "silencios", e mediac;:5es subarticuladas, que sao 
podadas e discipl inadas ate Que se conformem aauto-suficiencia da pratica 
te6rica. ~ claro: se as questoes sao propostas dessa maneira e se 0 material 
e interrogado deste modo, ja com as suas respostas ensaiadas, e podendo 
responder a essas perguntas e nao a outras, podemos esperar que oferecera 
ao interrogante uma submissa obediencia. 

Este modo de pensar e exatamente aQuele que foi geralmente chao 
mado, na tradic;:ao marxista, de idealismo. Tal idealismo consiste nao em 
postular ou negar 0 primado de um mundo material ulterior, mas um uni
.... erso conceptual autogerador Que impoe sua pr6pria idealidade aos fe· 
namenos da existencia material e' social, em lugar de se empe'1har num 
dialogo contfnuo com os mesmos. Se ha um "marxismo" do mundo con
temporaneo, que Marx ou Engels reconheceriarn imediatamente como urn 
idealismo, e 0 estruturalismo althusseriano. 13 A categoria ganhou uma 
primazia sobre seu referente material; a estrutura conceptual paira sabre 
o ser social e 0 domina] 

v 
Nao pr.etendo contrapor, ao paradigma da prOdUl;aO do conhecimento pro· 
posto por Althusser, urn paradigma universal, alternativo, de minha auto
ria. Vou acompanhar Althusser um pouco mais, em sua incursao pela 
minha propria disciplina. Nao e facil faze·lo sem perder a calma, uma vez 
que as suas repetidas referencias a hist6ria e ao "historicismo" evidenciam 
seu imperialismo te6rico em suas mais arrogantes form as. Seus comenta
rios, em sua totalidade, nao revelam nem conhecimento nem compreens~o 

dos procedimentos hist6ricos; isto e, dos procedimentos que fazem da 
"hist6ria" uma disciplina e nao urn palavr6rio de afirmal;oes ideol6gicas 
alternativas; procedimentos que Ihe proporcionam seu pr6prio discurso 
rele....ante de comprova<;ao. 

Mas sejamos frios. Abordemos esse problema nao em seus suburbios 
{o que as historiadores acreditam fazer ao consultar e argumentar sobre 
"evidencia"l, mas na pr6pria cidadela: a nOl;ao que tern Althusser de 
Teoria. Se pudermos tomar aquela cidadela imperial, altaneira e encaste· 
lada (e absurdal. entao pouparemos nossas energias das escaramuc;:as no 
terreno circundante. A posi<;ao caira em nossas maos. 

A hist6ria (diz-nos Althusser) "nao mais existe, a nao ser (. .. ) como 
'aplicaC;ao' de uma teoria L .. ) que a rigor nao existe". As "'aplicac;oes' da 
teoria da historia se fazem de certo modo no dorso dessa teoria ausente, e 
se tomam natural mente por ela", Essa "teoria ausente" depende de "esbo
c;:os de teoria mais ou menos ideoI6gicos": 

TEM A HJSTORIA UMA TEORIA? 

Del/emos encarar a serio 0 faro de que a teoria da hisr6ria, no senrido rigoroso, 
nao exisre, OU que s6 existe para os historiadores, que os conceitos de hist6ria 
existentes sao, pois, no mais das I/ezes conceitos "emp(ricos" mais ou menDS a 
procura do fundamento te6rico - "emp(ricos", isto e, fortemente mesti~ados 

com uma ideologia que se dissimula sob as suas "elliooncias ". t 0 caso dos me· 
Ihores historiadores que se distinguem precisamente dos demais por sua prao· 
cupa~ilo te6rica, mas que procuram a teoria num n(lIel em Que ela nao se pode 
encontrar, no n(lIel da merodologia hist6rica, que nao pode definir·se fora da 
reoria que a fundamenta. (LC 51111) 

Vamos fazer um momento de pausa para observar algo estranho. 
Existe ha 50 anos ou mais (muito mais, se nos lembrarmos de Engels e 
Marx) uma historiografia marxista Que, como ja observei, tem hoje uma 
presen<;a internacional. E curioso, portanto, que todos esses historiadores 
(inclusive, ao que supomos, um ou dois que Althusser colocaria entre "os 
melhores") tenham operado durante todas essas decadas sem qualquer 
teoria. Porque eles acreditavam que sua teoria era, exatamente, derivada 
em parte de Marx; ou seja, daquilo que Althusser designaria como Teoria. 
Isto e, os conceitos crfticos empregados por esses historiadores, cotidiana· 
mente, em sua pratica, inclu (am os de explora<;ao, luta de classes, c1asse, 
determinismo, ideologia e de feudalismo e capitalismo como modos de pro
duc;ao, etc. etc., - conceitos derivados de uma tradil;:iio te6rica marxista 
e par ela validados. 

Isto e estranho. Os historiadores nao tem teoria. Os historiadores 
marxistas tampouco tem teoria. A Teoria Hist6rica, portanto, deve ser algo 
diferente da teoria hist6rica marxista. 

Mas retomemos nosso exame da cidadela. Devemos escalar penhasco 
ap6s penhasco ate alcanc;:ar 0 cume. A teoria nao pode ser encontrada "ao 
n(vel" da pratica hist6rica, seja marxista ou nao. Excelsior! 

A lIerdade da hist6ria nao pode ser lid" em seu discurso manifesto, porque 0 

texto d" hist6ri" nao Ii um texto em que fale uma IIOZ (0 Logos) rna"s a inau
divel e ilegillel anota~ao dos efeitos de uma estrutura de estruturas. (Le, 
15·16/1.) 

Nao sao muitos as historiadores que supoem que 0 "discurso manifesto" 
da hist6ria revela voluntariamente uma "verdade", nem que 0 Logos esta 
murmurando em seus ouvidos. Mesmo assim, a antftese formulada por 
Althusser e urn tanto impr6pria. "Inaudfvel e ileg(vel"? Nao totalmente. 
"Anotac;ao dos efeitos"? Talvez: como metatora poder(amos deixar isso 
passar, mas nao e esta uma metatora que leva precisamente aquela noc;iio 
da abstral;ao de uma essencia "do real que a contem e a 'encerra, ocultan
do-a" que Althusser, num estado de esp(rito diferente, critica como a 
marca distintiva do "empirismo"? (Ver Le, 36/1) "Dos efeitos de uma 
estrutura das estruturas"? Onde, entao, esta situada essa "estrutura das es
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truturas", se nao esta sujeita a qualquer investigat;ao "empirica" e tambem 
(Iembramos) se situa fora do "n ivel" da metodologia hist6rica? E, se pu

'," dermos fazer uma pergunta vulgar: esta essa "estrutura das estruturas" ali, 
mergulhada nos acontecimentos da historia, ou esta em algum outro lugar 
- por exemplo, urn Logos que fala, nao a partir do texto da hist6ria, mas 
de alguma cabet;:a filos6fica? 

A questao e irrelevante, diz Althusser; pior ainda, e impr6pria, tL 
culposa: nasce de uma problematica burguesa e empirista. Oizer que a 
estrutura poderia ser revelada pelos procedimentos da investigat;:ao hist6
rica nao tern sentido, porque tudo 0 que podemos conhecer da hist6ria 
sao certas representat;:oes conceptuais: Generalidades I impuras. Portanto, a 
"verdade" hist6rica s6 pode ser revelada dentro da pr6pria teoria, pelos 
procedimentos te6ricos ("0 processo que produz 0 conhecimento·concreto 
se passa totalmente na priltica te6rica") (AFM, 162).0 rigor formal de tais 
procedimentos e a unica prova da "verdade" desse conhecimento, e de sua 
correspondencia com os fenomenos "rea is" : 0 conhecimento-concreto, 
assim estabelecido, traz consigo todas as "garantias" necessarias - ou todas 
as que podem ser obtidas. "A hist6ria em si nao e uma temporalidade, mas 
uma categoria epistemol6gica que designa 0 objeto de uma certa ciencia, 0 

materialismo hist6rico. "/4 "0 conhecimento da hist6ria nao e hist6rico, 
tanto quanta nao e at;ucarada a conhecimento do at;ucar." (LC, 46/11) 

Essa escalada fin31 ate a cidadela e defendida par uma rede idealista 
de afirmat;:oes de textura tao densa que equase impenetnlvel. S6 podemos 
construir nosso conhecimento da hist6ria "no conhecimento, no processo 
de conhecimento, e nao no desenvolvimento do concreto-real" (Le, 49/11). 
E, certamente. uma vez que tudo 0 que pcnsamos se passa dentro do pen
samento e em s(mbolos, c6digos e representat;oes, iSlO e, urn tru(smo. 0 
surpreendente e que fosse poss ivel para urn fil6sofo, em fins da decada de 
1960, repetir esses tru fsmos com tal furia ret6rica, com tao contundente 
crftica a adversarios (nunca identificados) e com tal pretensao de novidade. 
Mas a ret6rica e as atitudes de severidade nao sao "inocentes": sao recursos 
para conduzir 0 leitor desscs tru ismos it proposiC;ao muito diferente de que 
o conhecimento emerge totalmente no ambito do pensamcnto, por meio 
de sua pr6pria extrapolat;:ao tcarica. Assim e poss ivel, numa elisao, rejeitar 
tanto a questao da experiencia (como G [ sao apresentadas it teoria) Quan
to a questao dos procedimentos especificos de investigaC;ao (experimental 
ou outra) que constituem aquele "difllogo" empirico que examinarei bre· 
'Iemente. Oiz Althusser: 

... ums vez que estejam verdadeiramente constituidas e desenvolvidas, fas 
ci~nciasjl5 nao precisam absolutamente da comprovacao de praticas exteriores 
para declarer "verdacleiros·'. isto e, conhecimentos, os conhecimentos que elas 
produzem. Nenhum matematico no mundo aspera que a fisice, na qual contu
do sao aplicades partes intelras da matematica, tenha comprovado um teorema 

para 0 declarar demonstrado: a "verdade" de seu teorema Ihe e fornecida em 
100% por criterios puramente internos da prMica da demonstracao matemati· 
ca, e portanto pelo critt!rio da pfiltica matematica. isto e. pelas formas exigidas 
de cientificidade matematica existente. Podemos dizer 0 mesmo dos resultados 
de qualquer ciencia. (LC. 63/l) 

Poderemos, realmente? Mais uma vez, Althusser recorre a uma disci
plina que na medida em que considera a 16gica de seu proprio material, e 
urn casO especial: a nOt;:ao de que a matematica poderia servir de paradigma, 
nao 56 para a 16gica mas para a produt;:ao do conhecimento, tern sido fre
Quente na tradit;aa cartesiana, tanto quanto no pensamento herege de 
Spinoza. E Althusser continua, para declarar triunfalmente: 

Devemos dizer 0 mesmo da ciencia que nos interesse ao maximo: 0 materialis· 
mo hist6rico, Pelo fato de que a teoria de Marx era "verdadeira" e que cia 
pade ser aplicada com exito. e nao por ter sido aplicada com exito eque e ver
dadeira. (Le. 63/ll 

A afirmat;ao encerra a sua propria premissa: porque a teoria de Marx e 
verdadeira (nao demonstradal, foi aplicada com ex ito. As teorias verdadei
ras podem, em geral, ser aplicadas com exito, Mas como vamos determinar 
esse exito? Oentro da disciplina hist6rica? E que dizer das ocasioes em que 
as teorias de Marx foram apl icadas sem sucesso? Se propusessemos isso da 
seguinte forma: "foi possivel aplicar a teoria de Marx com exito na medida 
em Que era 'verdadeira': ali onde a teoria teve ex ito, confirmou a suaver· 
dade", entao nos encontrariamos num discurso epistemol6gico diferente. 

Resumindo: Althusser admite, numa clausula perfunct6ria (e esta e, 
decerto, uma questao num n(vel realmentc muito baixo de teoria) que 
"nao ha duvida alguma de que existe entre 0 pensamento-do-real e esse real 
uma relat;:ao, mas se trata de uma relat;:ao de conhecimento, uma relac;:ao de 
inadequat;:ao ou de adequac;ao de conhecimento, e nao uma relac;ao real 
(entendemos por isso uma relat;:ao inscrita nesse real de que 0 pensamento 
eo conhecimento adequado ou inadequado)": 

Essa relacao de conhecimento entre 0 conhecimento do real e 0 real nao e uma 
relacao do real conhecido nessa relacao. Essa distincao entre relacao do conhe· 
cimento e relacao do real ~ fundamental: se nao a respeitarmos. ca fmos infali
velmente ou no idealismo especulativo ou no idealismo empirista. No idealismo 
especulativo se, como Hegel, confundirmos 0 pensamento com 0 real, redu
zindo 0 real ao pensamento, "concebendo 0 real como 0 resultado do penS8' 
mento" (.. .1: no idealisrno empirista. se confundirmos 0 pensamento com 0 

real. reduzindo 0 pensamento do real ao pr6prio real. (Le. 2410), 

Nao tenho a pretensao de entender isto muito bern. Nao me ocorreria defi
nir a relat;ao entre 0 conhecimento e seu objeto real em termos de uma 
"relac;:ao" na qual h<i duas partes ativas - 0 "real", por assim dizer, tentan
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do revelar-se ativamente a mente receptora. 0 real, em bora ativo em suas 
outras manifestac,;oes, e epistemologicamente nulo ou inerte: isto e, s6 se 
pode tornar objeto da investigac,;ao epistemol6gica no ponto em que penetra 
o campo de percep<;ao, ou conhecimento. Nas palavras de Caudwell, "obje· 
to e sujeito, tal como se mostram na relac,;ao mental, passam a existir simul
taneamente" e "0 conhecer euma relac,;ao mutuamente determinante entre 
o conhecimento e 0 ser."16 Nao pode haver meios de decidir sobre a "ade· 
quac,;ao ou inadequac,;ao" do conhecimento (em contraposic,;ao aos casas 
especiais da 16gica, matematica, etc.) a menos que suponhamos procedi· 
mentos (um "diaI6go" da pratica) destinados a estabelecer a corresponden
cia entre esse conhecimento e as propriedades "inscritas" naquele real. 

Mais uma vez, Althusser pulou de um trufsmo para um solipsismo 
teoretico. Abordou 0 problema afirmando um lugar comum, que nao 
oferece di ficu Idades: 

o pensamento do real, a concepeao do real, e todas as opera~oes de pense· 
mento pelas quais a real ~ pensado e concebido, pertencem aordem do pensar, 
ao elemento do pensamento, que nao se pode contundir com a ordem do real, 
com 0 elemento do real. (Le, 24/10 

Onde, a nao ser a I, poderiil ocorrer 0 pensamento? Mas "a relac,;ao de co· 
nhecimento entre 0 real e 0 real" pode ainda perfeitamente ser uma rela
c,;ao real e determinante, isto e, uma relac,;ao da apropriac,;ao ativa por uma 
parte (pensamento) da outra parte (atributos seletivos do real), e essa rela
c,;ao pode ocorrer nao em quaisquer termos que 0 pensamento prescreva, 
mas de maneiras que sao determinadas pelas propriedades do objeto real: 
as propriedades da realidade determinam tanto os procedimentos ade
quados de pensamento (isto e, sua "adequac,;ao ou inadequa<;ao") quanto 
seu produto. Nisto consiste 0 dialogo entre a consciencia e 0 ser. 

Vou dar um examplo (. . .I e ah! vejo minha mesa. 0 fato de ser um 
objeto "nulo ou inerte" nao impede que esse objeto seja uma parte deter
minante numa relar;;ao sujeito-objeto. Nao se conhece nenhum pedac,;o de 
madeira que se tivesse jamais transformado a si mesmo numa mesa; nem se 
conhece qualquer marceneiro que tenha feito uma mesa de ar ou de ser
ragem. 0 marceneiro se apropria da madeira e, ao transforma-Ia numa 
mesa, e governado tanto pela sua habi Iidade (pr<ltica te6rica, nascida de 
uma hist6ria, ou "experiencia", de fazer mesas, bem como uma hist6ria da 
evoluc,;ao das ferramentas adequadas) como pelas qualidades (tamanho, 
grao, amadurecimento) da propria prancha. A madeira impoe suas proprie
dades e sua "16gica" ao marceneiro, tal como este impoe suas ferramentas, 
suas habilidades e sua concepc,;ao ideal de mesas amadeira. 

Esta ilustrac,;ao pode nos revelar pouco sobre a relar;;ao entre 0 pen
samento e seu objeto, ja que 0 pensamento nao e um marceneiro, nem se 
ocupa desse tipo de processo de manufatura, Mas pode servir para ressaltar 
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uma posslvel forma de rela<;:ao entre um sujeito ativo e um objeto "inerte", 
na qual 0 objeto permanece (dentro de limites) determinante: a madeira 
na'o pede determinar 0 que e feito, nem se e bem ou malfeito, mas pode 
certamente determinar 0 que nao pode ser feito, os limites (tamanho, resis
tencia, etc.) do que e feito, e as habilidades e ferramentas necessarias para 
isto. Numa tal equa<;:ao, 0 "pensamento" (se e "verdadeiro") s6 pode re
presentar 0 que e adequado as propriedades determinadas de seu objeto 
real, e deve operar dentro desse campo determ inado. Se escapa a isto, 
ent~o se transforma num remendar malfeito, extravagante e especulativo, 
e na auto-extrapola9ao de um "conhecimento" de mesas, a partir de um 
fanatismo preexistente. Como esse "conhecimento" nao cor responde a rea
lidade da madeira, demonstrarcl sem demora a sua "adequar;;ao ou inade· 
quar;;ao": tao logo a ela nos sentemos, provavelmente desabara, espalhando 
toda a serie de elaborados molhos epistemolbgicos pelo chao. 

o objeto real (eu dissel e epistemologicamente inerte: isto e, nao se 
pade impor ou revelar ao conhecimento: tudo isso se processa no pensa· 
mento e seus procedimentos. Mas isto nao significa que seja inerte de 

outras maneiras: mio precisa, de modo algum, ser sociologica ou ideOlogica'll 
mente inerte. E, coroando tudo, 0 real nao esta "103 fora" e 0 pensamento 
dentro do silencioso audit6rio de conferencias de nossas cabe<;:as, "aqui 
dentro". Pe~eQto e ser habitam !!.m unico espac,;o, que somos n6s mes- j 
mos. Mesmo quando pensamos, tambem temos fome e 6dio, adoecemos ou ' 
amamos, e a consciencia est;l misturada ao ser; mesmo ao contemplarmos 0 

"real", sentimos a nossa pr6pria realidade palpo3vel. De tal modo que os 
problemas que as "materias-primas" apresentarn ao pensamento consistem, 
com frec;uencia, exatamente em suas qualidades muito ativas, indicativas e 
invasdras. Porque 0 dialogo entre a consci€mcia e 0 ser torna-se cada vez 
mais complexo - inclusive atinge imediatamente uma ordem diferente de 
complexidade, que apresenta uma ordem diferente de problemas ~pistemo
Ibgicos - quando a consciencia cr(tica esta atuando sobre um'a materia
prima feita de seu pr6prio material: artefatos intelectuais, rela<;:oes sociais, 
o fato hist6rico. 

Um historiador - e, sem duvida, um historiador marxista - deveria JII 
ter plena consciencia disto. ©texto morto e inene de sua evidencia nao e '" 
de modo algum "inaudivel"; tem uma clamorosa vitalidade pr6pria; vozes 
clamam do passado, afirmando seus significados pr6prios, aparentemente 
revelando seu pr6prio conhecimento de si mesmas como conhecirnento~Se 
mencionamos um "fa to" comum - "0 Rei Zed morreu em 1100 A.O .... _ 

ja estamos mencionando um conceito de realeza: as relac,;oes de domina<;:ao 
e sUbordinac,;ao, as fun<;:oes e papel do cargo, 0 carisma e dotes magicos que 
acompanham esse papel, etc., enos deparamos com isto nao apenas como 
um objeto de investiga<;:ao, um conceito que desempenhou certas fun<;6es 
na media9ao de relac,;oes numa dada sociedade, com (talvez) varias nota· 

I 
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c,:oes conflitantes desse conceito endossadas pm diferentes grupos sociais 
(os sacerdotes, as criadasl dentro daquela sociedade - nao s6 isso, que 0 

historiador tem de reconstituir com dificuldade, mas tambem esta eviden· 
cia e recebida por ele dentro de um quadro te6rico (a disciplina da hist6ria, 
que tambem tem lima hist6ria e um presente controvertido) que aperfei
c,:oou 0 conceito de realeza, pelo estudo de muitos exemplos de realeza em 
diferentes sociedades, resultando em conceitos dela muito diferentes da 
imediac;ao, em poder, em senso comum ou em mito, daqueles que testemu
nharam na pratica a morte do Rei Zed. 

Essas dificu Idades sao imensas. Mas as dificuldades se multiplicam 
muitas vezes quando examinamos nao um fato ou conceito (realeza) mas 
aqueles acontecimentos que a maioria dos historiadores considcra como 
centrais para seu estudo: a "processo" hist6rico, a inter-relaeao de fene
menos d {spares (como economias e ideologiasl. a causaeao. A relac,:ao entre" 
o pensamento e seu objeto torna-se agora extremamente complexa e me
diata; e, ademais, 0 conhecimento hist6rico resultante estabelece relaeoes 
entre fenemenos que nunca poderiam ser vistos, sentidos ou experimenta
dos pelos atores desse modo naquela epoca; e organiza as constataeOes de 
acordo com conceitos e dentro de categorias que eram desconhecidos dos 
homens e mulheres cujos atos constituem 0 objeto de estudo - todas essas 
dificuldades sao tao imensas que se torna evidente que a hist6ria "real" e 0 

conhecimento hist6rico SdO coisas total mente distintas. E certamente sao. 
Que mais poderiam ser? Mas disto se conciui que devemos derrubar a 
ponte entre eles? Nao poderc~ 0 objeto (hist6ria real) permanecer ainda 
numa relaeao "objetiva" (empiricamente verificavel) com seu conhecimen
to, uma relaeao que e (dentro de limites) determinante? 

Ante as complexidades desta conclusao, um certo tipo de mente 
racional (e, em particular, uma mente racional inocente do conhecimento 
pratico dos procedimentos hist6ricos e impaciente por um caminho facil 
para 0 Absoluto) recua. Esse recuo pode tomar muitas formas. ~ interes
sante (e deve ser de interesse para os marxistas) que, na fase inicial do 
recuo, tanto 0 empirismo como 0 estruturalismo althusseriano cheguem a 
um identico repudio do "historicismo". Assim, longe de serem originais, as 
posic,:oes de Althusser significam uma capitulac,;ao a d~cadas de critica aca
demica convencional da historiografia, cujo resultado foi par vezes relati
vista (a "hist6ria" como expressao das preocupac,:oes do presente), outras 
vezes idealista e teorista, e outras ainda de um ceticismo extremamente 
radical quanto as credenciais epistemol6gicas da hist6ria. Um caminho 
pode ter passado' por Husser! e Heidegger; outro, por Hegel e Lukacs; 
outro ainda atraves de uma tradic,;ao mais "empfrica" de filosofia lingiHs
tica "anglo-saxonica": mas todos os caminhos levaram a um tim comum. 

Ao fim de sua laboriosa vida foi poss ivel aquele formid~vel praticante 
do materialismo hist6rico, Marc Bloch, afirmar com robusta confianca 0 
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carater objetivo e determinante de seu material: "0 passado e, por defi
nieio, urn dado que nada no futuro modificara. "17 Na d~cada de 1960 
semelhante confianc,;a nao podia ser expressa em companhia intelectual 
respeitavel : era possivel para um talentoso autor, parte da tradicao mar
xista, afirmar 0 relativismo hist6rico como um lugar comum: 

Para as ciencias humanas, a individualidade hisl6riea eelaborada pela eseolha do 
que e esseneial para n6s, isto e. em termos de noosos julgamenlos de valor, 
Assim, a realidade hisI6riea se modifiea de epoea para epoea, eom modifiea
l;Oes na hierarquia dos valores. 18 

As razoes particulares propostas para a falta de credibilidade epistemol6
gica da hist6ria foram diferentes, como 0 foram as soluc,;5es oferecidas; mas 
Oakeshott e Althusser, Lucien Goldmann e Raymond Aron, Popper e 
Hindess/Hirst voltaram todos sua atencao para a mesma ~rea, com inten

c,;oes semelhantes. 19 

A "hist6ria" talvez tenha provocado essa vinganea contra si mesma. 
Nio pretendo negar que as seculos XIX e XX criaram autenticos e par 
vezes monstruosos"historicismos" (noc,;oes evolucionarias, teleol6gicas e 
essencialistas da automotivac,;ao da "hist6ria"); nem pretendo negar que 
esse mesmo historicismo impregnou certa parte da tradic,;ao 'narxista, com 
a noc,;io de uma sucessao programada de "fases" hist6ricas impulsionadas 
rumo a um fim predeterminado pela luta de classes. Tudo isso mereceu 
severa censura. Mas a censura feita ao materialismo hist6rico supunha com 
demasiada frequencia a sua culpa, sem uma investigac;ao escrupulosa da 
sua pnhica; ou, se os exemplos de culpa eram identificados (frequentemen
te na obra de ide610gos. mais que na prMica madura de historiadoresl. 
supunha-se entao que invalidavam todo 0 exercicio, e nao apenas coloca
yam em questao 0 praticante, ou a maturidade do conhecimento hist6rico. 
E se criticos e fil6sofos (Collingwood a parte) foram geralrnente culpados 
dessa cemoda elisao, ninguem foi mais imoderado em sua atribuic,;io de 
"historicismo" a pratica do materialismo hist6rico que Althusser: do co
m~o ao fim, a pratica dos historiadores (e dos historiadores marxistasl e 
presumida por ele, mas nao examinada. 

Fac,;amos vol tar contra os criticos 0 escrutinio da c((tica, e vejamos 
Como Althusser e Popper chegaram a rejeic;ao comum do "historicismo". 
Para Popper, ha um sentido muito limitado no qual admitira que certos 
"fatos" da hist6ria sao empiricamente verificaveis. Mas quando atraves
samos uma obscura (mas critical fronteira dos fatos isolados ou evidencias 
particulares e passamos as questoes de processo, formac,;oes socia is e rei a
Coes, ou causac;ao, penetramos imediatamente um reino no qual devemos 
ser ou culpados de "historicismo" (que consiste, para ele, em parte na 
atribuic,;ao, it hist6ria, de leis de previsao, ou na proposicao de "interpre
t8l;oes gerais" que derivam de categorias "holistas" impr6prias, impostas 
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pela mente interpretadora, que sao empiricamente inverificaveis, e que n6s 
mesmos contrabandeamos para a hist6rial. ou estamos confessadamente 
oferecendo uma interpreta~o como um "ponto de vista". Os fatos isolados 
estao, de qualquer modo, contam inados pela sua proveniencia aleat6ria ou 
pre-selecionada. A evidencia sobre 0 passado sobrevive ou de maneiras 
arbitnirias, ou de maneiras que impoem uma determinada pressuposiCao ao 
investigador historico, e portanto 

As chamadas "tontas" da hist6ria registram apenas os fatos que parece bas· 
tanta interessante registrar L .. l as fontes. em geral, encerrarao apenas fatos 
que se enquadram numa teoria preconcebida. E como nao hi! outros latos dis
pon{veis, nao sera posslvel, em geral. comprovar esta ou qualquer outra teoria 
su bsequente. 

A maioria das interpretacoes serao "circu lares no sentido de que se devem 
enquadrar a interpretac;ao usada na selecao original dos fatos". Da i ser 0 

conhecimento hist6rico, em qualquer sentido amplo ou geral, 0 seu proprio 
artefato. Embora Popper admita que uma interpretacao possa ser descon· 
firmada por nao corresponder a fatos discretos empiricamente verificaveis 
(uma admissao que Althusser nao pode fazer), pelos seus criterios de prova 
- criterios derivados das ciencias naturais - nao podemos ir alem disso. A 
prova experimental de qualquer interpretac;:ao e impossivel: por isto a 
interpretac;:ao pertence a uma categoria fora do conhecimento hist6rico 
("ponto de vista"), embora cada gerac;:ao tenha 0 direito, e mesmo uma 
"necessidade premente", de oferecer a sua interpretac;:ao ou ponto de vista 
como uma contribuicao ao proprio auto-entendimento e auto-avaliac,;ao. 20 

Segundo Popper, nao podemos conhecer a "hist6ria", ou no maximo 
podemos conhecer apenas fatos isolados (e os que sobreviveram atraves 
de sua pr6pria auto-selecao, ou auto-selecao hist6rical. A interpretacao 
consiste na introduCao de um ponto de vista: este pode ser legitimo (em 
outras bases) mas nao constitu i nenhum conhecimento hist6rico verdadei
ro. Althusser parte mais ou menos da mesma premissa :21 embora mesmo 
a sugestao de que podemos conhecer os fatos isolados receba seu desprezo, 
ja que nenhum fato pode alcancar identidade epistemol6gica (ou a signi
ficac;ao de qualquer significado) ate que seja situado num campo te6rico 
{ou ideol6gicol; e 0 ato teorico eanterior a qualquer coisa que se pretenda 
como investigacao "emp(rica", e a conforma. 

No esquema de Althusser. a ideologia (ou Teoria) assume func,;oes 
propostas por Popper, como interpretac;ao ou ponto de vista. ~ somente 
em suas conclusoes que encontramos entre ambos alguma discordancia 
acentuada. Para Popper, "nao ha hist6ria da humanidade, ha apenas urn 
numero indefinido de hist6rias de tados os tipos de aspectos da vida huma
na". Essas hist6rias sao criadas por historiadores a partir de uma "materia 

infinita" de acordo com preocupac,;oes contemponlneas. 22 A enfase recai, 
com a monotonia de um martel a a vapor, sabre a incognoscibilidade de 
qualquer processo historico objetivo e sobre os perigos da atribu icao "his
toricista". Devemos procurar as apalpadelas 0 caminho de volta numa 
penumbra empirista, identificando os fatos obscuros aos nossos pes, pouco 
a pouco e um de cada vez. Mas onde Popper ve perigo, Althusser ve uma 
esplendida oportunidade, urn espar;:o conceptual, urn vazio que convida a 
sua ocupar;:ao imperial. 0 processo hist6rico e incognoscivel como objeto 
real; 0 conhecimento hist6rico e produto da teoria; a teoria inventa a his
toria, seja como ideologia ou como Teoria ("ciencia"). 0 unico problema 
e (Iembramos) que "a teoria da hist6ria, no sentido forte, nao existe". 
Mas Althusser pode fornecer essa teoria aos historiadores. Nao temos ne· 
cessidade de tatear no escuro: daremos um saito, urn gigantesco salta epis
temol6gico, da escuridao para a luz. 

Ja observamos esse espantoso idealismo. Na verdade, Althusser e 
rigoroso, rigido mesmo, em relacao ao idealismo, "0 idealismo especula
tivo", nos diz ele, confunde 0 pensamento e 0 r.eal reduzindo 0 real ao pen· 
samento e "concebendo 0 real como resultado do pensamento". Mas 
Althusser nao faz, com tantas palavras, esse gesto superfluo. (Negar explici· 
tamente a existencia previa de um mundo materia I poderia ate mesmo 
atrair para ele alguns olhares curiosos dos Iideres do p.e.F.). Como um 
"material ista" obediente, AI thusser afirma que 0 real existe, em algum 
lugar, 113 fora. 

Para n6s, 0 "rea'" nao e uma palavra de ordem teorica: 0 real eo objeto real, 
existente. independentemente do seu conhecimento. mas que nao pode ser 
definido a nao ser pelo seu conhecimento. Nesse segundo aspecto, te6rico, 0 

real se confunde com os meios do seu conhecimento IAFM, 219). 

E, do mesmo modo, ha mais de 350 anos, u m fil6sofo, falando a partir 
da posic,;ao oposta, declarava: 

Para n6s. Deus nao e uma pelavra de ordem te6rice: Deus e a Primeira Causa 
que existe independentemente de nosso conhecimento, etc. 

- ou, para sermos mais precisos, "0 certo eque Deus nada fez na natureza 
que nao fosse por causas segundas". 0 argumento nao impediu que Francis 
Bacon fosse acusado de ser ateu em segredo, e Althusser mio se deve sur
preender ao ser acusado de dissolver a realidade numa ficcao idealista. Pois, 
uma vez feito esse gesto piedoso e necessaria (como uma especie de a 
priori genetico, uma clausula "em ultima instiincia"l, 0 "real" ~ rapida
mente arrastado para tora da cena. Tudo 0 que a pensamento pode conhe· 
cer e 0 pensamento - e artefatos de pensamento bastante malfeitos, "pois 
a mente do homem ~ (. .. ) como urn espelho encantado, cheia de supersti
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~ao e impostura, se nao for Iibertada e reduzida". 23 A teoria deve reparar 
isso. 

Althusser nao confunde tanto 0 pensamento com 0 real como, ao 
afirmar a incognoscibilidade do real, confisca a realidade de suas proprieda·

'~ des determinantes, reduzindo assim 0 real aTeoria. Essa Teoria permanece 
imanente, esperando a cesura epistemol6gica de Marx. E 0 conhecimento 
que foi entao apropriado por Marx (embora "revelado" fosse uma palavra 
melhor) nao era de modo algum determinado por seu objeto:-'Os historia
dores intepretaram a capital de maneira inteiramente erronea: 

o que eles nao viam e que a hist6ria aparece em 0 capital como objelo de teo
ria, e nao como objeto real, como objeto "abstrato" (conceptual), e nao como 
objeto concreto·real; e quc os cap(tulos em que 0 primeiro grau de urn trata· 
mento hist6rico e aplicado por Marx ou para as lutas pela redul;ao da jornada 
de trabalho ou para a acumuiaciio primitiva capitalista, remetem, como a seu 
princ(pio, a teoria da hisl6ria, a acclerac;ao do conceito de hist6ria. e de suas 
"formas desenvolvidas". da qual a teoria economica do modo de produc;ao 
capitalista constitui uma "regiao" determinada, (LC, 59/lIl. 

E ainda: 

Apesar das apan:incias. Marx nao analisa nenhuma "sociedade concreta", nem 
mesmo a Inglaterra, que menciona constantemente no Volume I, mas 0 MODO 
DE PR ODU CAO CA PI TA LISTA e nada mais (, . .I Nao devemos imaginar que 
Marx esteja analisando a situa(:ao concreta na Inglaterra, quando a discute. 
Apenas a discute para "ilustrar" sua teoria (abstrata) do modo de produc;eo 
capitalista, (L & P, 76l. 

Vestido dessa capa escarlate e guarnecida de peles da Teoria, Althus
ser pode agora entrar em todo salao de conferencias adjacente e, em nome 
da filosofia, denunciar os titulares e expropria·los de suas pobres e falhas 
disciplinas que pretendem ser conhecimentos. Antes que essas disciplinas 
possam de qualquer modo seguir adiante, devem primeiro sentar-se ante 
sua tribuna e aprender suas Ii~oes: 

Em particular, os especialistas que trabalham nos dominies das "Ci~ncias 

Humanas" e das Ciencias Sociais (dominio menod, isto e, economistas, histo
riadores, soci610gos. psic610gos sociais. psic610gos, historiadores de arte de 
literatura. ou religiosos e de outras ideologias - e mesmo linguistas e psicana
listas, todos esses especialistas devem saber que nao podem produzir conheci
mentos verdadeiramente cientificos em sua especializacao a menos que reco
nhecam a indispensabilidade da teoria fundada por Marx. Pois ela e, em 
prlnc(pio, a teoria que "abre" ao conhecimento ciendfico 0 "continente" no 
qual trabalham, no qual produziram ate agora uns poucos conheeimentos 
preliminares (IjngiHstica. psieamilisel ou uns poucos elementos ou rudimen
tos de conhecimento (0 oessiona! cap(tulo de hist6ria. sociologia ou econo
mill) ou ilusoes puras e simples, ilegitimamente chamadas de conhecimentos. 
(L & P.72) 

I 
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Nao importa que os vassalos nesses continentes ou "dom(nios menores" ja 
se considerassem marxistas - eram impostores e talvez devam agora pagar 
um duplo tributo a "teoria que Marx fundou" mas que ninguem, inclusive 
(notavelmente) Marx, entendeu antes da anuncia~ao de Althusser. Quanto 
a minha pobro e laboriosa disci pi ina da hist6ria, a expropria~iio de nosso 
insignificante principado (sem duvida um dominio real mente pequeno) e 

total: 

Temos, urna vez mais, que purificar nosso conccilo de teoria da hist6ria, de I 

modo radical, de loda contaminacao pelas evidencias da hist6ria emp(rica, pois 
sabemos que essa "hist6ria emp(rica" nada mais e quc 0 aspecto desnudo da 
ideologia empirista da hist6ria. (. , .I Devemos conceber do modo mais rigoroso 
a necessidade absoluta de libertar a teoria da hist6ria de qualqucr envolvimen
to com a temporalidade "emp(rica" (LC. 46/11l. 

'-... 

Acima de tudo, devemos derrubar 0 "poder incrrvel" de um preconceito, 

Que constitui 0 estofo do historicismo contemporaneo, e que nos levaria a con
fundir 0 objeto do conhecimento com a objeto real, afetando 0 objeto de 
conhecimento das "qualidades" pr6prias do objeto real de que ele e conheci
mento, (LC, 46/JIl_ 

~ claro que Althusser e seu regimento de assistentes pretendem impor uma 
tributa~ao punitiva a esse pequeno (e agora subjugado) dom rnio da hist6ria, 
e lant;:ar nossos p<!cados as cabecas de nossos filhos ate a terceira gera~ao. 

Ficamos perplexos nesse mundo invertido de absurdos. E sua m8gica 
penetra ainda as mentes que nele vagueiarn, a menos que ali ingressem 
armadas e sob a disciplina da crltica. (0 "senso comum" de nada Ihes ser
vira: todo visitante e revistado na fronteira' e despojado dele.) Mentes 
encantadas movem-se atraves de campos visionarios e sem humor, vencem 
obst.kulos imaginarios, degolam monstros miticos ("humanismo", "mora
lismo"l. executam ritos tribais com 0 ensaio de textos aprovados. H1i dra
ma: os iniciados sentem que tem algo a fazer (estao desenvolvendo uma 
"ciencia"l ao descobrir novos "silencios" em Marx, e extrapolam mais 
ainda das razoes auto-extrapolantes da Teoria. E hci 0 drama maior dos 
hereges e das heresias, quando alunos e discrpulos se afastam da fe e sur
gem profetas rivais, e a medida que se multiplicam sub e p6s-althusseria
nismos e estruturalismos derivativos (Iinguisticos e semi6ticosl. ~ claro: 
pois e exatamente quando uma teoria (ou uma teologia) nao esta sujeita 
a controles empfricos que as disputas sobre a colocacao de um termo 
levam aDs partos te6ricos: 0 parto da partenogenese intelectual. 

Eis, portanto, onde estamos. Mais urn espetciculo espantoso, aberran
te, e acrescentado a fantasmagoria de nosso tempo. Nao e um momento 
prop{cio para a vida da mente racional: para uma mente racional na tradi
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c;:ao marxista e uma epoca insuportavel. 0 mundo real tambem acena para 
a razao com as suas pr6prias inversoes. Contradic;:oes obscenas se manifes· 
tam, gracejam e desaparecem; 0 conhecido e 0 desconhecido trocam de 
lugar; ate mesmo as categorias, quando as examinamos, se dissolvem e se 
transformam em seus contrarios. No Ocidente uma alma burguesa anseia 
por um "marxismo" que Ihe cure a propria alienac;:ao; no mundo "comu· 
nista", uma pretensa "base socialista" da origem a uma "superestrutura" 
de fe crista ortodoxa, materialismo corrupto, nacionalismo eslavo e Solje
nitsin. Nesse mundo 0 "marxismo" desempenha a func;:ao de urn "Apare
Iho Ideologico de Estado" e os marxistas sao alienados, nao em sua identi
dade propria, mas no desprezo do povo, Uma velha e laboriosfl tradic;:ao 
racional se decompoe em duas partes: um arido escolasticismo acadernico 
e um pragmatismo brutal de poder. 

Tudo isso nao e sem precedentes. 0 mundo atravessou essas mudan· 
c;:as de cena antes. Elas indjcam a solu<;:ao de (ou indicam que estao senda 
contornadosl certos problemas, a chegada de novos problemas, a morte 
de vel has questoes, a presenc;:a invislvel de quest6es novas e informuladas 
a nossa volta. A "Experi€lncia" - a experiencia do fascismo, stalinismo, 
racismo, e do fenomeno contradit6rio da "afluencia" da c1asse operaria 
em setores de economias capitalistas - esta fazendo romper e exigindo 
que reconstruamos nossc:s categorias. Mais uma vez, testemunharnos 0 

"ser social" determinando a "consciencia social", a medida Que a expe
riencia se impoe ao pensamento e 0 pressiona; mas, desta vez, nao ea ideo
logia burguesa mas a consciencia "cientifica" do marxismo que esta 
cedendo sob a tensao. 

Este e um tempo em que a razao deve ranger os dentes. A medida 
que 0 mundo se modifica, devemos aprender a modificar nossa linguagem 
e nossos termos. Mas nunca deveriamos modifica-Ios sem radio. 

VI 
Respondendu a Althusser, negar-me-ei a vantagem de travar essa batalha 
em terreno favoravel - isto e, 0 terreno dos pr6prios escritos de Marx e 
Engels. Embora numa batalha sobre esses termos quase todas as escaramu
c;:as pudessem ser ganhas (pois, repetidamente, Marx e Engels, nos mais 
especlficos termos, inferem a realidade tanto do processo como da estru· 
tura "inscritos" na hist6ria, afirmam a objetividade do conhecimento 
historico e condenam modos de pensar "idealistas" identicos aos de 
Althusserl. recuso-me a levar a discussao nesse terreno por tres razOes. 
Primeiro, embora cada escaramuc;:a pudesse ser ganha, a batalha permanc' 
ceria sem decisao: tudo 0 que 0 dogma fon;:ado a recuar tem que fazer e 
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"ler" Marx ainda mais seletivamente, descobrir novos siil~ncios, repudiar 
mais textos. 24 Segundo, hcl muito deixei de estar interessado neste tipo de 

. defesa do marxismo como doutrina. 2S Terceiro, em bora eu conher;a esses 
tex toS , e talvez ate mesrno saiba como "Ie-los" de uma maneira diferente 
da leitura de Althusser - isto e, eu os conhec;:o como aprendiz, e, como 
praticante do materialismo, os tenho empregado na minha pratica por 
muitos anos, os tenho testado, tenho uma divida para com eles, e tambem, 
ocasionalmente, descobri neles diferentes tipos de "silencio" ou inadequa
c;:ao - embora tudo isto seja verdade, creio que 0 tempo desse tipo de exe
gese textual ja passou. 

A est8 altura, e somente a esta altura, posso chegar perto de alguma 
concordancia com Althusser. Porque para nos do is 0 fato de registrar 
uma congruencia entre nossas posic;:5es e um determinado texto de Marx 
nada pode provar quanto a validade da proposir;:ao em questao: pode, 
apenas, confirmar uma congruencia. Em cem anos, 0 universo intelectual 
modificou-se, e mesmo aquelas proposic;:oes de Marx que nao exigiam revi
sao nem esclarecimento foram definidas num determinado contexto, corn 
frequencia foram estabelecidas em antagonisrno a deterrninados opositores 
hoje esquecidos. Em nosso novo contexto, f rente a objec;:oes novas e ta Ivez 
mais sutis, essas proposic;:6es devem ser novamente pensadas e formuladas. 
Trata-se de um problema historico conhecido. Tudo deve ser repensado 
mais uma vez, todo termo deve submeter·se a novos exames. 

Devo alongar-me um pouco mais em relac;:ao a ccrtas objer;:oes prati
cas. Embora estas se apresentem desde logo a qualquer praticante da hist6
ria, 0 filosofo sem duvida as considera triviais: pode fazer corn que desa
parec;:am com uma varinha de condao epistemol6gica. Mas as objec;:6es 
devem ser mencionadas, pois as descric;:6es dos procedimentos historicos 
propostas por Popper ou por Althusser nao correspondem aquilo que a 
maioria dos historiadores pensam que estao fazendo, ou "acharn" que 
estao fazendo na pratica.(yemos Que alguns fil6sofos (e mais soci610gos) 
tern uma noc;:ao teorica, mas vaga, do que sao as "fontes" hist6ricas-:"Assim, 
reconhecem·se pouco na afirmac;:ao (Popper) de que "as chamadas 'fontes' 
da hist6ria registram apenas os fatos cujo registro pareceu bastante interes· 
sante"; nem na afirmacao (H indess-Hirst) de "os fatos nao sao nunca dados, 
sao sempre produzid~s".rA afirmac;:ao de Popper parece dirigir a atenc;:ao i 
para a inrencionalidade dos atores hist6ricos: a evidencia hist6rica compre
ende apenas os registros que esses atores pretenderam transmitir a poste· 
ridade e, portanto, imp6e suas intenc;:oes como uma regra heurtstica ao 
historiador. Hir.dess e Hirst, que se reconhecem, em sua epistemologia, 
althusserianos verdadeiros (em bora mais rigorosos do Que seu mestre), 
transferem a atenc;:ao da genese da evidencia para sua apropriac;:ao (dentro 
de urn determinado campo teorico) pelo historiador, que "produz" fatos, a 
partir de alguma coisa nao "dada". -- / 
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Ambas as afirma~oes sao meias-verdades, 0 que equivale a dizer que 
nao sao verdadeiras. (Grande parte da evidencia hist6rica sobreviveu por 
motivos muito distantes de qualquer inten<;ao dos atores de projetar uma 
imagem de si mesmos a posteridade: os registros administrativos, de tribu· 
ta<;ao, legisla<;ao, cren<;a e pratica religiosa, as contas dos templos e mostei· 
ros, e a evidencia arqueol6gica de suas localiza<;oes: Pode ser verdade que 
quanto mais remontamos no tempo registrado, mais as evidencias se tor· 
nam sujeitas aatribui~ao de inten<;ao de Popper. Isto, porem, nao constitui 
uma propriedade da evidencia que historiadores e arque610gos antigos 
tivessem irresponsavelmente-negligenciado. Na verdade, quando examinam 
os primeiros glifos maias ou inscri<;oes cuneiformes da Babilonia antiga, um 

,	 importante objeto de estudo e, precisamente, a inten<;ao dos autores do 
registro e, atraves disso, a recomposi<;ao de sua cosmologia, sua astrologia e 
seus calendarios, seus exorcismos e sortilegios - 0 seu "interesse". 

A evidencia intencional (evidencia oferecida intencionalmente apos· 
teridade) pode ser estudada, dentro da disciplina hist6rica, tao objetiva· 
mente quanto a evidencia nao·intencional (isto e, a maior parte da eviden
cia hist6rica, que sobrevive por motivos independentes das inten<;oes dos 
atoTes). No primeiro caso, as inten~6es sao, elas pr6prias um objeto de 
investiga<;ao; e em ambos os casos os "fatos" hist6ricos sao "produzidos", 
pelas disciplinas adequadas, a partir de fatos evidenciais. Mas a confissao 
de que, neste sentido disciplinado, os fatos hist6ricos sao "produzidos", 
justificara a meia-verdade de Hindess e Hirst, de que os "fatos nunca sao 
dados"? Se nao fossem, de algum modo, dados, entao a pnltica hist6rica 
ocorreria numa oficina vazia, manufaturando a hist6ria (como Althusser e 
Hindess/Hirst gostariam de fazer) a partir de ar te6rico. E a propria condi
<;ao de "dados" dos fatos, as propriedades determinadas que apresentam 
ao praticante, representam uma metade do dialogo que constitui a disci· 

pi ina do historiador. 
Popper parece ver toda evidencia hist6rica como a Cr6nica dos Reis. 

Poucas evidencias hist6ricas sao "registradas" nesse sentido autoconscien· 
te: e 0 que ha, ainda pode ser lido no sentido "infernal" de Blake, isto 
e, posto de cabe~a para baixo e sacudido, ate que se descubra 0 que 
os seus autores supunham mas nao pretendiam registrar - suposi~6es e 
atributos impl(citos inscritos no texto. A maioria das fontes escritas sao 
de valor, pouco importando 0 "interesse" que levou ao seu registroWm 
acordo de casamento entre 0 filho de um latifundiario e a filha de um mer· 
cador das Antilhas no seculo XVIII pode deixar um deposito substancial 
num arquivo administrativo, de negocia~oes prolongadas, atos legais, acor' 
dos de propriedade, e mesmo (raramente) umatroca de cartas deamer_ Ne
nhum dos atores teve a intenc;ao de registrar fatos interessantes para uma 
vaga posteridade, mas sim de unir e assegurar a propriedade de maneiras 
espedficas, e talvez tambem estabelecer uma rela~ao humana~O historia-
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dor lera esse material e, a luz das perguntas que propoe, podenl derivar 
dele evidencias relativas a transar;;oes de propriedade, procedimentos legais, 
medja~6es entre grupos proprietarios de terras e mercantis, estruturas fami· 
liares cspec(ficas e lac;os de parcntesco, a institui<;a'O do casamento burgues 
ou a atitudes sexuais - evidencias que os autores n30 tiveram a inten<;ao 
de revelar, e algumas das quais (talvez) se horrorizassem em saber que che

garia~ a luz. 

, 1550 acontece e volta a acontecer: e sempre assim. Pessoas foram 
tribu~adas, e as listas dos fogais sao recolhidas nao pelos historiadores dos 
impostoS, mas pelos demografos hist6ricos. Pessoas tiveram de pagar dizi
mos, e os registros imobiliarios toram usados como evidencia pelos histo
riadores agr<lrios. Pessoas eram arrendatarias tributarias ou enfiteutas: seus 
tftulos de arrendamento cram arrolados e transferidos nos arquivos do tri
bunal senhorial, e essas fontes essenciais sao interrogadas pelos historiado
res repetidamente, nao s6 em busca de novas evidencias, como tar:nbem 
num dialogo no qual propoem novas Questoes~De modo que parece a um 
mero historiador ser tolice (de "fato", eu se(que e tolice) afirmar, com 
Popper, que "as fontes encerrarao, ern geral, apenas fatos que se enqua
dram na teoria preconcebida". 

Os fatos estao ali, inscritos no registro historico, com determinadas 
propriedades, mas isso nao implica, de certo, urna no<;ao de que esses fatos 
revelam seus significados e rela<;6es (conhecimento hist6rico) por si mes
mos, e independentemente dos procedimentos teOricos. Poucos empiristas 
diriam isto, e certamente nao Popper. Mas na medida em que esta noc;:ao 
sobreviv.:!, 0 faz em n ivel de metodologia rnais que de teoria; isto e, se for 
possive1 criar somente 0 metodo correto, geralmente quantitativo (positi
vismo armado de computador), entao os fatos revelarao seus significados 
independentemente de qualquer exercfcio conceptual rigoroso. Discuti 
com d estase desse tipo de posic;:ao "ernpirista", durante muitos anos, em 
minha propria pratica,26 e nao pretendo repetir essa discussao. Uma peque
na parte daquilo que Althusser tem a dizer sobre 0 "empirismo" (quando 
concebido como idcologia) e justa. 27 E e 0 reconhecimento imediato da 
obviedade dessa justi~a - tanto 0 seu "senso comum" como sua aceptabi
lidade academica geral - que constitui a porta de entrada habitual para os 
leitores inexperientes, e que os convida ao interior de seu absurdo mundo 
silogistico. 

Em lugar de repetir mais uma vez essa velha historia, vamos apresen
ta-Ia da mane ira que se segue. Um historiador esta autorizado, em sua 
pratica, a fazer uma suposic;:ao provis6ria de carater epistemologico: a de 
Que a evidencia que esta utilizando tem uma existencia "rea'" (determinan
tel, independente de sua existencia nas formas de pensamento, que essa 
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(ou alguma compreensao aproximada dele) e 0 objeto do conhecimento 
hist6rico. Sem tal suposi<;ao, 0 historiador nao pode agir: deve sentar-se 
numa sala de espera a porta do departamento de filosofia por toda a SlJ8 

vida. Supor isto nao implica a pressuposi<;:ao de toda uma serie de no<;6es 
intelectualmente primarias, como a de que os fatos revelam involuntaria· 
mente seus pr6prios significados, que as respostas sao fornecidas indepen
dentemente das questoes etc. Nao estamos falando da pre-hist6ria. mesmo 
que, em certos circulos, a pre-hist6ria sobreviva e mesmo se instale, com 
pompa, nas cchedras. Qualquer historiador serio sabe que os "fatos" sao 
mentirosos, que encerram suas pr6prias cargas ideol6gicas, que perguntas 
abertas, inocentes, podem ser uma mascara para atribuic;oes extE:riores, e 
que mesmo as tecnicas de pesquisa emp(rica mais sofisticadas e suposta
mente neutras - tecnicas que nos forneceriam a "hist6ria" ja embalada e 
sem 0 contato da mente humana, atraves da ingestao automatica do compu· 
tador - podem ocultar as mais vulgares intromiss6es ideol6gicas. 28 Portan
to, isto e sabido: conhecemos nosso oficio tao bem quanto os fil6sofos 
conhecem 0 seu. 

rA evidencia hist6rica existe, em sua forma primaria,29 nao para reve
lar seu pr6prio significado, mas para ser interrogada par mentes treinadas 
numa disciplina de desconfian<;:a atenta. as fatos isolados podem ser inter
rogados pelo menos de seis maneiras diferentes: (1) antes que qualquer 
outra interroga<;:ao possa ter in icio, suas credenciais como fatos hist6ricos 
devem ser examinadas: como foram registrados? Com que finalidade? 
Podem ser confirmados por evidencias adjacentes? E assim por diante. 
Este e um aspecto basico do oHcio; (2) ao n ivel de sua propria aparencia, 
ou auto-revela<;ao aparente, mas nos termos de uma investiga<;ao hist6
rica disciplinada. Quando os fatos sob escrut fnio sao fenomenos sociais 
ou culturais, veremos, na maioria das vezes, que a investigac;;ao acrescenta 
evidencias portadoras de valor, nas quais as qualidades mesmas da auto
avaliac;ao inerente aos fenomenos (por exemplo, atitudes para com 0 casa
mento, ou dentro do casamento) tornam-se objeto de estudo; (3) como 
evidencias isentas de valor, mais ou menos inertes, "neutras" (indices de 
mortalidade, escalas de salarios, etc.) que sao entao submetidas a indagar;:ao, 

~: a luz das questoes particulares (demograticas, economicas, agrariasl pro
postas: tendo essas indagac;6es seus procedimentos pr6prios e adequados 
(por exemplo, estatrsticos) destinados a limitar (embora nem sempre te
nham exito) a intromissao de atribuir;:oes ideol6gicas; (4) como elos numa 

I 

serie linear de ocornjncias, ou fatos contingentes - isto e, a hist6ria "tal 
como realmente aconteceu" (mas como nunca podera ser plenamente 
conhecida) - na construc;ao de uma exposic;ao narrativa; sendo essa recons
truc;ao (por mais desprezada que seja pelos fil6sofos, soci610gos e por um 
numero crescente de historiadores contemporaneos que se deixaram ate
morizar pelos primeiros) em constituinte essencial da disciplina hist6rica. 
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um pre-requlSItO e premissa de todo conhecimento historico, a base de 
qualQuer nor;:ao objetiva (distinta da te6rical de causac;;ao, e a preliminar 
indispensavel a constru<;:ao de uma exposi<;ao anal itica ou estruturada (que 
identifica rela<;:6es estruturais e causaisl, mesmo que no curso dessa analise 
a narra<;ao primitiva seqUencia I sofra, ela mesma, uma transformar;:ao radio 
cal; (5) como elos numa serie lateral de relac;;oes sociais/ideologicas/econo
micas/politicas (por exemplo - este contrato eum caso especial da forma 
geral de contratos daquela epoca: tais contratos eram governados por essas 
formas de lei, impunham tais formas de obriga<;:ao e subordina<;:aol, permi
tindo-nos assim restabelecer, ou inferir. a partir de muitos exemplos, pelo 
menos uma "ser;:ao" provis6ria de uma dada sociedade no passado - suas 
rela<;6es caracterfsticas de poder, dom ina<;ao, parentesco, servidao. relac;6es 
de mercado, e 0 resto; (6) segue-se disto, se levarmos a questao um pouco 
mais adiante, que mesmo fatos isolados podem ser interrogados em busca 
de evidencias que sustentam a estrutura. J 

Esta sugestao e mais controvertida. Muitos {talvez a maiorial dos his
toriadores praticantes concordariam com os meus cinco pontos: essas ma
neiras de interrogar as evidencias pertencem a disciplina e ao seu proprio 
"discurso da prova". Um materialista hist6rico pode objetar que a organi
zac;ao estrutural de determinadas sociedades pode ser inferida nao s6 de 
evidencias maiores (a que chegaremos, no devido tempo) mas podem ser 
inferidas, ate certo ponto, de certos tipos de fatos aparentemente isolados. 
Assim, um arrendamento de terra existe como "fa to" como uma formula 
latina inscrita num registro de tribunal. Mas 0 que esse arrendamento "sig
nificavo" nao pode ser compreendido independenternente de toda Lima 
estrutura de ocupa<;:ao da terra e leis relacionadas, isto e, dentro de urn sis
tema de ocupa<;ao e. portanto, esse "fato" - e muito certamente uma 
serie de fatos da mesma ordem (pois certos filbsofos da hist6ria isolam os 
"fatos" para exame epistemol6gico e os colocam sabre a sua mesa de semi
nario um de cada vez, ao passe que os historiadores estao sempre lidando 
com os fatos em grupos e em series) ~ traz consigo um certo "indice" em 
rela<;ao ao sistema ou, peto menos, deveria propor ao interrogador uma 
questao indicativa. Da mesma forma, uma letra de cambio e um "'ndice" 
em relar;:ao a um deterrninado sistema de cn':dito no qual essa letra pode 
ser negociada. 

Este ponto tem significar;:ao nao s6 em relar;ao anoc;ao de Althusser 
de que a "estrutura" nao pode ser "inscrita" no real (de que a tearia "pro
dlll" essa hist6ria). mas em rela<;:ao ao nominalismo de Popper, e ao "indi
vidualismo metodoI6gico", que considera todas as noc;6es de coletividade 
e de estrutura como fic<;:6es "holistas" ou como abstrac;:6es impostas pelo 
obserVador. Mas, como Macintyre mostrou, "0 exercito" e, na visao de 
Popper, um conceito abstrato; "0 soldado" e um conceito concreto, uma 
eVidencia isolada, que ele admite. E, nao obstante, 
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Nao se pode caracterizar um exercito com referencia aos soldados Que a ele 
pertencem. Para isso seria necessario identifica-Ios como soldados, a Que ja 
seria introduzir 0 conceito de um exercito. 0 soldado nao e apenas um indivl
duo Que partence 8 um exl!rcito. Assim, vemos Que a caracterizacao dos 
indivlduos e des classes t6m de ser feita em conjunto. Essencialmente. essas 
duas t8refas nao s~o separaveis.30 

Urn nominalista, se fosse suficientemente rigoroso, teria que descrever 0 

registro da enfiteuse e a letra de cambio como textos de escritos sobre 
velino ou papel, e se veria tambern em dificuldades para descrever a escrita 
independenternente do conceito de linguagern. Sao 05 filhos dos nominalis· 
tas de ontem que hoje sao os discfpulos de Althusser. 

Vamos ficar por aqui. Mostrei certas maneiras de interrogar os fatos, 
e sem duvida outros meios disciplinados e adequados podern ser propostos 
Estes tern dois atributos comuns: (1) supoem que 0 historiador esta empe· 
nhado em algum tipo de encontro com uma evidencia que nao e infinita
mente maleavel ou sujeita amanipulac;:ao arbitraria, que ha um scntido real 
e significante no qual os fatos "existem", e que sao determinantes, embora 
as questoes que possam ser propostas sejam varias e elucidem varias inda
gac;:oes; (2) envolvem uma aplicac;:ao disciplinada e ponderada, e uma 
disciplina desenvolvida precisamente para detectar qualquer tentativa de 
manipulac;:ao arbitraria: os fatos nao revelarao nada por si mesmos, 0 histo
riador tera que trabalhar arduamente para permitir que eles encontrem 
"suas pr6prias vozes". Mas aten<;ao: nao a voz do historiador, e sim a sua 
(dos (aros) pr6pria VOZ, mesmo que aquilo que podem "dizer" e parte de 
seu vocabulario seja determinado pelas perguntas feitas pelo historiador. 
Os fatos nao podem "falar" enquanto nao tiverem sido interrogados. 

Levantei, na argumentac;:ao precedente, certas "objec;:oes praticas" 
em relac;:ao as aparencias, isto e, 0 que 0 historiador pensa estar fazendo, 0 

conhecimento que tem de seus pr6prios processos. Isto leva a procedimen· 
tos muito diferentes dos apontados por Popper. E Althusser encontraria 
em minha exposic;:ao capitulac;:oes censuraveis a "ideologia empirista". 
Mas nao pretendo prolongar esta linha de defesa: ela poderia ser muito 
estendida, muito desenvolvida, e poderfamos penetrar mais intimamente 
a oficina de trabalho do historiador. Mas apresentar uma defesa seria admi
tir que foi feita uma acusa~ao sl!ria, a exigir tal defesa. E isto nao aconte
ceu. Nem Popper, nem Althusser, evidencia qualquer conhecimento intimo 
dos procedimentos do historiador: nenhum deles compreende a natureza 
do conhecimento hist6rico. Popper mostra maior curiosidade e, portanto, 
suas objec;:oes merecem a cortesi<i de alguma resposta ;31 mas suas repetidas 
confusoes entre procedimentos nas ciencias experimentais e na disciplina 
hist6rica, e entre os diferentes tipos de conhecimento que disso resultam, 
invalidam seu questionamento.J2 Althusser nao revela nenhuma curiosi
dade. Ele nao gosta do produto, 0 conhecimento hist6rico, e sua aversao 
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talvez seja grande a ponto de impedir uma maior aproximac;:ao. Ele sabe 
que a Teoria poderia escrever uma hist6ria melhor. 

"0 conhecimento da hist6ria nao e hist6rico, tanto quanto nao e 
acucarado a conhecimento do ac;:ucar". toque diz Althusser. Examine
mOS um pouco esse bravo epigrama. Obtem 0 assentimento de um espfrito 
desatento devido ao seu 6bvio senso comum, e mesmo a sua banalidade: 
nenhum conhecimento pode ser a mesma coisa que seu objeto. Quanta 
verdade' E poderfamos criar uma Casa da Moeda epistemol6giea, para 
cunhar epigramas da mesma ordem. "0 conhecimento do Partido Comu
nista Frances nao e comunista, tanto quanto nao e molhado 0 conheci
mento da agua". (Poder famos recomendar essa pnHica como distrac;:ao 
mental durante mon6tonas viagens de trem,) Mesmo assim, os termos desse 
epigrama banal foram dispostos de modo a nos levar a uma falsa conclu
sao. Na primeira c1ausula ("hist6ria (. .. j hist6rico") somos levados deli be· 
radamente a uma ambigiiidade, pais "hist6rico" pode significar relaciona· 
do aos acontecimentos ou evidencias hist6rieo-reais, ou pode significar 
relativo a disciplina hist6rica (0 conhecimento da hist6ria). Althusser pre
tende que n6s - porque um fil6sofo rigoroso nao poderia cometer inocen
temente um tal solecisrno - confundamos esses dois significados. Se ele 
tivesse proposto que 0 "conhecimento hist6rico nao esta relaeionado com 
a hist6ria, tanto quanto nao e acucarado 0 conhecimento do ac;:ucar", nao 
reconhecerramos imediatamente uma revelac;:ao de verdade. Suspeitarfamos. 
(com razao) de que esnjvamos sendo enganados. E examinariamos mais cri· 
ticamente a segunda clausula. Por Que "doce"? Que relac;:oes existem entre 
"hist6rieo" e "doce" de modo a ser posslvel uma analogia 16gical "Hist6ri· 
co" e uma definicao generica: define muito geralmente uma propriedade 
comum de sell objeto (relativo ao passado e nao ao presente ou ao futuro). 
"Dace" isola uma unica propriedade, entre varias outras que se poderiam 
propor. 0 a~ucar tem propriedades e constituicao qu Imicas, pode ser mas
cavo ou brando, em cubos ou pulverizado, pesa tanto. e seu prec;:o continua 
subindo. A propriedade isolada par Althusser - doc;:ura - nao se relaciona 
com 0 conhecimento, mas com a percep<;ao sens6rea. 0 ac;:ucar tem gosto 
dace, mas ninguem jamais provou 0 sabor da hist6ria, que talvez fosse 
amargo. Portanto, essas duas c1ausulas tem apenas uma relac;:ao ret6rica ou 
polemica entre si. 

Um honesto equillbrio das clausulas nos teria dado 0 seguinte: "0 
conhecimento da hist6ria nao e mais hist6rico do que e doce 0 gosto do 
ac;:ucar." Isto nao teria surpreendido os inocentes leitores com a sabedoria 
da Teoria, nem os teria feito correr a consultar Bachelard e Lacan. Ou po· 
deria ter side proposto ainda de uma outra forma: "0 conhecimento da his· 
toria nao e mais hist6rico do que e qu(mico 0 conhecimento do ac;:ucar." 
Isto nos teria aproximado mais de uma analogia, mas nao teria servido tao 
bem ao prop6sito do truque althusseriano. Pois raciocinariamos que 0 co
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nhecimento da hist6ria e historico (pertinente adisciplina hist6rica) exata
mente da mesma maneira em que 0 conhecimento do a~ucar e quimico 
(encontra sua defini~ao na ciencia qu fmica). 

o que Althusser nos quer transmitir com seu epigrama e 0 seguinte: 
"0 conhecimento da hist6ria nao tern com a hist6ria real maior relac;;ao do 
que tem a conhecimento do ac;;ucar com 0 ac;;ucar real." Veriamos, entao, 
que nao nos e oferecida uma arrojada descoberta, mas urn tru ismo episte· 
mologico (0 pensamento nao e a mesma coisa que 0 seu objeto). ou en tao 
uma proposic;;ao cujas duas clciusulas sao inexatas e cujas implicayoes sao 
mesmo urn tanto absurdas. Mas somos convidados a entrar no teatro al· 
thusseriano atraves de muitas roletas verbais desse tipo: "compramos" 
essas proposic5es exaltadas como nosso pr~o de entrada. Tudo 0 que pre· 
cisamos dar em troca eum pouco de nossa razao. E uma vez dentro do tea· 
tro, verificamos que nao hci saidas. 

Poderfamos examinar outras proposic;;oes viciadas, da mesma maneira, 
mas nao vou expor meus leitores ao tedio. Ja etempo de formularmos uma 
pergunta mais seria: como Althusser, 0 arquiteto racional, construiu esse 
teatro do absurdo? De que problemas S8 ocupava, cujas complexidades 0 

levaram a essas agonias de automistificaC;;ao? Uma resposta poderia ser 
proposta em dois nfveis diferentes: ideol6gico e teorico. Deixamos de lado, 
no momento, a investigaCao ideologica. Primeiro, far-Ihe-emos a justil,:a de 
considerar suas ideias segundo a avaliaC;;ao feita por ele mesmo: vamos 
supor que Althusser chegou ao irracionalismo por processos (ainda que 
falhos) racionais. 

Vimos que a rachadura central, que percorre todo 0 pensamento de 
Althusser ~ uma confusao entre os procedimentos empfricos, controles em
pfricos, e algo que ele chama de "empirismo''':'"Essa rachadura invalida nao 
uma au outra parte de seu pensamento. mas 0 pensamento como urn todo. 
Sua posic;;ao epistemologica impede que compreenda os dois "dialogos" a 
partir dos quais se forma nosso conhecimento: primeiro, 0 dialogo entre 
o ser social e a consciencia social, que da origem aexperiencia; segundo, 0 

dilliogo entre a organizac;;ao tebrica (em !Oda a sua complexidadel da evi· 
dencia, de um lado, e 0 carater determinado de seu objeto, do outro. Em 
consequencia da segunda deficiencia, ele nao pode compreender (ou deve 
representar erroneamente) 0 carMer daqueles procedimentos empfricos 
que sao elaborados, nas diferentes disciplinas, nao so para interrogar os 
"fatos", como para assegurar que eles respondam, nao com a voz do inter
rogador, mas com a sua voz propria. Em consequencia da primeira incapa
cidade, Althusser nao pode compreender nem a genese real, existencial, 
da ideologia, nem as maneiras pelas quais a praxis humana contesta essa 
imposiCao ideologica e pressiona contra suas amarras. Como ignora ambos 
os dilliogos, nao pode compreender como 0 conhecimento histbrico "acon
tece" (como experiencia), nem os procedimentos de investigCK;ao e veri fica· 
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c;;ao da disciplina histOrica. A "cesura epistemologica", com Althusser, e 
uma cesura com 0 autoconhecimento disciplinado e um saito na auto
gerac;;ao do "conhecimento", de acordo com seus pr6prios procedimen
tDS teoric?s, isto e, um saito para fora do conhecimento e para dentro da 

teologia. 
Ele da esse saito porque nao consegue ver outra safda do compulsivo 

campo ideol6gico do empirismo genufno, com sua complacencia intelectual 
pr6pria e suas tecnicas positivistas autoconfirmadoras. "0 positivismo. 
com sua estreita visao da racionalidade, sua aceitayao da fisica como para
digma da atividade intelectual, seu nominalismo, seu atomismo, sua falta 
de hospitalidade para com todas as vis6es gerais do mundo"33 - isso nao 
foi inventado por Althusser. Aquilo de que ele quer fugir - a prisao empi
rista, fechada em si mesma, cujas metodologias patrulham com as chaves 
(estat[sticas, linguisticasl presas a cintura, fechando todas as portas para 
impedir 0 ingresso do processo estruturado - certamente existe. Althusser 
escalou seus muros, pulou, e agora constroi seu teatro num sitio adjacente. 
Prisao e teatro se entreolham com desconfianc,:a. Mas (coisa curiosa) tanto 
a prisao como 0 teatro estao construidos em grande parte com os mesmos 
materiais, embora os arquitetos rivais sejam inimigos jurados. Vistas do an
gulo do materialismo hist6rico, as duas estruturas evidenciam uma identida
de extraordinaria. Sob determinadas Juzes, parecem ecoar-se mutuamente, 
fundir-se, exemplificar a identidade dos opostos. ,t\mbas sao produtos da 
estase conceptual, erguidas, pedra sobre pedra, com categorias nao·hist6ri
cas, estaticas, 

A f:juestao crftica concerne menos a epistemologia em sua relac,:ao 
com fatos isolados (embora tenhamos observado certas semelhanc,:as no 
caso) do que a legitimidade epistemologica do conhecimento hist6rico, 
quando considerado em seu aspecto de conhecimento de causa<;ao, de es
trutura, das moualidades de relac;;ao entre grupos ou instituic;;oes sociais, e 
da logica (ou "leis") do processo historico. Eaqui que prisao e teatro unem 
forc;as comuns contra 0 materialismo historico, pois ambos afirmam ser 
esse conhecimento (como um conhecimento do real) epistemologicameme 
ilegftimo; Althusser nao pode atingir 0 "empirismo" de maneira alguma, 
porque parte da mesma premissa e simplesmente faz uma "cesura", a uma 
certa altura, rumo a uma conclusao idealista. Tanto Popper (a) como AI
thusser (b) afirmam a incognoscibilidade da hist6ria como processo que 
encerra sua propria causac;;ao, ja que (a) qualquer nD(,:ao de estruturas e me· 
diac,:oes estruturais acarreta atribuic;;5es "holistas" impr6prias, e as nD(,:oes 
"historicistas" de causac;;ao e de processo sao inverificaveis pelos testes 
experimentais; ou uma vez que (b) a nD(,:aO de que 0 conhecimento "ja 
esta rea/mente presente no objeto real que deve conhecer" e uma ilusao do 
empirismo "abstracionista", que toma erroneamente as suas proprias atri
bUiC;5es ideol6gicas como descobertas empfricas. 0 que importa que AI
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thusser salte, entao, para a conclusao de que 0 conhecimento pode e deve 
fabricar, a partir de sua propria materia te6rica, um "conhecimento" his
t6rico que e (no uso que faz Popper da expressao), um not6rio "histori
cismo"? Um verdadeiro empirista ficara satisfeito com isso, pois aos seus 
olhos Althusser apenas confirmou, pela sua agilidade idealista, 0 carater 
inverificavel e ideol6gico de todas essas pretensoes ao conhecimento his
t6rico. Althusser oferece um excelente exemplo da discussao no seminario 
- um epllogo para A miseria do historicismo_ 

As obj~5es ao materialismo historico que esses antagonistas levan· 
tam em comum sao: os "fatos" (mesmo se conheciveisl sao isolados; sao 
como uma "materia-prima" impura - portanto (algo nao explicitado, mas 
suposto) multiplos "fatos" multiplicam as impurezas. Os fatos hist6ricos 
sobrevivem (como textos) de modos fortuitos ou pre-selecionados: chegam 
sempre jii no interior de urn campo ideologico (de uma certa sociedade do 
passado, e em termos de sua propria auto-avaliac;;ao); nao sao, portanto, de 
modo algum "neutros". As noc;;oes hist6ricas de causa<;:ao ou de estrutura 
sao construc;;oes teoricas altamente elaboradas; como tais, sao propriedades 
da teoria e nao de seu objeto, a historia "real". Nenhum procedi"mento em· 
pirico pode identificar a categoria classe social; nao se pode realizar nenhu· 
ma experiencia que prove 0 careher burgues da ideologia burguesa, nem meso 
mo que autorize essa noc;;ao holista. 0 vocabulario pode ser diverso, mas a 
logica de ambas as partes econvergente. A essa altura os fil6sofos apertam
se as maos, beijam-se nas bochechas e se separam. 0 verdadeiro empirista 
diz, entao: "Os fatos isolados sao tudo 0 que se pode conhecer. A 'hist6ria' 
e um conceito holista inadequado para cobrir uma sequencia de fatos isola· 
dos tal como de fato se sucederam. Se introduzimos conceitos, os estamos 
introduzindo como 'modelos' que nos ajudam a investigar e organizar esses 
fatos; mas devemos deixarclaro que esses modelos existem em nossa cabe<;:a 
e nao 'na' histOria. E devemos desenvolver tiknicas empiricas cada vez mais 
aperfeic;;oadas, livres de valores e preferivelmente quantitativas, para permi· 
tir que esses fatos se mostrem tal como realmente aconteceram. Haja 0 que 
houver, farei com que os fatas nao escapem de suas celas isoladas de pri
sao, entrem em relac;;ao, ou realizem assembleias de massa." 0 marxista 
estruturalista exaltado diz: "Adeusl Teus procedimentos me aborrecem. 
Volto ao meu teatro para escrever 0 roteiro a partir de alguma hist6ria me· 
lhor, revolucionaria." 

. Mas a curioso e que, caminhando em dire<;oes opostas, eles acabam 
chegando exatamente no mesmo lugar. Veremos como isso acontece. As 
"ciimcias" (propos Althusserl "nao precisam absolutament~da comprova· 
C;;ao de pn'lticas exteriores para declarar 'verdadeiros' os conhecimentos que 
produzem". E (Iembramos) cita explicitamente 0 materialismo historico 
como uma dessas ciencias. "~ a pratica tecrica de Marx que constitui 0 

criterio da 'verdade' dos conhecimentos produzidos par Marx (Le, 61 /Il). ~ 

45os FIL6S0FOS E A HlST6RIA 

certo que ele diz uma vez, numa rara concessao a um mundo extrafilos6fi
co, que os exitos e fracassos desse conhecimento teorico "constituem 'ex· 
perimentos' pertinentes areflexao da teoria sobre si mesma e seu desenvol
vimento interno".34 A concessao e imprecisa, os "experirnentos" nao sao 
identificados, os crit~rios de exito ou fracasso nao sao especificados; 0 

tom sugere que tais "experimentos" sao pertinentes mas nao essenciais; e 
nao hii sugestao de que possam determinar, sob nenhum aspecto, 0 "desen
volvimento interno" da teoria. De modo que, mais uma vez, encontramos 
uma compatibilidade notavel entre 0 estruturalismo idealista de Althusser 
eo "empirismo fraco" de Popper. 

Nossos dois fil6sofos estiveram trilhando caminhos distintos, mas pa· 
ralelos, cumprimentando·se por cima dos epistemologicamente iletrados 
canteiros dos historiadores. Mas agora os caminhos novamente convergem. 
o ceticismo radical de Popper parecia colocar-nos sob a orienta<,::ao de uma 
logica vigilante; a epistemologia de Althusser nos dirige para os rigores da 
pratica tearica. Ambos parecem dignificar a teoria ou a 16gica, e coloca-Ias 
acima d~parencias ilusorias da "realidade obietiva". Mas a consequencia 
equeosdois se encontram, nao na fonte do pensamento, mas a contemplar 
com espanto 0 lago dos peixinhos dourados das aparencias. Ambos os ca· 
minhos da 16gica levarn amesma sujeic;ao das coisas. 

Popper desau toriza 0 que nao pode ser percebido pelos sentidos, 
testado pela experirnenta<;:ao, verificado; mas as interconexoes dos fenome
nos sociais, a causa<;:ao dentro do processo hist6rico parecem-Ihe estar alem 
de qualquer prova experimental: por isso 0 empirisrno fraco nos deixa con
templando, sem compreende-Ias, as rnanifesta<;:oes mais imediatas do mun
do, aceitando-as tal como sao porque isso e 0 que parecern ser. Althusser, 
pelo contrario, esta vigilante contra as aparencias do "senso cornum". Des
confia de toda manifesta<,::ao de todo sinal "exterior" - a pratica te6rica 
estii equipada de seus proprios criterios e de seu pr6prio discurso da de
monstra<;:ao. Mas 0 que se segue disso? Como a tearia possui apenas meios 
internos para a sua autoveriticac;:ao, ela poderia se desenvolver, pela sua 
propria extrapolac;:ao, da maneira que melhor Ihe parecer. (E isto e 0 que 
taz, em algumas expressoes al tamente teoricas.) Mas na verdade nao pode
mos lidar com as questoes da vida dessa maneira, nem podemos encami· 
nhar as questoes do pensamento de qualquer maneira substantiva ou sobre 
qualquer problema substantivo. Quando deixamos para tr,h a epistemo
logia e fazemos perguntas sobre nossos vizinhos, ou sobre a economia, ou a 
hist6ria ou a prarica pol (tica, entao algum tipo de suposic;;ao (referente 
aquila sabre 0 que estamos pensando) deve ser feito antes mesmo que pos
samos comec;ar a pensar. 

Como a teoria desautoriza qualquer apropriac;;ao ativa do mundo ex
terior da unica maneira possivel (pelo rei acionamento ativo, ou 0 dialogo. 
Com SUa eVldencia) entao todo esse mundo deve ser pressuposto. A "ma
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teria-prima" (G I) que chega e simplesmente tomada como dada, e nenhum 
volume de processamento puramente interno por G ii para transforma-Ia 
em G III pede "produzir boisas de seda com essas orelhas de porco" - ela 
continua sendo (embora fantasiada e sofisticada) exatamente 0 que era no 
comEll;o - suposic;:oes (preconceitos, interpretac;:oes de "senso comum" 
daquilo que "todo mundo sabe") que se prestam convenientemente acon 
firmac;:ao (ou "ilustrac;:ao") das proposic;:oes anteriores da teoria. Nao im· 
porta real mente que Popper e Althusser, inclinados com espanto sabre 0 

mesmo lago, vejam peixes de cores diferentes - as noc;:5es empirico-bur. 
guesas e estrutural-marxistas daquilo "que todo mundo sabe" sao apoiadas 
em pressupostos ulteriores diferentes. Ambos tern razoes episternol6gicas 
imaculadas para ver exatamente 0 que queriam ver. 

Ali, naquele lago, nadam as aparerlcias: para Althusser as peixes pa
recem vermelhos, para Popper eles sao cinzentos - 0 primeiro ve urn mag· 
nifico Estado dos Trabalhadores passar nadando, 0 outro ve, entre as algas, 
uma reticente Sociedade Aberta. E ambos acabarao ficando com aparen
cias, ja que ambos comec;:aram negando que estas sejam a inscric;:ao de uma 
realidade ulterior, de relac;:ao e pr<lticas, cuja significac;:ao s6 pede ser des· 
vendada depois de urn arduo interrogat6rio. 

As apar€mcias nao revelarao essa significac;:ao espontaneamente e por 
si mesmas  havera necessidade de repeti-Io? Nao pretendo negar a seduto
ra e evidente por si mesma mistificac;ao da aparencia, ou negar nosso pro
prio auto-aprisionamento em categorias nao examinadas. Se supomos que 
o sol se move em torno da terra, isto nos sera confirmado a cada dia pela 
"experiencia". Se supomos que uma bola rola morro abaixo pelas suas 
pr6prias energia e vontade inatas, nada, na aparencia, nos desautorizara. Se 
supomos que as mas colheitas e a fame sao causadas pelo castigo de Deus 
por nossos pecados, nao poderemos fugir a esse conceito apontando a seca, 
as geadas tardias e as pragas, porque Deus bem poderia ter escolhido esses 
instrumentos para se manifestar. Temos que romper as velhas categorias e 
criar outras, novas, antes de podermos "explicar" a evidencia, que sempre 

esteve ali. 
Mas a criac;:ao e a destruiC;ao de conceitos, a proposic;:ao de novas hi· 

poteses, a reconstruc;:ao de categorias, nao sao questao de inven9ao te6rica. 
Isto qualquer urn pode fazer. A penuria seria, quem sabe, uma brincadeira 
do diabo? As pragas nas plantac;:oes inglesas seriam uma consequencia da 
feitic;:aria francesa? au talvez a realizac;:ao de uma velha maldic;:ao, conse
quencia do adulterio da Rainha? As aparencias confirmarao do mesmo 
modo cada uma dessas hip6teses: sabe·se muito bem que 0 diabo anda 
solto por aI, que os franceses sao feiticeiros, e que a maioria das rainhas e 
de ad6lteras. E, se consideramos a Uniao Sovietica urn Estado de Trabalha
dores guiado por uma teoria marxista esclarecida, ou que as fon,as do mer· 
cado na sociedade capitalista maximizarao sempre 0 bern comum, em qual-
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Quer desses casos podemos ficar no mesmo lugar 0 dia inteiro, vendo 0 brio 
Ihante sol socialista percorrer 0 ceu azul, ou a bola do Produto Nacional 
BrutO rolar pelo morro da abundancia, ganhando benc;:aos a medida que 
desce. Nao precisamos repetir este be-a-ba. 

Mas este be-a-ba nao e um c6digo especial, compreendido apenas 
pelos Ibgicos. ~ um alfabeto comum, a ser dominado na fase de aprendiza· 
gem de todas as disciplinas. Tampouco e uma lic;:ao rigorosa, a ser period i
camente ministrada aos "empiristas" (e s6 a eles). Sem d0vida ha empiris· 
tas que precisam dessa correc;:ao. Mas a lic;:ao e uma faca de dois gumes. 
Hip6teses autogeradoras, Que nao estao sujeitas a nenhum controle empI
rico, nos levarao ao escravizamento da contingencia tao rapidamente - e 
talvez mesmo mais rapidamente - quanto se renderao ao "6bvio" e ma
nifesto. Inclusive, urn erro gera e reproduz 0 outro, e ambos podem ser 
frequentemente encontrados na mesma mente. a que devemos recitar de 
novo, ao que parece, e a natureza ardua do embate entre 0 pensamento 
e seu material objetivo: 0 "dialogo" (seja como praxis ou em disciplinas 
intelectuais mais.conscientes de si mesmas) a partir do quat todo conheci
mento eobtido. .-

VII 

Havenl agora um breve intervalo. Podemos imaginar que as luzes se acende
ram e vendedores de sorvete estao circulando. Durante esta pausa pretendo 
discutir a logica historica, as fil6sofos ou soci610gos que tem uma aversao 
ou uma desconfianc;:a profunda por esse assunto sao aconselhados a se reti
rar para 0 foyer eo bar. Poderao vol tar para a sec;:ao V11J. 

Nao e facil discutir este tema. Recentemente, eu estava em Cam· 
bridge como convidado a urn seminario de antrop61ogos ilustres, quando 
me pediram para justificar uma proposic;:ao, e respondi Que ela era validada 
pela "16gica hist6rica". Meus amaveis anfitrioes nao conseguiram disfan;:ar 
o riso. ~ claro que partilhei de sua hilaridade, mas tambem fui levado a 
refletir sobre 0 significado "antropoI6gico" desse dialogo. E habito, nos 
rituais academicos, que os praticantes de diferentes disciplinas Qemonstrem 
respeito, nao tanto pel as descobertas da disciplina de cada um, mas pelas 
credenciais autimticas que as pr6prias disciplinas apresentem. E se um se· 
mimirio de historiadores viesse a rir das credenciais mesmas (isto e, a 16gica 
ou disciplina central para sua pratica) de um fil6sofo ou de um antropblo
go, isso seria considerado um insulto. E a significal;:ao desse dialogo foi 
a existimcia de uma suposic;:ao muito generalizada de Que a "hist6ria" cons
titui uma excec;:ao a essa regra; que a disciplina central asua pratica era um 
motivo de riso, e que, longe de me ofender, eu, como praticante, partici· 
Paria da hilaridade. 



A MIS£RIA DA TEORIA48 

..; 
Nao e diHcil ver como isso acontece. Os modos de esc rever a historia 

sao tao diversos, as tecnicas empregadas pelos historiadores sao tao varia
das, os temas da investigCll;ao historica sao tao dfspares e, acima de tudo, 
as conclusoes sao taO controversas e tao veementemente contestadas dentro 
da profissao. que e diffcil apresentar qualquer coerencia disciplinar. E 
posso compreender perfeitamente que ha coisas, na Escola de Historia de 
Cambridge, que poderiam provocar 0 riso dos antropologos, ou de outros. 
No entanto, 0 estudo da historia e empresa muito antiga, e seria surpre· 
endente se, entre as ciencias e humanidades, ela fosse a lmica a nao ter 
desenvolvido sua disciplina propria, em varios milhares de anos, isto e, de
senvolvido seu proprio discurso de demonstral,:ao. E nao consigo ~er 0 que 
seja esse discurso proprio, a menos que tome a forma da 16gica hist6rica. 

Trata.se de uma logica caracterfstica, adequada ao material do histo· 
riador. Nao havenl utilidade em enquadra-Ia nos mesmos criterios da logica 
da ffsica, pelas razoes apresentadas par Popper e por muitos outroS; assim, 
a "hist6ria" nao oferece urn laborat6rio de verificacao experimental, ofere· 
ce evidencias de causas necessarias, mas nunca (em minha opiniao) de cau· 
sas suficientes, pois as "leis" (ou, como prefiro, a 16gica ou as pressoes} do 
processo social e economico estao sendo continuamente infringidas pelas 
contingencias, de modos que invalidariam qualquer regra nas ciencias expe
rimentais, e assim por diante. Mas tais razoes nao sao objCl;OeS a16gica 
hist6rica, nem impoem (como Popper supoe) a imputacao de "historicis· 
mo" a qualquer no<;:ao da hist6ria como 0 registro de um processo unifica
do com sua propria "racionalidade". Simplesmente ilustram (e,ocasional
mente. definem, com maior utilidade) a conclusao de que a 16gica hist6rica 
nao se iguala aos procedimentos disciplinares da ffsica. 

Nem pode a 16gica hist6rica ser submetida aos mesmos crit~rios da 
Ibgica analftica, 0 discurso da demonstracao do fil6sofo. As razoes para 
isso estao nao na falta de 16gica do historiador, mas em sua necessidade de 
um tipo diferente de logica, adequado aos fenomenos que estao sempre em 
movimento, que evidenciam - mesmo num unico momento - manifesta
~oes contraditorias, cujas evidencias partieulares s6 podem encontrar defi· 
ni~ao dentro de contextos particulares, e. ainda, cujos termos gerais de 
analise (isto e, as perguntas adequadas a interrogacao da evidencia) rara
mente sao constantes e, com mais frequencia, estao em transi~ao, jun' 
tamente com os movimentos do evento hist6rico: assim como 0 objeto de 
investiglll;ao se modi fica, tambem se modificam as questoes adequadas. 
Como comentou Sartre: "A hist6ria nao eordem. ~ desordem: uma desor' 
dem raciona\. No momento mesmo em que mantem a ordem, isto e, a es, 

I trutura, a hist6ria ja esta a eaminho de desfaze-Ia. "35 

Mas uma desordem desse tipo perturba qualquer procedimento de 
logica anal ftica, que deve, como condicao primeira, ocupar-se de termos 
sem ambiguidade e mante-Ios equilibrados num mesmo lugar. Ja observa· 
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mos uma propensao dos fil6sofos, ao examinar as credenciais epistemol6
gicas da "historia", a colocar sobre sua mesa os "fatos" como se fossem 
isolados, em lugar do material habitual do historiador - a evidencia de 
comportamento (i nclusive comportamento mental, eu Itu ral) acontecendo 
no tempo.\9uando Althusser e muitos outros acusam os historiadores de 
nao ter "nenhuma teoria", deveriam pensar que aquilo que eonsideram 
como inocencia ou letargia pode ser a reiei~io expl fcita e :autocollscil!nte: 
uma rejei.;ao de conceitos anal iticos estaticQs, de uma ;16gica' j"nadequada 
ahistoria. '7 . 

\Por "Iogica hist6rica" entendo urn metodo logico de investigac;ao 
adeqJado a materiais historicos, destinado, na medida do possfvel, a testar _ 
hipoteses quanto a estrutura, causac;ao etc., e a eliminar procedimentos 
autoconfirmadores ("instancias", "ilustrac;oes"J. 0 discurso hist6rico dis

ciplinado da prova consi_st~ n.u~_.~.ia.logo entre ~?I1~~i~b_ ~A~;l~~J(.~:(~" !Jm
dialogo conduzido por tiip6teses ~ucessivas,' d~ urn -'adQ;'e_:~ ~~s~~isa ·limpi-. 
rica do outro. 0 iQterrogador e' ir16gica historica; 0 conte(ido ~ainterroga-

I _'.' ( '.•••" '. ~ '. _",," :. .: 

cao euma hip6tese (por exemplo, quanto amaneira pete qual. os oiferentes 
fenomenos agiram uns sobre os outros); 0 interrogado e a evidencia, com 
suas propriedades deter~inadas. Mencionar essa logica'nao e, decerto, pro
clamar que ela esteja sempre evidente na pratica de todo historiador. ou 
na pratica de qualquer historiador durante todo 0 tempo. (A hist6ria nao 
e, pense eu, a unica a quebrar seus proprios juramentos). E, porem, dizer 
que essa 16gica nao se revela involuntariamente; que a discipJina exige urn 
prepare arduo; e que tres mil anos de pratica nos ensinaram alguma coisa. 
l: dizer qL'e e essa 16gica que constitui 0 tribunal de recursos final da disci
plina: nao - por favor, notem - a "evidencia" por si mesma, mas a evi
dencia interrogada dessa rnaneira. 

A defi nicao com pieta dessa logica - e a resposta a algumas das obje· 
coes de Popper - exigiria que eu escrevesse um ensaio diferente, mais aca· 
damico, com muitos exemplos e ilustracoes. Ao ocupar·se mais particular
mente das posicoes de Althusser, talvez seja suficiente oferecer, em defesa 
do material ismo historico, certas proposi.;6es. 

1. 0 objeto imediato do conhecimento hist6rico (isto e, 0 material 
a partir do qual esse conhecimento e aduzido) compreende "fatos" ou 
evidencias, certamente dotados de existencia real, mas que s6 se tornam 
Cognoscfveis segundo maneiras que sao, e devem ser, a preocupCll;ao dos 
vigilantes metodos histOricos. Esta proposi~ao jil foi discutida. 

2. 0 conhecimento historico e, pela sua natureza. (a) provis6rio e 
incompleto (mas nao, por isso inverfdicol, (bl seletivo (mas nao. por isso, 
inverfdicol. (c) limitado e definido pel as perguntas feitas aevidencia (e os 
Conceitos que informam essas perguntas). e, portanto, s6 "verdadeiro" 
dentro do campo assim definido. Sob esses aspectos, 0 conhecimento his
t6rico pode se afastar de outros paradigmas de conhecimento, quando 
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submetido a investig~ao epistemolbgica. Nesse sentido, estou pronto a 
concordar que a tentativa de designar a historia como "ci€mcia" sempre foi 
inutil e motivo de confusao. 36 Se Marx, e, mais ainda, Engels, pOI' vezes 
incidiram nesse erro, entao podemos pedir desculpas, mas nao devemos 
confundir a pretensao com seus procedimentos reais. Marx sem duvida 
sabia, tambem, que a Hist6ria era uma Musa e que as "humanidades" cons· 
tr6em conhecimentos. 

3. A evidencia hist6rica tem determinadas propriedades. Embora Ihe 
possam ser formuladas quaisquer perguntas, apenas algumas serao adequa· 
das. Embora qualquer teoria do processo hist6rico possa ser proposta, sao 
falsas todas as teorias que nao estejam em conformidade com as determina· 
yoes da evidencia. ~ isto que constitui 0 tribunal de recursos disciplinar. 
Nesse sentido e certo (aqui podemos concordar corn Popper) que embora 
o conhecimento hist6rico deva ficar sempre aquem da confirmayao positi· 
va (do tipo adequado a cil~ncia experimental), 0 falso conhecimento his· 
torico esta, em geral, suieito adesconfirmacao. 37 

4. Segue-se dessas proposiyoes Que a rela<;ao entre 0 conhecimento 
hist6rico e seu objeto mio pode ser compreendida em quaisQuer term os 
que suponham ser um deles fun<;:ao (inferencia de, revelacao, abstracao, 
atribuiyao ou "ilustrayao") do outro. A interroga<;:ao e a resposta sao mu
tuamente determinantes, e a rela<;ao so pode ser compreendida como um 
dialogo. 

Ouatro outras proposi<;oes podem ser agora apresentadas mais exten
samente. 

5. 0 objeto do conhecimento historico e a hist6ria "real", cujas 
evidencias devem ser necessariamente incompletas e imperfeitas. Supor Que 
um "presente", POI' se transformar em "passado", modi fica com isto sell 
status ontologico, ~ compreender mal tanto 0 passado como 0 presente. 38 

A realidade palpavel de nosso pr6prio presente (transitorio) mio pode de 
maneira alguma ser modificada por~ue estj desde ja, tornando-se 0 passado, 
para a postendade. Na verdade, aposteridade nao pode interroga-Io da 
maneira pela qual 0 fazemos; sem duvida, nos, experimentando 0 momen· 
to presente e sendo atores nesse nosso presente, so sobrevivemos na forma 
de certas evid€mcias de nossos atos ou pensamentos. 

Embora os historiadores possam tomar a decisao de selecionar essas 
evid€mcias, e escrever uma hist6ria de aspectos isolados do todo (uma bio' 
grafia, a hist6ria de uma instituiyao, uma historia da cava it raposa etc.), 
o objeto real continua unitario. 0 passado humane nao eum agregado de 
historias separadas, mas uma soma unitaria do comportamento humano, 
cada aspecto do qual se relaciona com outros de determinadas maneiras, 
tal como os atores individuais se relacionavam de certas maneiras (pelo mer
cado, pelas rela~oes de poder e subordinayao etc.). Na medida em Que 
essas a~oes e relayoes deram origem a modificac;5es, que se tornam objeto 
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de investigayao racional, podemos definir essa soma como um processo his
torico, isto e, prati~ estruturadas ~ maneira~ racionaTs. 
Embora essaaef~o surja em resposta apergunta formulada,39 esta nao 
"inventa" 0 processo. Devemos assumir, Quanto a isso, uma posicao con
traria a Goldmann e favoravel a Bloch (vel' p. 29). Os processos acabados 
da mudanya historica, com sua complicada causac,:ao, realmente ocorreram, 
e a historiografia pode falsificar ou nao entender, mas nao pode modificar, 
em nenhum grall, 0 status ontologico do passado. 0 objetivo da disciplina 
hist6rica e a consecu<;ao dessa verdade da hist6ria. 

Cada idade, ou cada praticante, pode fazer novas perguntas a eVi~ 
dencia historica, ou pode trazer ~ luz novos niveis de evidencia. Nesse 
sentido, a "historia" (quando examinada como produto da investigayao 
hist6rica) se modificara, e deve modificar-se, com as preocupa<;5es de cada 
gerayao ou, pode acontecer de cada sexo, cada na<;ao, cada c1asse social. 
Mas isso nao significa absolutamente que os pr6prios acontecimentos 
passados se modifiQuem a cada investigador, ou Que a evidencia seja inde
terminada. As discordancias entre os historiadores podem ser de muitos 
tipos, mas continuarao sendo meros intercambios de atitude, ou exerc(cios 
de ideologia, se nao se admitir que sao conduzidas dentro de uma disci
plina comum que visa ao conhecimento objetivo. 

~ necessario acrescentar um esclarecimento a esta proposi~ao. Quan. 
do falamos da "inteligibilidade" da historia, podemos estar falando do 
entendimento da racionalidade (de causayao etc.) do processo historico: 
trata·se de um conhecimento objetivo, revelado num diellogo com deter
minadas evidencias. Mas podemos tamb~m estar fazendo referencia a "sig
nifica<;ao" desse passado, seu significado para n6s; este e um julzo de valor 
subjetivo, e a tais perguntas a evidencia nao pode oferecer respostas. Isso 
nao implica a conclusao de que todos esses exerc(cios sejam impr6prios. 
Podemos concordar (com Popper) que cada gerayao, cada historiador, tem 
direito a expressar um "ponto de vista", ou (com Kolakowski) que temos 
o direito de atribuir essa "inteligibilidade imanente" a hist6ria como um 
"ato de fe", desde Que deixemos claro Que isto se baseia nao em procedi. 
mentos cientificos, mas numa "escolha de valores".40 

,Podemos admitir nao s6 que tais julgamentos, como sobre 0 "signi
ficado" da historia, sao uma atividade propria e importante, uma maneira 
pela qual os atores de hoje identificam seus valores e metas, mas que sao 
tambem uma atividade inevitavel. Isto ~, as preocupayoes de cada gera<;ao, 
sexo ou classe devem inevitavelmente tel' um conteudo normativo, Que 
encontrara expressao nas perguntas feitas as evidencias. Mas isto nao poe 
em Questao, de modo algum, a determinal,:ao objetiva da evidencia. ~ sim
plesmente uma afirmayao Quanto a complexidade, nao apenas da hist6
ria, mas de n6s mesmos (que somos simultaneamente seres racionais e 
valorativos) - uma complexidade Que influencia todas as formas de auto
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conhecimento social e que exige, em todas as disciplinas, salvaguardas 
metodol6gicas. ~ exatamente dentro da 16gica hist6rica que tais atribui
~oes de significado, encobertas e impr6prias, sao evidenciadas; ~ dessa ma· 
neira que os historiadores apontam-se mutuamente suas falhas. Um histo
riador feminista din~, ou devera dizer, que este livro de hist6ria esta errado, 
nao por ter side escrito por um homem, mas porque 0 historiador negli
genciou as evidencias contrguas ou formulou perguntas conceitualmente 
inadequadas, dar advindo um "significado", ou uma tendenciosidade mas
culina imposta as respostas. 0 mesmo ocorre com os debates um tanto 
exaltados que eu e meus colegas marxistas com trequencia provocamos I 

dentro da profissao academica. A questao nao ~ (ou raramente e) a.de uma 
escolha de valores, mas diz respeito it logica da disciplina. Ese negamos as 
propriedades determinadas do objeto, entao 'nenhuma disciplina resiste. 

Mas nao posso concluir este esclarecimento deixando a impressao de 
que a atribui~ao de "significado" como uma significa~ao de valor eapenas 
uma questao a lamentar, uma consequencia da falibilidade humana. Creio 
tratar-se de algo muito mais importante.~ao me sinto nada constrangido 
pelo fato de que, ao apresentar os resultados de minha propria pesquisa 
hist6rica, formulo ju (zos de valor quanto a processos passados, seja de 
maneira clara e incisiva, seja na forma de ironias e apartes. Isto ~ adequado, 
em parte porque 0 historiador exam ina vidas e escolhas individuais, e nao 
apenas acontecimentos hist6ricos (processos). E embora possamos nao 
fazer atribuic;6es de valor aos processos. as mesmas obje~oes nao surgem 
com a mesma forc;a quando examinamos as op<;oes dos indiv(duos, cujos 
atos e inten~oes podem certamente ser julgados (como foram julgados pelos 
seus contemporaneos) dentro do devido e relevante contexto hist6rici! 

Mas este e apenas um caso especial de uma questao mais geral. So
mente n6s, que estamos vivendo agora, podemos dar um "significado" 
ao passado, Mas esse passado foi sempre, l3ntre outras coisas, 0 resultado 
de uma discussao acerca de valores. Ao reconstituir esse processo, ao mos
trar como a causa~ao na realidade se efetuou, devemos, amedida que nossa 
disciplina 0 permita, controlar nossos pr6prios valores. Uma vez, por~m, 

reconstitu Ida essa hist6ria, temos liberdade de oferecer nosso julgamento 
a prop6sito dela. 

Esse julgamento deve estar ele mesmo sob controles hist6ricos. 
Deve ser adequado ao material. Sera inuti I queixar-se de que a burguesia 
nao fo; comunit~ria, ou de Que os Lavellers· nao introduziram a sociedade 

, 

• Uteralmente, "Niveladores". Membros de um partido extremista, surgido entre os 
radicais do Parlamanto, durante a Guerra Civil na Inglaterra, no Sl!culo XVII, que 
defendiam reformas constitucionais e economicas profundas, Iiberdade de religiao e 
separaqao entre a Igreja e 0 Estado. (N. do T.I 
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snarco-sindicalista. 0 Que podemos fazer enos identificarmos com certos 
valores aceitos pelos atores do passado, e rejeitar outros. Podemos dar 
noSSO voto a Winstanley e a Swift; podemos votar contra Walpole e Sir 
Edwin Chadwick. 

Nossa voto nada modificara. E na'o obstante, em outro sentido, pode 
modificar tudo. Pais estamos dizendo Que esses valores, e nao aqueles, sao 
os Que tornam a hist6ria significativa para nos, e que esses sao os valores 
Que pretendemos ampliar e manter em nosso pr6prio presente. Se tivermos 
exito, entao recuamos na hist6ria e Ihe atribu (mos nossos pr6prios signifi
cados: congratulamo-nos com Swift. Endossamos em nosso presente os 
valores de Winstanley, e fazemos com que 0 baixo e impiedoso oportunis
ma Que distinguiu a pol(tica de Walpole seja visto com horror. 

No fim, n6s tambem estaremos mortos, e nossas vidas estarao inertes 
nesse processo terminado, nossas intenc;:6es assimiladas a um acontecimen
to passado Que nunca pretendemos que ocorresse. Podemos apenas esperar 
que os homens e mulheres do futuro se voltem para nos, afirmem e reno
vem nossos significados, e tornem nossa h ist6ria intelig(vel dentro de seu 
pr6prio presente, Somente eles terao 0 poder de selecionar, entre os 
muitos significados oferecidos pelo nosso conturbado presente, e transmu
tar aJguma parte de nosso processo em seu progresso. 

Porque 0 "progresso" e um conceito sem significado ou pior, quando 
imputado como um atributo ao passado (e essas atribuic;6es podem ser 
denunciadas, com razao, como "historicistas"l, que s6 pode adquirir signi
ficado a partir de uma determinada posi~ao no presente, uma posic;:ao de 
valor em busca de sua pr6pria genealogia. Essas genealogias ex;srem, nas 
evidencias: houve homens e mulheres de honra, coragem e "previsao", e 
houve movimentos hist6ricos informados por essas qualidades. Mas, apesar 
da autoridade de Goldmann, devemos defender nao que "a real idade his
t6rica se modifica de ~poca para epoca, com as modificar;:oes na hierarquia 
de valores", mas que 0 "significado" que atribu(mos a tal realidade se 
modifica dessa mane ira. 

Esse "complemento" a minha proposi~ao nos afastou um pouco de 
nosso caminho. A proposir;:ao dizia respeito a objetividade da hist6ria , 
"rea''', Parecemos voltar, repetidamente, aos cfrculos cada vez mais estrei- \' 
tos desse remoinho epistemol6gico. Procuremos avan~ar. 

6. A investiga~ao da hist6ria como processo, como sucessao de acon 
tecimentos ou "desordem racional", acarreta noc;oes de causa~ao, de con
tradi~ao, de mediac;:ao e da organiza~ao (por vezes estruturar;:ao) sistema
tica da vida social, pol(tica, economica e intelectual. Essas elaboradas 
no~5es41 "pertencem" a tearia hist6rica, sao refinadas dentro dos proce
dimentos dessa teoria, sao pensadas dentro do pensamento. Mas nao ~ 
verdade que a teoria pertenc;a apenas a esfera da teoria. Toda noc;ao, ou 
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conceito, surge de engajamentos empfricos e por mais abstratos que sejam 
os procedimentos de sua auto-interroga<;:ao, esta deve ser remetida a um 
compromisso com as propriedades determinadas da evidencia, e defender 
seus argumentos ante ju (zes vigilantes no "tribunal de recursos" da hist6ria. 
Trata·se, num sentido bastante cr(tico, nova mente de urr-a questao de di~· 

logo. Na medida em que uma tese (0 conceito, ou hip6tese) ~ posta em 
rela<;:ao com suas ant(teses (determinar;ao objetiva nao-te6rica) e disso re
sulta uma sintese (conhecimento hist6ricol, temos 0 que poderCamos chao 
mar de dialetica do conhecimento historico. Ou poder(amos chamar, antes 
que a "dial~tica" fosse rudemente arrancada de nossas maos e transforma
da no brinquedo do escolasticismo. 

A pratica hist6rica esta, acima de tudo, empenhada nesse tipo de 
dialogo, que compreende: um debate entre, por um lado, conceito.i,.ou 
hipoteses recebidos, inadequados ou ideologicamente informados,42 e, 
por outro, evidencias recentes ou inconvenientes; a elaborar;ao de novas 
hipoteses; 0 teste dessas hip6teses face as evidencias, 0 que pode exigir 0 

interrogat6rio das evidencias existentes, mas de novas maneiras, ou uma 
renovada pesquisa para confirmar ou rejeitar as novas nor;6es; a rejeir;ao 
das hipbteses que nao suportam tais provas e 0 aprimoramento ou revisao 
daquetas que as suportam, a luz desse ajuste. 

Na rnedida em que uma nor;ao e endossada pelas evidencias, temos 
entao todo 0 direito de dizer que ela existe "I~ fora", na hist6ria real. t 
claro que nao existe realmente, como um plasma que adere aos fatos, ou 
como um caro<;:o invis ivel dentro da casca das aparencias. 0 que estamos 
dizendo e que a no<;:ao lconceito, hip6tese relativa acausac,;ao) foi posta 
em dialogo disciplinado com as evidencias, e rnostrou-se operacional; isto 
e, nao foi desconfirmada por evidencias contrarias, e que organiza com 
exito, ou "explica", evidencias ate entao inexplicaveis, Par isto e urna re
presentar;ao adequada (embora aproximativa) da sequencia causal, ou da 
racionalidade, desses acontecimentos, e conforma-se (dentro da 16gica da 
disciplina historical a um processo que de fato ocorreu no passado. Por 
;sto essa nor;§o existe simultaneamente como um conhecimento "verda· 
deiro", tanto como uma representar;ao adequada de uma propriedade real 
desses acontecimentos. 

\ 7. 0 materialismo historico nao difere de outras ordenac,;6es inter· 
pretat;vas das evidencias hist6ricas (au nao difere necessariamentel por 
quaisquer premlssas epistemol6gicas, mas por suas categorias, suas hip6· 
teses caracteristicas e procedimentos consequentes,43 e no reconhecido pa
rentesco conceptual entre estas e os conceitos desenvolvidos pelos pratican' 
tes marxistas em outras disciplinas. Nao considero a historiografia marxista 
como dependente de um corpo geral de marxismo-como-teoria, localizado 
em alguma outra parte (talvez na filosofia 7). Pelo contrario, se ha um ter· 
reno comum para todas as praticas marxistas, entao ele deve estar onde 0 
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pr6prio Marx 0 situou, no materialismo hist6rico. ~ este 0 terreno do qual 
surge toda a teoria marxista, e ao qual ela deve, no fim, retOrnar. 

Com isto nao pretendo dizer que os historiadores marxistas nao 
tenham um debito em rela9ao a cenos conceitos para com uma teoria 
marxista geral Que abarca marxistas que trabalham em outros campos, e 
se vale de suas constatac;:6es. Isto, evidentemente, e 0 que ocorre; nosso 
trabalho se processa num intercambio contInuo. Questiono a noc;:ao de que 
se trate de uma Teoria, que tenha urna Sede, independentemente dessas 
pnHicas: uma Sede textual autoconfirmadora, ou uma Sede na sabedoria 

I	 . de algum partido marxista, ou urna Sede numa pr~tica te6rica purificada. 
A patria da tearia marxista continua onde sempre esteve, no objeto huma. 
no real, em todas as suas manifestac,;6es (passadas e presentes); objeto que, 
no entanto, nao pode ser conhecido num golpe de vista te6rico (como se 
a Teoria pudesse engolir a realidade de uma so bocada), mas apenas atraves 
de disciplinas separadas. informadas por conceitos unitarios. Essas disci. 
plinas au praticas se encontram em suas fronteiras, trocam conceitos, 
discutem. corrigern-se mutuamente os erros. A filosofia pode (e deve) 
monitorar, aperfeicoar e assistir a essas conversas. Mas se deixamos que a 
filosofia procure abstrair os conceitos das praticas, e construir a partir 
deles uma Sede para a Teoria, independentemente daquelas, e muito dis
tante de qualquer dialogo com 0 objeto da teoria, entao teremos - 0 tea
tro de Althusser! 

Segue-se que os conceitos marxistas (isto e, conceitos desenvolvidos 
por Marx e dentro da tradi<;ao rnarxistal diferem de outros conceitos inter
pretativo; na pratica historica, e se sao considerados como mais "verdadei
ros", OU mais adequados aexplicac,;ao do que OlJtrOS, isto ocorrera porquc 
supartam melhor 0 teste da 16gica hist6rica e nao porque sejam "derivados 
de" uma Teoria verdadeira fora dessa disciplina. Coisa que, de qualquer 
modo, nao sao mesmo. Na medida em que eu rnesrno tenho uma divida 
profunda, em relar;ao a certos conceitos. para com a pratica do proprio 
Marx, recuso-me a fugir aresponsabilidade recorrendo asua autoridade ou 
a escapar as crfticas pulando fora do tribunal de recursos. Para 0 conheci
mento historico, esse tribunal se situa dentro da disciplina da hist6ria, e 
em nenhum outro lugar. 

o recurso pode tomar duas formas: (a) probat6ria, que foi suficien
temente discutida, e (b) tebrica - referente acoerencia, adequac;:ao e con
sistencia dos conceitos, e asua congruencia corn 0 conhecimento de disci
plinas adjacentes. Arnbas as formas de recurso, porem, so podem ser 
encaminhadas dentro do vocabulario da 16gica hist6rica. 0 tribunal tem 
estado reunido para julgar 0 materialismo hist6rico ha cem anos, e seu 
pronunciamento vem sendo sempre adiado. 0 adiamento e, com efeito, um 
tributo ao Vigor da tradir;ao; nesse longo intervalo, as acusac;:oes contra uma 
centena de outros sistemas de interpretac,;ao foram apresentados e os acusa
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dos desapareceram "escada abaixo". a tribunal ainda nao se pronunciou 
decisivamente em favor do materialismo hist6rico nao s6 devido ao parri 
pris ideol6gico de alguns ju izes (embora isso seja frequente) mas tambem 
devido a natureza provis6ria dos conceitos explanat6rios, dos silencios 
reais (ou mediar,:oes ausentes) neles existentes, 0 carater primitivo e nao 
reconstitufdo de algumas das categorias, e a determinar,:ao inconclusiva 

da evidencia. 
8. Minha proposir,:ao final traz uma restri<;:ao fundamental a epis

temologia althusseriana, e tambem a certos estruturalismos ou sistemas 
funcionais (par exemplo, a sociologia parsoniana) que periodicamente 
procuram superar a disciplina hist6rica. Certas categorias e conceitos criti
cos empregados pelo materialismo hist6rico s6 podem ser compreendidos 
como C8tegorias hist6ricas, isto e, categorias ou conceitos proprios para a 
investigar,:ao de processo, ao escrutinio dos "fatos" que no momento mes
mo da interrogacao, modificam sua forma (ou conservam sua forma mas 
modifitam seus "significados"L ou se dissolvem em outros fatos; concei· 
tos adequados ao tratamento das eV!dencias nao passiveis de representac;ao 
conceptual estatica, mas apenas como manifesta<;ao ou como contradi<;ao. 

A constru<;:ao de conceitos hist6ricos nao e, evidentemente, um privi
legio especial peculiar ao materialismo historico. Tais conceitos surgem 
dentro do discurso comum dos historiadores, ou sao desenvolvidos nas 
disciplinas adjacentes. a conceito classico da crise de subsistencia

44 
pro· 

poe uma sequencia racional de eventos, como, por exemplo: uma ma 
colheita -+ escassez -+ mortalidade crescente -+ consumo das sementes do 
ano seguinte -+ segunda ma colheita -+ escassez extrema -+ intensifica<;:ao 
da mortalidade, acompanhada par epidemias -+ uma taxa de concep<;ao 
em rapida elevar,:ao. a conceito do cicio de desenvolvimento familiar pro
poe uma sequencia trigeracional dentro da mesma fam ilia camponesa, 
modificada pelas condir,:oes particulares de ocupa<;:ao da terra e praticas 
de heranr,:a. Esses conceitos, que sao generalizados pela 16gica a partir de 

I muitos exemplos, sao confrontados com as evidencias, nao tanto como 
"model os" , mas antes como "expectativas". Nao imp6em uma regra, mas 
apressam e facilitam a indaga<;:ao das evidencias, embara se verifique com 
frequencia que cada caso se afasta da regra, sob este ou aquele aspecto. 
As evidencias (e os acontecimentos reaisl nao obedecem a regras, e nao 
obstante nao poderiam ser compreendidas sem a regra, a qual oferecem 
suas pr6prias irregularidades. lsso provoca impaciencia em alguns fil6sofos 
(e mesmo soci610gos), que consideram que um conceito com tal elastici
dade nao ~ um verdadeiro conceito, e uma regra nao euma regra a menos 
que as evidencias se conformem a ela, e permanecem em posi<;:ao de senti-

do no mesmo lugar. 
as conceitos e regras hist6ricas sao, com frequencia, dessa ordem. 

Exibem extrema elasticidade e permitem grande irregularidade; 0 historia-
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dar parece estar fugindo ao rigor, ao mergulhar por um momento nas mais 
amplas generalizar,:oes, quando no momenta seguinte se perde nas parti
cularidades das qualifica<;:oes em qualquer caso especial. Isto provoca des
confian<;:a, e mesmo hilaridade, em outras disciplinas. a materialismo 
hist6rico emprega conceitos de igual generalidade e elasticidade - "explo
ral;ao", "hegemonia", "Iuta de classes" - mais como expectativas do que 
como regras. E ate categorias que parecem oferecer menor elasticidade 
"feudalismo", "capitalismo", "burguesia" - surgem na pnltica hist6rica 
nao como tipos idea is realizados na evolU<;:ao hist6rica, mas como familias 
inteiras de casos especiais, famflias que incluem 6rfaos adotados e filhos 
da miscigena<;:ao tipologica. A historia nao conhece verbos regulares. 

A desgraca dos historiadores marxistas (que e sem duvida nossa pro
pria desgral;a, hoje) e que alguns de nossos conceitos sao moeda corrente 
num universo intelectual mais amplo, sao adotados em outras disciplinas, 
que Ihes impoem sua pr6pria 16gica e os reduzem a categorias estaticas, 
nao-hist6ricas. Nenhuma categoria historica foi mais incompreendida, c;
atormentada, transfixada e des-historizada do que a categoria de c1asse 
social;4S uma forma<;:ao hist6rica autodefinidora, que homens e mUlheres 
elaboram a partir de sua propria experiencia de luta, foi reduzida a uma 
categoria estatica, ou a um efeito de uma estrutura ulterior, das quais os 
homens nao sao os autores mas os vetores. Althusser e Poulantzas nao s6 
fizeram ahist6ria marxista esse mal, como tambem queixaram-se ainda de 
que a hist6ria (de cujos bra<;:os arrancaram esse conceito) nao tem uma teo
ria acabada de c1asse! a que eles, e muitos outros, de todos os matizes 
ideol6gicos, nao compreendem e que nao e, e nunca foi tarefa da hist6ria 
elaborar esse tipo de teoria inelastica. E se 0 proprio Marx teve urna priori
dade metodol6gica suprema, esta foi, precisamente, a de destruir a fabrica
Cao de teorias nao·historicas desse tipo. 

A hist6ria nao e uma fabrica para a manufatura da Grande Teoria, 
como um Concorde do ar global; tambem nao e uma linha de montagem 
para a produ<;:ao em serie de pequenas teorias. Tampouco euma gigantesca 
estar,:ao experimental na qual as teorias de manufatura estrangeira possam 
ser "aplicadas", "testadas" e "confirmadas". Esta nao ~ absolutamente 
Sua funl;ao. Seu objetivo e reconstitu ir, "expl icar", e "compreender" seu 
objeto: a hist6ria real. As teorias que os historiadores apresentam sao 
dirigidas a esse objet;vo, dentro dos termos da 16gica hist6rica, e nao ha 
cirurgia que possa transplantar teorias estrangeiras, como orgaos inaltera
dos, para outras 16gicas estaticas, conceptuais, ou vice-versa. Nossoobjetivo 
~ 0 conhecimento hist6rico; nossas hip6teses sao apresentadas para expli· 
car tal formar,:ao social particular no passado, tal sequencia particular de 
causa<;:ilo.-

Nosso conhecimento nao fica (esperamos) por isto aprisionado nesse 
passado. Ele nos ajuda a conhecer quem somos, porque estamos aqui, que 
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possibilidades humanas se manifestaram, e tudo quanto podemos saber 
sobre a 16gica e as formas de processo social. Uma parte desse conhecimen
to pode ser teorizada, menos como regra do que como expectativa. E pode 
e deve haver intercambio com outros conhecimentos e teorias. Mas 0 inter· 
dimbio envolve vigilancia, na medida em que a moeda te6rica de uma disci· 
plina e convertida na moeda de outra. A filosofia nao deve se postar em 
todas as fronteiras como um traficante, oferecendo um papel-moeda espu
rio, "universal", com circulal;ao em todas as terras. Poderia, em vez disso, 
funcionar como uma vigilante casa de cambio. 

Aquelas proposil;oes do materialismo hist6rico que influem sobre a 
relal;ao entre ser social e consciencia social, sobre as relal;oes de produl;ao 
e suas determinal;oes, sobre modos de explora<;ao, luta de classes, ideolo· 
gia, au sobre formal;oes capitalistas socia is e economicas, sao (num p610 
de seu "di~logo") derivadas da observal;ao do wceder hist6rico no tempo. 
Nao se trata da observal;ao de fatos isolados em serie, mas de conjuntos de 
fatos com suas regularidades pr6prias; da repeti<;ao de certos tipos de acon· 
tecimento; da congruencia de certos tipos de comportamento em diferen· 
tes contextos - em suma, das evidencias de forrna<;:oes socia is sistematicas 
e de uma 16gica comum do processo. Essas teorias hist6ricas na medida em 
que surgem (nao por si mesmas mas, no outro polo do dialogo, por traba
Ihosa conceptualizac;ao), nao podem ser testadas, como frequentemente se 
supoe, impondo-se uma interrup<;:ao ao processo, "congelando" a hist6ria, 
e tomando uma sec;ao geol6gica estatica, que mostrara 0 capitalismo ou as 
hierarquias de c1asse em qualquer momenta dado do tempo, como uma 
estrutura elaborada.46 Ao investigar a hist6ria nao estamos passando em 
revista uma serie de instantaneos, cada qual mostrando UITI momento do 
tempo social transfixado numa (mica e eterna pose: pois cada um desses 
instantaneos nao e apenas um momenta do ser, mas tambem um momenta 
do vir-a-ser: e mesmo dentro de cada seC;ao aparentemente estatica, encon
trar·se-ao contradil;oes e liga~oes, elementos subordinados e dorninantes, 
energias decrescentes ou ascendentes. Qualquer momenta hist6rico e ao 
mesmo tempo resultado de processos anteriores e um (ndice da direC;ao de 
seu fluxo futuro. 

H~ dificuldades bem conhecidas, tanto na explica<;ao do processo 
hist6rico como na verifical;ao de qualquer explical;ao. A "hist6ria" em si 
e 0 unico laborat6rio possfvel de experimentac;ao, e nosso unico equipa· 
mento experimental e a 16gica hist6rica. Se for<;:armos analogias impr6prias 
com as ci€lncias experimentais, verificaremos logo que tudo isto e insatis· 
fatario. A hist6ria nunca oferece as condil;oes para experimentos idimticos, 
e embora possamos, por processos comparativos, observar experimentos 
mais ou menos semelhantes em diferentes laboratorios nacionais (a emer
gencia do Estado-nal;aO, a industrializa~ao) nunca podemos retornar a esses 
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laborat6rios, impor nossas pr6prias condic;oes, e repetir novamente 0 

experimento. 

Mas analogias como estas nunca foram uteis. 0 fato de serem imensas 
as dificuldades de explica<;:ao hist6rica nao deve surpreender a ninguem. 
Vivemos num mesmo elemento (um presente tornando-se passado), um 
elemento humano de habitos, necessidades, razoes, vontades, i1us5es e 
desejos, e deverfamos saber que ele e constitu fdo de um material resisten
teo E nao obstante, ha um sentido no qual 0 passado melhora 0 presente, 
pois a "hist6ria" continua sendo seu pr6prio laborat6rio de processo e 
resultados. Uma sec;ao estihica pode mostrar-nos certos elementos (A, B 
e C) numa inter-relal;ao ou contradilfao mutua: os resu Itados, com 0 tem
po, nos mostrarao como essas relac;oes foram vividas, sofridas e resolvidas, 
e como ABC deu origem a 0; e esse resultado lanlfara, por sua vez, luz 
sobre as maneiras pelas quais os elementos se relacionavam anteriormente 
e a forca da contradi<;:ao. 

Nesse sentido, 0 resultado confirma ou rejeita, consolida ou condi
ciona a hip6tese explicativa. ( num certo sentido, um mau laborat6rio; 0 

fato de que 0 acontecimento tenha se dado dessa maneira pode ser a conse
quencia de urn elemento contingente (x) negligenciado na explica<;:ao 
Assim, ABC + X podem ter ocorrido de certo modo (0), mas ABC + Y po. 
deriam ter dado resultado diferente (E). Ignorar isto e cair no erro comum 
de argurnentar post hoc ergo propter hoc. ~ um problema presente em 
toda explica<;:ao historica, e os filosofos Que deram uma olhada nos nOSS05 
procedimentos encontraram nisto urn bom prato. Esquecem, porem, 0 

fato de Que, num outro sentido, a "hist6ria" e um bom laboratorio, por
que 0 processo, 0 ato de acontecer, esta presente em cada momento da 
evidencia, testando cada hip6tese atraves de uma consequencia, proporcio. 
nando resultados para cada experiencia humana ja realizada. Nossa 16gica 
e fa live I. Mas a multiplicidade mesma dos experimentos e sua congruencia 
mutua limitam os perigos de erro. As evidencias quanto a qualquer epis6. 
dio particular podem ser imperfeitas: havera mu;tas lacunas se examinamos 
os resultados na forma de fatos isolados em series, mas (pelo menos na 
historia menos distante)47 sobrevivem evidencias suficientes para revelar 
a 16gica do processo, sua consequencia, as forma~5es sociais caracter fsticas, 
e como ABC de fato da origem a o. 

Podemos tornar mais claro este ponto se examinarmos 0 problema 
nao do angulo do passado, mas a partir do presente hist6rico. A Uniao 
Sovietica e um desses problemas. Para explicar um de seus aspectos 
quem detem 0 poder e para que dire<;:ao tende seu processo poJ(tico? _ sao 
ProPOstas v~rias hipoteses explicativas. Por exemplo, a Uniao Sovietica e 
um Estado dos Trabalhadores (talvez com certas "deforma~oes") capaz 
de um autodesenvolvimento ascendente, sem qualquer luta interna severa 
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ou rompimento de continuidade: todas as "deficiencias" s50 capazes de 
autocorrec;:ao, devido a orientac;:ao de um partido prolet~rio, informado 
pela teoria marxista, e portanto abenc;:oado com 0 "know-how" da hist6
ria. Ou: a Uniao Sovietica e um Estado no qual 0 poder caiu nas maos de 
uma nova c1asse burocr~tica, cujo interesse e assegurar seus pr6prios pri
vilegios e a posse permanente do poder - uma c1asse que s6 ser~ derrubada 
por uma outra revoluc;:ao prolet~ria. Ou: 0 Estado sovietico e0 lnstrumen· 
to de uma forma historicamente especffica de industrializac;:ao forc;:ada, 
que promoveu uma colocac;:ao arbitr~ria e contingente de grupos dirigentes, 
dos quais se pode esperar que sejam agora os agentes da "modernizac;ao" 
da sociedade sovietica, colocando-a numa conformidade tardia e imper
feita com aquele que e 0 verdadeiro modele do homem moderno: os Esta
dos Unidos. Ou (0 que est~ mais pr6ximo de rninha opiniao) 0 Estado 
sovietico s6 pode ser compreendido com a ajuda do conceito de "parasi
tismo", e saber se seus grupos dirigentes estao ou nao eristalizados numa 
classe burocr~tica, ou se uma reforma epis6dica Ihes pode ser imposta 
por pressoes de varios tipos (resultantes das necessidades e resistencias dos 
trabalhadores e agricultores, dos dissidentes inteleetuais, da 16gica oriunda 
de suas proprias contradic;5es internas, das lutas entre faer;oes da incapa
cidade de realizar as func;oes essenciais, etc.) continua, historicamente, 
uma questao inacabada e indeterminada, que pode ser precipitada numa ou 
noutra direr;ao mais completamente determinada pelas contingencias. 

H~ um sentido real e importante no qual estas (ou outras) hip6teses 
s6 encontrarao eonfirmac;ao ou refutar;ao na praxis dos aconteeimentos. 
o experimento est~ ainda se realizando e (por mais que desagrade a Althus
ser 0 coloquialismo manchesteriano de Engels), "a prova do bolo est~ em 
come-Io". 0 resultado, quando levado ao exame dos historiadores futuros, 
poder~ vir a confirrnar uma hip6tese, ou a propor outra, nova. Qualquer 
"confirmac;:ao" desse tipo, se houver, jamais poder~ ser mais do que apro' 
ximada: a hist6ria nao e governada por regras e nao conhece causas sufi· 
cientes; se os historiadores futuros pensarem de outro modo, estarao caindo 
no erro do post hoc ergo propter hoc. As hip6teses, ou a fusao da ideologia 
e do autoconhecimento, que n6s, ou 0 povo sovietico, adotamos no pre
sente, entrarao, elas pr6prias, como um elemento do processo resultante. E 
se alguma "contingencia" diferente se tivesse imposto a esses elementos 
(por exemplo, se uma Terceira Guerra Mundial tivesse side provocada pela 
crise cubana), entao tudo se teria passado de maneira diferente, as forc;:as 
militares e de seguranc;a teriam side enormemente fortalecidas, e uma hip6
tese diferente poderia entao ter forc;:a explieativa. 

Mas nao se trata de uma restril;:ao tao devastadora quanto poderia 
parecer a princlpio, pois sera a forma pela qual as coisas se processam, pela 
qual 0 "experimento" se desenvo)ve, que proporcionar~ aos historiadores 
futuros uma imensa percepc;:ao adicional quanta as relar;6es criticas que 

INTERVALO: A LOGICA IHSTORJCA 

estruturam a sociedade sovietica, e que sao subjaeentes as aparencias de 
noSSO presente hist6rico. 0 "resultado" Ihes proporcionar~ uma visao adi
cional sobre que elementos formid~veis (talvez a ideologia do Estado do 
marxismo-Ieninismo) - se teriam mostrado, no caso, frageis e em declfnio, 
e Que elementos inarticulados, mal-estruturados, prefiguravam uma oposi
cia emergente. Os historiadores do futuro, que sabenio como os fatos se 
passaram, terao uma ajuda poderosa para compreender nao porque eles 
tinham de se .processar da maneira pela qual se processaram, mas porque 
de fato assim fizeram; is to e, observarao no laborat6r.io dos acontecimen. 
tOS as evidencias de determinar;ao, nao vistas como lei governada pela re
O'a, mas no sentido de' "fixar;ao de limites" e "exercrcio de pressoes".48 
E ° historiador de hoje se situa exatamente na mesma posic;:ao em relac;ao 
80 passado hist6rico, que e, simultaneamente, objeto de investigaC;ao e seu 
pr6prio faboratorio experimental. 

A explicar;ao hist6rica nao pode tratar de absolutos e nao pode apre
sentar causas suficientes, 0 que irrita muito algumas almas simples e impa
dentes. Etas supoem que, como a explicac;ao hist6rica nao pode ser TUdo, 
e portanto Nada, apenas uma narrac;ao fenomenol6gica consecutiva. t 
um engano tolo. A explicar;ao historica nao revela como a hist6ria deveria 
ter se processado, mas porque se processou dessa maneira, e Olio de outra; 
que 0 processo nao e arbitrario, mas tem sua pr6pria regularidade e racio
nalidade; que certos tipos de aeonteeimentos (politicos, economicos, cul
turais) lelaeionaram-se, nao de qualquer maneira que nos fosse agrad~vel, 
mas de maneiras particulares e dentro de determinados campos de possibi
lidades; que certas formac;5es socia is nao obedecem a uma "lei", nem sao 
as "efeitos" de um teorema estrutural est~tico, mas se caracterizam por 
determinadas refac;:oes e por uma 16gica particular de processo. E assim 
por diante. E muito mais. Nosso conhecimento pode satisfazer a alguns 
fil6sofos, mas e bastante para nos manter ocupados. 

Deixamos para tras nossas oito proposic;oes, e podemos repassel.las 
novamente. As categorias adequadas a investiga9aO da hist6ria sao catego
rias hist6ricas. 0 materialismo hist6rico distingue·se de outros sistemas 
interpretativos pela sua obstinac;ao teimosa (teimosia que foi por vezes 
doutrin~ria) em elaborar essas categorias, e em articula-Ias numa totalidade 
Conceptual. Essa totalidade nao e uma "verdade" te6rica acabada (ou 
Teoria); mas tambem nao e urn "modelo" fictlcio, e um conhecimento em 
desenvolvimento, muito embora provis6rio e aproximado, com muitos 
sihincios e impurezas. 0 desenvolvimento desse conhecimento se d~ tanto 
na teoria quanto ns pratica: surge de um dialogo e seu discurso de demons
tra9ao e conduzido nos termos da 16gica hist6rica. As operac;:6es efetivas 
dessa 16gica nao sao visiveis, passe a passo, em cada pagina do trabalho de 
urn historiador. Se 0 fossem, os Iivros de hist6ria esgotariam qualquer paci 
encia. Mas essa 16gica deveria estar impl leita em cada confronto emp(rico, e 
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explfcita na maneira pela qual 0 historiador se posiciona ante as evidencias 
e nas perguntas propostas. Nao pretendo que a 16gica hist6rica seja sempre 
tao rigorosa ou tao autoconsciente quanto deveria ser; nem que nossa 
prAtica corresponda muitas vezes aquilo que professamos. Afirmo apenas 
que existe essa 16gica. E que nem todos n6s somos inexperientes. 

VIII 

o intervalo terminou. Pede-se aos filbsofos e soci61ogos que interrompam a 
conversa nos corredores e retomem seus lugares nas poltronas vazias a 
minha volta. 0 audit6rio se escurece. Um silencio cai sobre 0 teatro. E 

Althusser volta ao palco. 
o grande "empresario" voltou repousado, e num estado de rara cor

dialidade. Anuncia que 0 pesado drama epistemol6gico sera suspenso: por 
hora estamos fartos de histbria e tragMia. Em lugar disso, ele apresentara 
uma cena burlesca de sua pr6pria autoria, um pouco influenciada por Sade. 
Um palhac;:o aposentado com pretensoes a respeitabilidade epistemol6gica 
sera trazido acena (0 publico deve, por favor, manter-se serio a princlpio), 
interrogado, denunciado, zombado, atormentado e final mente vaiado e 
chutado para fora do palco. Eis que surge, arrastando-se dos bastidores, 
sofrendo de gota, olhos cansados, um gorro de bobo na cabetfa, 0 pobre 

velho bufao, Friedrich Engels. 
A cena comec;:a um tanto lentamente, e com sutileza. Engels einter· 

rogado sobre "paralelogramas de forc;:as", sobre "vontades individuais" e 
"resultantes" histbricos; e acusado de tautologia; baixa a cabec;:a, eperdoa
do (" Estou pronto a ignorar a referencia de Engels anatureza .") ~ decla
rado culpado de confusao ainda pior, de associac;:ao com a ideologia bur
guesa. Baixa novamente a cabec;:a, e energicamente repreendido (uma 
"construc;:ao futil"l, mas dao-lhe entao um confeito (ele tem "intuic;:oes 
te6ricas geniais"l. Ele sorri e faz um aceno de cabec;:a para 0 publico, sem 
prever 0 que vem a seguir. ~ um pouco diflcil acompanhar 0 dialogo, espe
cialmente porque nao se permite ao palhac;:o responder. Vamos levar 0 

texto para casa e comenta-Io mais tarde.
49 

Entra agora em cena 0 capataz: 

Quando EnlJElls, no Anti-Diihring, escreve que "a Economia Polltica e essen' 
cialmente uma ciencia histbrica" porque "1'ata de materia histbrica, isto e, 
constantemente cambiante", estamos no ponto exato do equivQCo: onde a pa· 
levra hiSf6rica tanto pode pender para 0 conceito marxista como para 0 con· 
ceito Ideolbgico de histona, conforme designe 0 objeto de conhecimento de 
uma teorie cia histbria ou, pelo contrliri 0, 0 objeto real de que essa teoria da 0 

conhecimento. Podemos de pleno direito afirmar que a teoria cia economia 
pol ftica marxista remete como uma de sues regioes ateoria marxista de histb' 

o VELHO BUFAO; ENGELS 

ria; mas podemos tambem crer {istO e, as palavras de Engels nos poderiam 
levar a supor!· que a teoria da economia pol(tlca e atingida atl! em seus con
ceitos tebricos pela qualidade pr6pria da hist6ria real (sua "materia'" que e 
"carobiante"). (LC. 54-55I11J 

o palhac;:o "nos joga em certos textos surpreendentes que introduzem a 
hist6ria (no sentido empirista-ideol6gicol ate nas categorias te6ricas de 
Marx". (LC, 55/II.) Absurdo dos absurdos! Ele diz mesmo que e errado 
esperar "defini<;:oes fixas, sob medida, aplicclveis definitivamente, nas obras 
de Marx". E argumenta; 

Evidentemente, a partir do momento em que as coisas e suas relacoes recipro· 
cas sao concebidas naa como fixas. mas como variaveis. os seus reflexos mentals 
e os seus conceiros rarob~ro esriio sujeiros a variat;:iio e Ii mudant;:a. I LC. 55/11.) 

Pior ainda, ele esurpreendido com 0 traseiro amostra, numa obscena pos
tura antite6rica : 

As definit;:oes nao t~m valor para a ciencla, porque sao sempre insuficientes. 
A lmica definicao real eo desenvolvimento da propria coisa, mas esse desenvol
vimenro niio e mais uma definit;:iio. Para saber e mostrar 0 que e a vida. somas 
obrigados a estudar todas as formas de vida e a represents-las em seu encadea
mento. (LC, 5510. as grlfos sao de Althusser.) 

Assim, flagra-se uma "espantosa" reincidencia do velho bufao na "ideolo
gia" erllpirista. Ele e acusado de supor Que "os conceitos necessarios a toda 
teoria da hist6ria sao afetados em sua substiincia conceptual pelas proprie

dades do objeto real" : 

Engels afeta assi m os conceltos da teoria da hlst6ria com um coeficiente de 
mobilidade, diretamente tomado asucessao empiri.:a (a ideologia da hist6rial 
concreta, transpondo assim 0 "concreto-real" no "concreto-de-pensamento", 
eo historico como mudanca real no pr6prio conceito. (Le, 56/11.l 

Mas dessa vez as desculpas abjetas do velho bufao nao 0 eximem do 
castigo, e a bota eo chicote caem sobre ele inexoravelmente. E isso porque 
fica claro que ele nao e, absolutamente, um bufao, mas um individuo astu
cioso, ardilosamente fantasiado de palha<;:o, na esperan<;:a de fazer passar 
Como pilherias a malicia de sua verdadeira natureza. Esta se revela plena
mente no final do ate - em mar<;:o de 1895, cinco meses antes de sua mor· 
te, 0 velho se despe de todos os disfarces e escreve a Conrad Schmidt; 

As objecoes que levantou a lei do vator aplicam·se a fodos os conceltos, vistos 
do angulo da realldade. A identidade entre 0 pensamento e 0 ser, para me ex· 

• A abservacao entre colchetes e de Thompson. (N. do T.) 
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pressar ~ maneira hegeliana, coincide em todos os pontos com 0 seu exemplo 
do drculo e 0 pollgono. Ou os dois. 0 conceito de uma coisa e sua reelidede. 
vao lado a lado como dues ass(ntotas. que sempre sa aproximam sem nunca sa 
tocarem. Essa diferellfya entre as dUBS ~ a pr6pria diferenl;a que impede ao con
ceito de ser direra e imediatamenre realidade e <l rea/idade ser imediatamente 
seu pr6prio conceito. Porque um conceito tem a natureza essencial dequele 
conceito e nao pode portanto. prima facie. coincidir diretamente com a reali· 
dade. da qual deve ser primeiro abstra(do, ele l! algo mais do que ums fic~ao, 
a menos que declaremos flcdcios todos os resultados do pensamento. porque 
a realidade s6 cor responde a eles de maneira muito indireta. e mesmo assim 
apenas com uma aproxim~aoassint6tica. 

Finalmente, a cena se aproxima do final, 0 velho e chutado para os bas

tidores, a cortina desce. A carta de Engels j'e surpreendente (apesar da
 
banalidade de sua obviedade)". Os erros de Engels deixariam sua marca
 
sobre "a teoria filosofica marxista ... e que marca! A marca da teo ria em·
 
pirista do Conhecimento ... " Aminha volta, 0 publico rompe em aplausos
 

entusiastas. 
Que cena inteligentel Pena, talvez, que tenhasido taO breve, porque 

_ agora que ja a vimos - podemos lembrar de trechos anteriores desse 
mesmo palha<;:o, que poderiam ter levado ao mesmo resultado. Houve, por 
exemplo aquele malicioso (e certamente nao inocente) ataque apropria 
filosofia, em Ludwig Feuerbach. que Althusser sem duvida naG esqueceu, 
e do qual se esta agora vingando. "A prova" da concep<;:ao marxista da his
t6ria (confessou Engels desavergonhadamente) "encontra-se na propria 

hist6ria" : 

Essa concepc;ao, porl!m, poe fim ~ filosofia no ambito da histbria. tal como 
a concepc;ao dialetica da natureza tornou toda a filosofia natural ao mesmo 
tempo desnecassaria e impossl·vel. JlI nao euma questao. em momento algum, 
de inventar intarligacoes a partir de nossoS cerebros, mas de descobri-Ias nos 
fatos. Para a filosofia. que foi expulsa da natureza e da historia. resta apenas 0 
ambito do pensamento pure (na madida em que ainda resta): a teoria das leis 
do prbprl0 processo de pensamento. 16gica e diah~tica. IL. F., 69.) 

Quanta moder~ao em Althusser, para nao fustigar essas nOl;oes ("desco
bri-Ias nos fatos"! II); mas a comedia teria sido demasiado facil. H~ ainda 
aquele outro "surpreendente" texto em Anti-Diihring: 

Se deduzirmos 0 esquematismo do mundo mio a partir de nossas mentes. mas 
apenas atrB~s de nossas mentes a partir do mundo real. deduzindo os prin
c(pios basicos do ser daquilo que ele II. nao precisaremos para isso de filosofia. 
mas do conhecimento positivo do mundo e do qua nele acontece; e 0 que isso 
proporciona tambem nao II filosofia, mas ci/!ncia positiva. (A-D. 45.) 

(Como e possivel que nao tenha sido feito nenhum registro da explosao de 
Marx ante essa apostasia i) Ou poderfamos ter folheado mais amplamente as 

o VELHO BUFAO: ENGELS 

(Jltimas cartas do velho bufao. Mesmo aquela carta a Schmidt, que Althus
ser destacou para tratamento corretivo, nao termina ali: ela continua, e s6 
para ficar ainda pior! Nenhum dos coneeitos economieos de Marx - a taxa 
geral de luera, a tei de salarios, rendas - e mesmo "as leis economicas em 
geral - tem qualquer realidade exceto como uma aproxima<;:ao, tendilncia. 
media, e nao como realidade imediata". 0 mesmo ocorre tambem com os 
conceitos h istoricos: 

Correspondeu alguma vez 0 feudalismo ao seu conceito? Fundado no reino dos 
francos ocidentais, desenvolvido na Normandia pelos conquistadores noruegue
ses, tendo sua form~ao continuado com os normandos franceses na Inglaterra 
e no Sui da Italia. ele chegou mais perto de seu conceito em Jerusaillm. no 
reino de um dia. que nas Assises de Jerusalem deixou atras de si a expressao 
mais classica da ordem feudal. Tera side essa ordem. portanto. uma ficcao uma 
vez que teve apenas uma curta exisu?ncia na sua plena forma c1assica. na Pales' 
tina, e atl! masmo isso se deu muito mais apenas - no papel? 

E a mesma irresponsabilidade epistemologica e evidenciada inclusive em reo 
ferencia ao presente e ao futuro! Pois Engels diz a Schmidt que as leis do 
Yalor e do lucro 

Ambas sb alcancam sua realiz~ao aproximada mais completa no pressupostO 
de que a producao capitalista esta completamente estabelecida em toda parte, 
a sociedade reduzida as classes modarnas de latifundiarios. capitalistas (indus' 
triais e comerciantes) e trabalhadoras - tendo. porem. side eliminados todos 
os estagios intermediarios. Isso nao existe nem mesmo na Inglaterra. e nunca 
existira - nao deveremos deixa-Ia ir tao lange. 

Que soleeismo! Introduzir no discurso da demonstra<;:ao uma categoria, 
"n6s" (a fon;a de um velho e de seus amlgos imaginarios\, derivada de uma 
"regiao" diferente (e uma regiao suspeita, tambem - nao cheira isso a "hu· 
manismo"?) e para a qual a Teoria nao fez nenhuma previsao! 

Mas (pois somos criticos rigorosos) nao poderia 0 dramaturgo certa
mente ter enriquecido 0 seu ate de outras maneiras? Por que apenas um 
palha<;:o? Por que nao dais palha<;:os, um magro e curvado ao peso da idade, 
e outro mais gordo, robusto e juvenil, para um contraste? Arrastemos dos 
bastidores, suado, atormentado pelo carbunculo, 0 superbufao, 0 gordu
cho Marx! Ele faz uma mesura para 0 publico, e recita uma carta anterior 
(a P.V. Annenkov, dezembra de 1846) (e depo;s da "cesura epistemol6gi· 
ca")' uma crftica a Proudhon: 

Ele nao percebeu que as categorias econtJmicas sao apenas as expressoes abs
tratas dessas rel8l;oes reais e s6 continuam sendo verdadeiras enquanto essas 
rel8l;Oes existem. Incide, portanto, no erro dos economistas burgueses que 
consideram essas categorias economicas Coomo eternas e n~o como leis hist6ricas. 
que sao apenas leis para um dasenvolvimento hist6rico particular ... Em lugar, 
pOrtanto. de considerar as categorias pol (tico-i!ConOmicas como expressoes 

y -.-..
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abstrataS de rel~oeS sociais histOric~s, reals, transitOrias, Monsieur Proudhon 
vA apenas, gral;as a uma transposic;:ao mfstica, as rel~5es reais como materiali· 
z<ll;oes dessas abstr~i3es. Elas sao, portanto. fOrmulas que vinham dormindo 
no corac;:ao de Deus Pai desde a princfpio do mundo. 

As categorias, portanto. "sao produtos hist6ricos e transit6rios", ao passo 
que, segundo Proudhon, "elas, e nao os homens, fazem historia": 

A absrrar;:ao, a caregoria romada como tal, isto e, oj parte dos homens e de suas 
atividades materiais, edecerto imortal. imutavel e Im6vel, eapenas uma forma 
do ser de razao pura, 0 que e apenas outra maneira de dizer que a abstr<ll;aO 

como tal eabstrata. Uma raurologia admiravell 

E, escrevendo a Schweitzer cerca de vinte anos depois (janeiro de 18651. 
Marx voltou a critica de Proudhon exatamente nos mesmos termos: "ele 
partilha das ilusoes da filosofia especulativa em seu tratamento das catego
rias econ6micas; pois em lugar de concebe-Ias como a expressao re6rica de 
relaf;oes hist6ricas de produr;8o , correspondentes a uma fsse particular 
de desenvolvimento da prodUl;:8o material, ele as deturpa em ideias eternas 

preexistentes ... " 
Mas chega de imaginar aperfeiC;oamentos para a cena. Vamos nos 

sentar e examina-Ia tell como ~os foi apresentada. 

IX 
Mas a que vem tudo isto? Seria simples rejeitar toda a argumenta<;:ao sob a 
alegac;ao de que Althusser propOS uma questao espuria, exigida pelas suas 
confusoes epistemologicas anteriores. Isto constitui, de fato, uma grande 
parte da resposta. e uma resposta suficiente a Althusser, e pode ser apre' 
sentada rapidamente. Ele propos uma pseudo-oposic;ao. De um lado, apre' 
senta a Teoria (e 0 proprio 0 Capital) "como transcorrendo exclusivamen· 
te no conhecimento, referindo-se exclusivamente a ordem necessaria de 
aparecimento e desaparecimento dos conceitos no discurso da demonstra· 
C;ao cient(fica" (Le. 56tH). Por outro lado, alem desse projeto bastante 
grandioso, ele apresenta os pequenos projetos do "empirismo", que consti· 
tuem "ideologia". Engels esta tentando turvar .05 dois, 0 que seria desastro
so (a marca da Besta empirista!l, ja que 0 discurso da demonstrac;ao deve, 
como pre-requisito, exigir a fixidez e a nao·ambiguidade de conceitos. Mas 
ja vimos que a no<;:ao de "empirismo" de Althusser e falsa, e que ela imp5e 
os canones da filosofia a procedimentos e disciplinas bastante diferentes, 

Nao precisamos levar mais longe essa argumentac;:ao. 
Mesmo em seus pr6prios termos, a argumentac;ao de Althusser ofere· 

ce autocontradiC;oes e evasillas. Assim, elenDS diz que "temos todo 0 direi·
---' --
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to de afirmar que a teoria da economia politica marxista provem da teoria 
-marxista da historia, como uma de suas regioes"; mas tambem nos diz (ver 

sUPra, pp. 22:'"2jfQUe a teoria da hist6ria, mesmo agora, 100 anos depois 
de 0 Capital, "nao existe em nenhum sentido real". De modo que em uma 
de suas "regioes" a teoria pol {tica marxista foi muito diretamente infe· 
rida de "uma teoria ausente". Isto vem acompanhado pelo desconhecimen
to do fato evidente de que em outras de suas regioes, essa economia politi· 
ca resultou muito diretamente do engajamento emp{rico seja diretamente 
(da montanha de publicac;:oes oficiais etc. ew., a que Marx presta um tribu· 
to taogeneroso)SI, ou menos diretamente, pelo intenso e cr(tico escrut(nio 
de estudos de base emp(rica, realizados por outros autores. 

De modo que Althusser partiu de uma ma argumentac;ao e baralhou
Ihe os termos, para dar-Ihe melhor aparencia. Da a impressao de que Engels 
teria defendido duas proposi<;:oes. Primeiro, a natureza inerentemente 
"aproximada" de todos os nossos conceitos e especial mente daqueles con
ceitos necessariamente "fixos" que surgem da analise do desenvolvimento 
social mutavel, nao-fixo, e a ela conduzem. Isto pode ser uma "banatida· 
de" em sua "oblliedade" para um filosofo, que supoe ser esta "apenas uma 
outra maneira de dizer que a abstrac;:ao, como tal, e abstrata", uma "tauto
logia admiravel", que raramente abandona os labios de Althusser. Mas para 
um historiador ou um economista, e de fato (embora "6bvio" como teoria) 
excepcionalmente complexo: e uma obviedade que pode ser esquecida na 
pratica com demasiada facilidade, e da qual precisamos ser lembrados. 

Alem disso, Engels nao esta apenas dizendo que os conceitos e seu 
"objeto real" sao diferentes. t. certo que ele exagera suas crfticas num mo
mento de exasperac;ao contra a velha escolastica burguesa e os novos esque· 
matistas "marxistas", presentes em toda parte: "as defini<;:oes sao inuteis 
para a ciencia". Compreendemos ate bem demais a sua exasperac;:ao. Mas 0 

objetivo de sua carta a Schmidt e argumentar, (a) que por serem todos os 
conceitos aproximac;:oes, isso nao as torna "ficc;oes", (b) que so os con
ceitos nos permitem "ver sentido na" realidade objetiva, compreende·la e 
conhece-Ia, (c) mas que mesmo no ate de conhecer podemos (e devemos) 
saber que nossos conceitos sao mais abstratos e mais 16gicos do que a diller
sidade dessa realidade - e, pela observac;ao emp(rica, podemos saber isto 
tambem. Nao podemos compreender a sociedade medieval europeia sem 0 

conceito de feudalismo, muito embora, com a ajuda desse conceito, possa
mas saber tambem que 0 feudalismo (em sua logica conceptual) nunca se 
expressou "numa forma c1assica completa", 0 que e uma outra maneira de 
dizer que 0 feudalismo e um conceito heurfstico que representa (corres
ponde a) formac;oes sociais reais mas, como acontece com todos esses con
ceitos, 0 faz de uma forma c1aramente purificada e logica. A definiC;ao nao 
nos pode dar 0 acontecimento real. De qualquer modo, as palavras de 
Engels sao mais c1aras do que minha glosa. Se implicam algum retorno, e, 



69 DA ECONOMIA POLfrICA AORIGEM DAS ESP£CIESA MiSE-RIA DA TEORIA 
63 

como ocorre com tanta frequencia nessas ultimas cartas, abusca da "diale· 
tica", cujo verdadeiro significado sera encontrado menos em sua tentativa 
de reduzi-Ia a um c6digo formal do que na sua pratica. E uma parte impor
tante dessa pratiea e exatamente 0 "dialogo" entre eoneeito e evidencia, 

que jil discuti.o segundo ponto de Engels relaciona-se com a natu reza de conceitos
 
especificamente hist6ricos, adequados acompreensao de materiais que se
 
modificam constantemente. Althusser brada contra a no<;:ao de 9l!!:... "a
 
teoria da Economia polltica e afetada ate mesmo em seus conceitos pela 
qualidade peculiar da hrstoria real (seu 'material' que se 'modifiea')". A 
resposta resumida a isto e que se ~ objeto real desse conhecimento sa mo
difica, e se os coneeitos nao podem acompanharo processo de modi flea· 
yaO, entao Taremos uma pessima Economia Polltica. Nao so a Economia
Politica marxista, como tambem a ortodoxa burguesa, tinham um arsenal 
desses conceitos de mudanya (leis disso a daquilo, taxas ascendentes e de
crescentes daquilo outro, e ate mesmo mobilidades da oferta e proeura). 
Aquilo contra 0 que Althusser tenta protestar e uma irreverencia arigidez 
das categorias. Engels diz nao s6 que 0 objeto se modifica, mas tambem 
que os proprios coneeitos devem estar "sujeitos a mudanc;a e transforma· 
<;:ao". Para Althusser 0 capitalismo deve ser uma coisa au outra, ou nada. 
Nao podeseruma coisa agora, e outra coisa amanha. E se for uma ~OG"a, 
entao as categorias essenciais devem permanecer as mesmas, por maior que , 
seja a "encenaC;ao" dentro delas. Se as categorias se modificam como oob
jeto, de acordo com um "coeticiente de mobilidade", entao a cieneia ou a 
Teoria estao perdidas. Flutuamos ao sabor das mares dos fenomenos, senda 
o leme movimentado pelas pl'oprias mares; tornamo-nos (como Marx aeusou 

os estudantes de Ranke) os "criados" da hist6ria. 
Mas nao esta claro que Engels nos tenha posto assim ao sabor das 

ondas, As palavras ofensivas (em minha opiniaol nao sao "conceitos (... l 
estao sujeitos amodificac;ao e transformac;ao" (pois isso pode muito bem 
indicar, e realmente indica para Engels, 0 extenuante dialogo te6rico, 
empirico implicado pela transformac;aol. mas as palavras anteriores, "seus 
reflexos mentais". S2~ Engels pode estar, igualmente, apontando - e acre
dito que estil, em seu estudo do conceito de feudalismo - a flexibilidade 
particular dos conceitos adequados a analise historica, isto e, a general ida
de e elasticidade necessarias das categorias historicas, mais expectativas do 
que regra?;Ja tive suficientes oportunidades de observar em minha propria 
pratica que se uma categoria tao generosa como "c1asse operaria" eindevi' 
damente forc;ada pelos te6ricos, para corresponder a um determinado mO' 
mento hist6rico da presenya de c1asse (e um momento ideal, alem disso), 
passando logo a dar falsos e desastrosos resultados histOricos/politico

s
. 

E ainda assim, sem a categoria (elastica) de classe - uma expectativa justi' 
ficada pelas evidencias - eu nao poderia ter feito absolutamente nada. 

Assim, parece'me que a que Engels diz faz sentido, que Althusser 0 

interpretou erroneamente, e que sua fala nao taz sentido. Nao obstante, e 
certo que um problema real perdura. Nao podemos dizer simplesmente que 
Engels esta certo e Althusser errado. Althusser confu ndiu 0 problema, mas 
podemos admiti r pelo menos que assinalou a area em que este se situa. 
o problema relaciona-se. sob urn aspecto, com os diversos modos de anali
se da estrurura e do processo. E, sob outro aspecto, relaciona·se com 0 

status da "Economia Politica" e, portanto, 0 status de 0 Capital. Vamos 
considerar antes 0 segundo aspecto. 

Devemos come<;:ar concordando imediatamente que 0 Capital nao 
euma obra de "historia". Ha uma hist6ria do desenvolvimento das tormas 
de capital encerrada nele, mas ela raramente e desenvolvida dentro da dis· 
ciplina historica, ou e testada pelos procedimentos da logica historica. As 
passagens historicas sao pouco mais que "exemplos" e "ilustra<;:oes", mas 
algo menos que a hist6ria real. Logo explicaremos isto rnais detalhadamen
teo Mas devemos dizer desde jil que Marx jamais pretendeu, ao escrever 
o Capital, estar escrevendo a historia do capitalismo. Isto e bem sabido, 
mas ainda assim olembramos. Marx espera (como e evidente pelos cadernos 
de notas do Grundrisse) que seu trabalho "ofere<;:a tambem a chave para 0 

entendimento do passado - um trabalho irtdependente que esperamos ser 
tambem capazes de empreender". S3 Essa esperan<,:a nao se confirmou. 0 
trabalho completado foi aquele descrito (a Lassalle, em 1858) como "uma 
critica das categorias econornicas do sistema da economia burguesa, apre· 
sentada eriticamente"; e tratava (disse ele a Kugelmann) do "capital em 
geral". 0 primeiro volume "contcm 0 que os ingleses chamam de 'princi· 
pios de Economia Politica"'. E seu titulo era: 0 Capital. cr(tica da Econo· 
mia Politica. 54 

Uma rnaneira de proceder pode ser nos afastarmos por um momento 
da estrutura e indagar de que tipo de estrutura se trata. Primeiro, devemos 
notar q~pane do vigor d2 trabalho vem nao de seus procedimentos expll'
citos, ou do desvelamento de seu objeto, mas de escolhas relativas a val ores 
(e a sua vigorosa e relevante expressao), CW,.e.Jl[Q poder~~ deduzidas dos 
proprios procedimento~nceptuais,e gue nao sao 0 objeto de estud..9) Isto 
e, Marx nao s6 poe a nu os processos econ6micos de explorac;ao, como tam· 
bem expressa (ou apresenta seu material de modo a provocar) indignaC;ao 
pelo sofrirnento, a pobreza, 0 trabalho infantil, 0 desperdlcio de possibili
dades humanas e desprezo pelas mistificac;oes intelectuais e pela apologetica. 

Fa.;:o esse comentario sem elogiar ou condenar, embora a relevancia 
do assunto possa surgir mais tarde. Como a escolha de valores de Marx s6 
se poderia justificar com referencia a uma "regiao" que Althusser rejeita, 
Sem maiores comentarios, como "ideologia", poderiamos ter que expliear 
(e mesmo tolerar) isto como vestigio do moralismo burgues, ate de huma
nismo. Certamente, esse vestigio nao surge em Althusser ou Balibar: quan
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Marx se propos a estuda-Ia, a Economia Politica se tomara mesmo, atraves 
de Malthus, Ricardo e dos Utilitarios, uma estrutura realmente muito sofis· 
ticada, rigorosa em seus procedirnentos e abrangente em suas pretensoes. 

Marx identificou essa estrutura como seu principal antagonista. e 
concentrou todas as energias de sua mente em desbarata-Ia. ss Durante 
cerca de vinte anos esta foi a sua principal preocupa<;:ao. Teve Que penetrar 
em cada uma das categorias da Economia Polftica, decompo·las e reestru
tura·l~Podemos ver os ind icios desses embates nos cadernos de notas do 
Grundrisse de 1857-8, sendo usual admirar·se seu ardor exaustivo. E eu 
realmente os admiro. Mas nao posso apenas adminHos. Porque eles eviden
ciam tambem que Marx fai colhida par uma armadilha: a armadilha prepa
rada pela "Economia Politica", Ou, rnais exatamente. ele foi sugado por 
um remoinho te6rico e, apesar de toda a energia com Que agi ta os bra<;:os e 
nada contra a corrente, fica girando lentamente em torno de urn v6rtice 
Que amea<;:a engoli-Io. Valor. capital. trabalho, dinheiro, valor. estao sem· 
pre reaparecendo, sao interrogados, recategorizados, para vol tar mais u ma 
vez no movimento circular das mesrnas velhas formas, para 0 mesmo inter
rogatorio. 56 E nunca pude concordar Que tinha que ser assirn, que 0 pensa- - L'J 

mento de Marx s6 se poderia ter desenvolvido dessa maneira. Quando exa
minamos as deficiencias filosoficas da decada de 1840, e as proposi<;:oes 
que informam A fdeologia Alema e 0 Manifesto Camunista. parece haver 
indica<;:oes de estase, e mesmo regressao. nos qu inze anos segu intes.. Apesar 
da significa<;:ao da batalha ecan6mica no Grundrisse. e apesar das ricas hi
p6teses Que surgem em seus intersticios (Quanto as forma<;:oes pre-capital is
tas etc.). ha alguma coisa de obsessivo na luta de Marx com a Economia 
Politica. 

Pois 0 que era afinal essa "Economia Politica"? Ela nao oferecia uma 
explica<;:ao total da sociedade ou de sua historia; ou, se pretendia oferecer. 
entao sLJas conclus6es estavam implicadas nas suas premissas. Estas propu
nham ser possivel nao so identificar determinadas atividades como "econo· 
micas". mas tam bern separa·las, como campo especial de estudos. das outras 
atividades (pol(tica, religiosa, legal, "moral" - como a area das normas e 
valores era entao definida - cultural etc.). Ali onde esse isolamento se 
mostrasse impossivel, como nas influencias da "poll'tica" ou do "direito" 
sabre a atividade "economica", entao tal influencia poderia ser vista como 
uma interferencia indevida, nos processos economicos "natu rais", ou 
como problemas de segunda ordem, ou ainda como a realiza<;:ao de fins 
economicos por outros meios. 

Tambem se poderia propor (embora nao necessariamente) que a eeo·
 
nomia e, com Malthus, a demografia, eram problemas de primeira ordem,
 
e que determinavam (ou, num estado "livre", podiam e deviam determinar)
 
o desenvolvimento social como um todo. Etas sao "subjacentes" as elabo

radas superestruturas da civiliza<;:ao, determinando a prosperi dade das
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do "Ieram" 0 Capital, ete f'oi desinfetado de tudo isso. Podemos preferir. 
nao, a primeira "Ieitura" de 0 Capital asegunda; a questao eque. sob 

esse significativo aspecto, sao livros diferentes. 
-Se~ndo, pode seguir-se disso. e creio que realmente se segue, que~_ 
depuramos assim 0 Capital de todas as interferencias "morais", uma parte 
bastante consideravel do livro - a maior parte - poderia ser tomada tifo- ......., 
somente como "aquilo que os ingleses chamam de 'principios de Economia 
Polltica''': uma critica analitica da "ciencia" existente, e u';'a exposi<;:ao 
de uma "ciencia" alternativa das fun<;:oes. rela<;:6es e leis economicas. Isto 
e, se nao desaprovarmos (por "motivos" exteriores de valor) .3 explora<;:ao, 
o desperdfcio e 0 sofrimento. entao nos encontrariamos frente a uma es·
 
trutura alternativa das rela<;:oes eeonomicas. submetida a leis. Na verdade.
 
o leitor cujos interesses estao com 0 "capital" consideraria suas conclus6es
 
pessimistas, pois 0 sistema e apresentado como marchando rapidamente
 
para uma crise final (que ainda nao oeorreu). Mas isto nao poderia ofereeer
 

quaisquer	 razoes "cientificas" para discordilncia. 
Essas duas considera<;:6es nao sao introduzidas com propositos "mo

ralistas". Elas nos ajudam aver 0 Capital no contexto intelectual de seu 
momento de genese. Enos lembram que as no<;:6es de estrucura e de siste· 
ma nao foram inven<;:6es de Marx (embora assim se pudesse supor a partir 
de certas afirma<;:oes contempOrllneas). Tivemos, como todos sabem, na 
Gra.Bretanha do scculo XVIII, estruturas maravilhosas, que provocaram a 
admira<;:ao do mundo e a inveja dos franceses. Em particular, as estruturas 
constitucionais foram exemp\ares. e talvez tivessem sido oferecidas aos in· 

gleses por Deus: 

A incomparavel ConstltulC;ao britanica.
 
combinac;:ao de poderes que se ap6iam e contem rnutuamente.
 

Reis, Lords e Commons ... 

Ou, na conhecida analogia mecanica de William Blackstone: "Assim, cada 
ramo de nossa organiza<;:ao civil ap6ia e e apoiado, regula e e regulado, 
pelos outros ... Como tri!!s for<;:as distintas na mediniea. impulsionam em 
conjunto a maquina do governo numa dire<;:ao diferente daquela em Que 

uma delas, isolada, a teria impulsionado ... " 
Deus, como Bacon observou. operava atraves de causas secundarias 

estas, seia na natureza, na psicologia ou na constitui<;:ao, surgiam com 
freQuencia como configura<;:oes de causas que interagiam entre si (estrutu· 
ras). Os aparelhos Que 0 materialismo mecanico propunha seguiam 0 pa' 
radigma do rel6gio, ou do moinho. A ordena<;:ao constitucional era gover
nada pelo direito. Mas a economia pol(tica burguesa (a partir de Adam 
Smith) descobriu uma orden(l(faO diferente. considerada agora mais como 
um "processo natural". cujo nexo era 0 mercado - onde interesses confli
tantes eram medidos, sob 0 governo das leis do mercado. Na epoca em Que 
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nac;oes e 0 ritmo e dire<;:ao do "progresso". 'Assim isoladas, as atividades 
economicas tornaram-se objeto de uma "ciencia", cujos postulados basicos 
eram os interesses e as necessidades: 0 interesse individual no micronivel, 
os interesses de grupos ("agricultura" e "industria") ou mesmo de classes 
("Trabalho" e "Capital") num macronivel, definindo-se os grupos e as clas
ses de acordo com as premissas economicas da ciencia. 0 desenvolvimento 
rigoroso dessa ciencia exigia defini<;;ao precisa e rigidez de categorias, uma 
Ibgica matematica, e a continua circulac;ao interna e reconhecimento de 
seus pr6prios conceitos: suas conclusoes eram aclamadas como "leis". 

Esta e a estrutura da "Economia Polftica". Vista de fora na decada 
de 1840, ela pareceu a Marx uma ideologia au, pior ainda, uma apologetica. 
E ele a penetrou visando derruba-la. Mas, uma vez dentro dela, por mais 
categorias que rompesse (e quantas vezes), a estrutura permanecia. Por
que as premissas supunham que era possivel isolar assim as atividades eco
nomicas e desenvolve-las como uma ciencia de primeira ordem da socieda· 
de. ~ mais exato dizer que Marx, na epoca do Grundrisse, nao permaneceu 

t tanto na estrutura da "Economia Pol itica", e sim desenvolveu uma anties
trurura, mas dentro das mesmas premissas. Os postulados deixaram de ser 
o interesse pessoal do homem e se tornaram a 16gica e as formas do capital, 
a que os homens estavam subordinados. 0 capital foi revel ado nao como 0 

bondoso outorgante de beneficios, mas como 0 apropriador do trabalho 
excedente; os "interesses" faccionarios foram mostrados como classes an- • 
tagonicas, e a contradic;;ao deslocou 0 progresso conjunto. Mas 0 que temos, 
no final, nao e a derrubada da "Economia Politica", mas uma outra "Eco

nomia polrtica",57
Na medida em que as categorias de Marx eram anticategorias, 0 

marxismo foi marcado, num estagio critico de seu desenvolvimento, pelas 
categorias da Economia polrtica: a principal delas era a no<;;ao do "econo
mico" como uma atividade de primeira ordem, passivel desse tipo de isola· 
mento como objeto de ulna ciencia que dava origem a leis cuja operac;ao 
dominaria as atividades de segunda ordem. E ha tambem outra marca, que 
e dificil identificar sem correr 0 risco de parecer absurdo. Mas os absurdos 
a que esse erro foi levado na obra de Althusser e seus colegas - isto e, os 
absurdos de urn certo tipo de estruturalismo "marxista" estatico e circular 
_ nos permite arriscar 0 ridiculo. Ha urn sentido importante no qual 0 mo
vimento do pensamento de Marx, no Grundrisse, esta preso numa estrurura 

estatica, anti-hist6rica. 
Quando lembramos que Marx e Engels ridicularizaram sem cessar as 

pretensoes da economia burguesa de revelar leis "fixas e eternas", indepen' 
dentes da especificidade hist6rica; quando lembramos °movimento dentro 
da estrutura, a acumulac;ao de capital, a taxa decrescente de lucro; e quan· 
do lembramos que Marx delineou, mesmo no Grundrisse, 0 capital em 
termos do desenvolvimento de suas formas histbricas, en tao a proposi<;;ao 

parece absurda. Afinal de contas, Marx e Engels permitiram 0 nascimento 
do materialismo hist6rico. E ainda assim a proposi<;;ao tern forc;;a. Pois, uma 
vez que 0 capital surge na pagina, seu autodesenvolvimento edeterminado 
pela 16gica inata inerente a categoria, e pel as rela<;;oes assim impl icadas, de 
maneira muito semelhante aquela em que 0 "mercado" opera segundo a 
Economia Polftica burguesa, e ainda 0 faz segundo algumas "teorias da 
modernizac;ao" de hoje. 0 capital e uma categoria operativa que cria as leis 
de seu proprio desenvolvimento, e 0 capitalismo eo efeito, nas formac;oes 
sociais, dessas leis. Esse modo de analise deve ser necessariamente anti-his
tbrico, ja que a histbria real so pode ser vista como a expressao de leis 
ulteriores; e as evidencias hist6ricas, ou as evidencias contemporlmeas (de
rfva(1as empiricamente) serao entao vistas como Althusser as ve, como 
exemplos ou ilustra<;:oe; que confirmam essas leis. Mas quando 0 capita 
esuas relac;oes sao considerados como uma estrutura, num determinado 
momento das formas do capital, entao essa estrutura tem uma estase cate
g6rica: isto e, nao pode permitir a a<;:ao de qualquer influencia de qualquer 
outra regiao (qualquer regiao nao aprovada nos termos e discu rso desta dis· 
ciplina) que pudesse modificar suas rela<;;oes, pois isso ameac;aria a inte· 
gridade e a rigidez das proprias categorias. 

~ urn extraordinario modo de pensar, para um materialista, pois 0 

capital tornou·se Ideia, que se desdobra na hist6ria. Lembramos tao bern 
as impreeac;oes de Marx contra 0 idealismo, e suas pretensoes de ter inverti
do Hegel, que nao nos permitimos ver 0 que esta c1aramente ali. No Grun
drisse - e nao uma au duas vezes, mas em todo 0 modo de apresenta<;ao 
- temos exemplos de um hegelianismo nao-reconstrutdo. 0 capital estabe
Ieee condi<;;oes "de acordo com sua essencia imanente"S8 lembrando-nos 
que Marx estudara a Filosofia da Natureza de Hegel, e observara, sobre a 
"Ideia como natureza" que "a realidade e postulada com uma determina
Cao imanente de forma".59 0 capital postula isto e aquilo, cria isto e aqui
10, e se queremos conceber 0 capitalismo ("a construc;;ao interna da socie· 
dade moderna") 56 poderemos faze-Io como "0 capital na totalidade de 
suas relac;oes". 60 

~ certo que Marx nos lembra (ou estara lembrando a si mesmo?) que 
"as novas for<;;as de produC;;ao e rela<;;oes de produ<;;ao" do capital "nao se 
desenvolvem a partir do nada (. .. ) nem do utero da Ideia autopostulante". 
Mas acrescenta, imediatamente: 

Embora no complicado sistema burgues cada relao;iio econ6mica pressuponha 
<r.i Outras em sua forma economica burguesa. e tudo 0 que e estabelecido e 
portanto tambem urn pressupsto. e isso que ocorre em todo sistema organico, 
Esse sistema organico tern ele mesmo. como uma totalidade. seus pressupostos. 
e seu desenvolvimemo rumo it sua totalidade consiste precisamente na subordl
nat;:ao de todos os elementos da sociedade a ele mesmo. ou na criac;:ao. a partir 
deta. dos 6rgaos que ainda Ihe faltam.61 
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o "sistema organico" e entao 0 seu proprio sudito, e eessa estase anti-his· 
t6rica, ou fechamento, que estou procurando indicar. 0 "x" desse organis· 
mo e 0 capital, a alma do 6rgao, que subordina todos os elementOS da so· 
ciedade a si mesmo e cria a partir dela seus pr6prios orgaos. 

A questao nao e apenas que aluz desse tipo de lapso as advertencias
 
de Engels a Schmidt se tornavam necessarias e salutares: conceitos e leis
 
economicas nao tem realidade "exceto como uma aproximayao": "Tera 0
 

feudalismo alguma vez correspondido ao seu conceito?" Este e urn ponto
 
de grande importancia. Marx havia atravessado uma linha conceptual invi

s(vel do Capital (uma abstra<;ao da Economia Polt'tica, que e a sua preo·
 
cupCK;ao) para 0 capitalismo ("0 complicado sistema burgues") isto e, a
 
totalidade da sociedade, concebida como um "sistema organico". Mas a
 
totalidade da sociedade compreende muitas atividades e relac;6e$lde 
poder, de consciencia, sexuais, culturais, normativas) que nao sao temas da 
Economia Pollti·ca. que foram definTdas fora da Economia Politica e para 
as quais ela nao tem termos. Portanto, a Economia Pol itica nao pode mos
trar 0 capitalismo como "capital na totalidade de suas relal;oes": nao tem 
linguagem ou termos para fazer isto. S6 urn materialismo hist6rico que 
pudesse abarcar numa visiio coerente todas as atividades e relal;oes poderia 
faze-Io. E, na minha opiniiio, 0 materialismo historico subsequente nao 
encontrou esse tipo de "organismo", elaborando a sua propria auto-realiza
yaO com uma 16gica idealista inexoravel, nem encontrou qualquer socieda
de que poss~r simplesmente descrita como "capital na totalidade de SliaS 
rela<;oes". "N6s" nunca a deixamos ir tao lange: mesmo 0 fascismo, que 
poderia ser apresentado como a "sua" mais feroz manifesta<;ao. teria entao 
de ser glosado como uma expressao de sua irracionalidade, nao de sua 16gi· 
ca racional inerente. Mas 0 materialismo hist6rico verificou que Marx teve 
uma intui<;iio mais profunda, que na verdade antecedeu 0 Grundrisse: a de 
que a 16gica do processo capitalista encontrou expressao dentro de todas as 
atividades de uma sociedade e exerceu uma pressao determinante sobre 0 

seu desenvolvimento e forma: dando-nos pois 0 direito de falar do capita
Iismo, ou de sociedades capitalistas. Mas esta euma conclusao muito dife· 
rente. uma conclusiio criticamente diferente, que nos da, de urn lado, urn 
estruturalismo organicista (em ultima analise, a ldeia de um capital que se 
desdobra a si mesmo) e, do outro, um processo histbrico real. 

Isso e apenas parte do Grundrisse, e claro. E, obviamente, Marx se 
via, combativamente, como lim materialista. Na sua introducao, defende 
seu metodo, de proceder de abstra<;oes para 0 concreto no pensamento; 
e seu metodo foi em grande parte justificado nos resultados: s6 pela mais 
violenta abstra<;ao poderia ele decompor essas categorias. Mas ele tambem 
antecipou. cavalheirescamente, os perig"'OSlnerentes ao metodo. Hegel per
deu 0 rumo porque, usando esse metodo, "caiu na ilusao de conceber 0 

real como produto do pensamento que se desdobra a partir de si mesmo" 

Parecia tao facil descartar essa tala ilusiio, mas continuar usando quase a 
mesmo metodo. Mas se Marx nunca esqueceu que 0 pensamento nao era 
autogerador, mas "antes urn produto da elaboracao da observa<;ao e con
cep<;ao em conceitos",62 esse modo de abstra<;iio ainda pode leva-Io, oca
sionalmente, ao capital como desdobramento de si mesmo. de sua propria 
ideia. 

Creio que durante dez anos Marx ficou nessa armadilha. Seus atrasos, 
seuS carbunculos. nao podem ser todos atribu (dos aburguesia. Quando ele 
come<;ou a escrever a Capital a armadilha fora, em parte, rompida. Nao 
tenho conhecimentos suficientes para descrever sua autoliberta<;ao parcial, 
mas sugeriria quatro considera<;oes. Primeiro, a armadilha nunca se fechou 
total mente. Marx concebera 0 capitalismo em termos historicos na decada 
de 1840, continuou a faze-Io, irregu larment;:no Grundrisse, e esses foram 
tambem os anos em que a analise polltica aplicada e concreta continuou a 
f1uir de sua pena. Segundo, e simultaneamente, ele continuou a se desen
volver, nao so em sua experiencia historica. mas tambem em sua experien
cia polltica pratica. como ator hist6rico de seu proprio papel. e na observa
<;ao do crescimento, fluxo e recessao das lutas das classes trabalhadoras na 
Europa. Essas duas considera<;oes sao evidentes por si mesmas. .f./. 

1.	 As outras duas podem ser mais controvertidas. Em rela<;ao aterceira, in, 
eu ressaltaria rna is uma vez a importante influencia de A origem das es
pecies (1859). Sei que minha admira<;ao por Darwin e considerada uma 
amavel (ou culpada) excentricidade, e que ha uma tendencia geral entre 
intelectuais progressistas a atribuir a Darwin os pecados do evolucionismo 
teleol6gico, do positivismo, do malthusianismo social, e apologias da ex
plorCK;ao ("sobrevivencia dos mais adaptados"j e do racismo. 63 Mas nao 
estou convencido dessas obje<;oes e, para ser honesto, nem mesmo estou 
convencido de que todos esses crlticos leram A origem das especies, e tam
pouco avaliar;;6es cient{ficas fundamentadas dessa obra. Sei muito bern 
Como as ideias de Darwin foram usadas por outros, e sei tambem de seus 
lapsos (bem poucos) subsequentes. Mas 0 que e notavel em sua obra e a 
maneira pela qual el'3 discute rigorosamente, e de modo empirico. a logica 
da evolu<;ao, que nao e uma teleologia. cujas conclusoes nao estao engloba
das nas premissas, mas que esta ainda assim sujeita aexplanayao racional. 64 

De qualquer modo, minha admirar;;ao, inocente ou nao, foi certamente par
tilhada por Engels e Marx_ Este ultimo leu 0 livro em dezembro de 1860 e 
eSCreveu imediatamente a Engels: "Embora desenvolvido no rude estilo 
ingles, este e 0 livro que contem a base da historia natural para a nossa 
visao." E escreveu a Lassalle. no mes seguinte, que 0 livro "e muito impor
tante e me serve como uma base de ciencia natural para a luta de classes 
na historia (' .. J Apesar de todas as deficiencias, nao so eo golpe de morte 
desfechado aqui pela primeira vez sobre a "teleologia" nas ciencias natu· 
rais, como 0 seu significado racional eempiricamente expficado N.6S 
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Duas coisas importantes sao reconhecidas aqui: primeiro, Marx reco
a contragosto, que 0 metodo empfrico, embora "rude", embora 

"ingles", trouxera uma substancial contribuic;;ao para 0 conhecimento; se
gundo, Marx reconheceu na explicac;;ao nao-teleol6gica de uma logica ra
cional no processo natural "uma base (... ) para a nossa visao", e ate "uma 
base de ciencia natural para a luta de classes na hist6ria". Hi! aqui, sem 
duvida, um reconhecimento de que essa "base" nao havia side oferecida 
antes (no Grundrissel e mesmo a sugestao de que Marx estava consciente 
de que seu modo abstracionista de proceder nao seria uma refutac;;ao dessa 
teleologia. Nao que Marx supusesse que as analogias darwinianas poderiam 
ser transferidas, sem reformulac;;ao, do mundo animal para 0 mundo huma
no: ele ida censurar logo depois um correspondente que, com a ajuda de 
Malthus, formutara tal suposic;;ao. 66 ~ mais uma questao de mt?todo, tendo 
o trabalho de Darwin side tomado como exemplar da explicac;;ao racional 
do processo logico que, em novos termos, deve ser desenvolvido na prcltica 
hist6rica. E nao me parece que tenhamos qualquer autorizac;;ao para consi
derar isso como um capricho passageiro. Ainda em 1873 Marx deu-se ao 
trabalho de enviar a Darwin um exemplar de 0 Capital, em cuja dedicat6
ria se dizia "seu admirador sincero".67 

Foi nessa epoca (1860) que comec;;ou 0 trabalho de transformar 0 

Grundrisse em a Capital. E isso me leva aquarta considerac;;ao. Parece-me 
que Marx foi mais autocritico em seu trabalho anterior do que admitem 
muitos comentaristas. Nao me demorarei decifrando as vckias pistas rema
nescentes de sua insatisfat;ao consigo mesmo. 68 Em minha opiniao, porem, 
a redaC;;ao de 0 Capital envolveu uma reestruturac;;ao radical de seu mate
rial, segundo vias parcial mente sugeridas por A origem das especies. Preten
de-se (por exemplo, Martin Nicolaus, organizador da edic;;ao do Grundrissel 
que as modificac;;oes poderiam ser atribuidas ao desejo de Marx de tornar 
seu trabalho mais "popular", mais "concreto" e, portanto, mais ampla
mente acessivel ao movimento revolucionario; mas "a estrutura interna de 
a Capital e identica em suas linhas principais ao Grundrisse". No primeiro, 
"0 metodo e vislvel; em 0 Capital, e deliberadamente, conscientemente, 
disfan;:ado ... ". Nao concordo. E acredito ainda menos na tentativa de 
atenuar a carta de Marx a Engels (15 de agosto de 18631, na qual escreve 
sobre 0 lento progresso de a Capital e esclarece que "teve que modificar 
tudo", venda a( a expressao de que "ele tivera que derrubar virtualmente 
toda a Economia Pol(tica anterior". A frase e a seguinte: "quando olho 
agora esta compilac;;ao e vejo como tive de modificar tudo e como tive que 
fazer ate mesmo 'a parte hist6rica com base em material em parte comple· 
tamente desconhecido"; e nao admite tal interpretac;;ao. A "derrubada" 
da economia pol(tica preexistente ja havia side feita, nos cadernos de notas 
(Grundrissel de 1857-8; 0 que havia de novo era "a parte historica" e a 
"modifica«;;ao" do resto. 69 
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o que defendo e que essa reviravolta envolveu nao apenas 0 acresci

mo de uma dimensao hist6rica ao trabalho, e uma exemplificac;;ao concreta
 
muito maior (derivada da investigac;;ao emp(rica), mas tambem a tentativa
 
de colocar sob contrale e reduzir aexplicac;;ao racional do processo as for

mulac;;oes "idealistas" (ate mesmo auto-realizadoras, teleologicas) derivadas
 
do procedimento abstracionista. 0 que surge em a Capital de uma nova
 
forma, ~ um sentido da historia, e uma concrec;;ao da exemplificac;;ao (acom

panhada, podemos lembrar, de "extemporaneas" expressoes de colera).
 

Mas Nicolaus nao esta totalmente errado; em parte - a parte espe

cificamente de antiestrutura da "Economia Pol(tica" - a estrutura de
 
o Capital continua sendo a do Grundrisse. 10 Continua sendo um estudo da
 
l6gica do capital, nao do capitalismo, e as dimensoes sociais e pol(ticas
 
da hist6ria, a irritac;;ao, e 0 entendimento da luta de classes surgem de uma
 
regiao independente do sistema fechado da logica economica. Nesse senti

do a Capital foi - e provavelmente tinha que ser - produto de miscigena

~ao te6rica. Mas a possibilidade de uma miscigenac;;ao dessa ordem nao e
 
maior na teoria do que no reino animal, pois nao podemos pular par cima
 
da rigidez das categorias ou das especies. De modo que somos fo~ados a
 
concordar com sete gerac;;oes de cr(ticos: a Capital euma gigantesca incoe

rencia. Como pura Economia Polltica, pode ser criticadopor introduzlr
 
eategorias externas; suas leis nao podem ser verificadas e suas previsoes
 
estavam erradas. Como "hist6ria" ou como "sociologia" pode ser abstra(

do e dar origem a um "modelo", que tem valor heuristico, mas que segue
 
com demasiado servilismo leis economicas nao-hist6ricas.
 

a Capital nao foi um exerclcio de ordem diferente daquela da Eco- r... '> 

nomia Pol(tica burguesa madura, mas uma confrontac;;ao total dentro da • 
mesma ordem. Como tal, ao mesmo tempo e a mais alta realizac;;ao da 
"economia pol(tica" e aponta a necessidade de sua superac;;ao pelo materia
Iismo historico. Dizer isto nao e diminuir a realizac;;ao de Marx, pois e 
apenas a luz dessa realizac;;ao que podemos fazer tal julgamento. Mas a rea
lizat;;ao nao produz 0 materialismo historico, prove as precondic;;oes para a 
sua produ~ao. Um conhecimento unitario da sociedade (que esta sempre 
em movimento, e portanto um conhecimento historicol nao pode ser obti
do de uma "ciencia" que, como pressuposic;;ao de sua disciplina, isola cer
tos tipos de atividade apenas para estudo, e nao oferece categorias para 
OUtros. E a estrutura de a Capital continua marcada pelas categorias de seu 
antagonista notadamente a propria economia. Neste sentido, ecerto que 
em a Capital a "hist6ria" e introduzida para oferecer exemplificac;;ao e 
"i1ustrac;;ao" a uma estrutura de teoria que nao ederivada dessa disciplina. 
Embora com relutancia, devemos retroceder meio caminho na direc;;ao das 
posic;oes de Althusser e Salibar. Mas nao precisamos fazer todo 0 caminho, 
Pais essas "ilustrac;;5es" nao teriam tide nenhum valor se estivessem erradas, 
arrancadas dos relat6rios recebidos da "historia", e nao pesquisadas ("Tive 
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de fazer ate mesmo a parte hist6rica com base em material em parte com· 
pletamente desconhecido") e interrogada de novas maneiras. 

~ mais verdadeiro dizer Que a hist6ria em 0 Capital, enos escritos 
dele resultantes, e ilTlensamente fertil ~omo hip6tese,ecomo hip6tese qye 
questiona, repeticf~ente, a adeQua<;:ao das categoriasde Economia Politi
ca. Encontramos aqui uma verdadeira cornucopia de hip6teses,j.nforma 
das por proposi<;:oes te6ricas consistentes (as pressoes determinantes do 
modo de produ<;:ao). hip6teses com que 0 materialismo hist6rico v~· 

balhando desde entao. Mas essa utiliza<;:ao nao envolveu apenas "testa·las" 
ou "verifica-las",71 implicou tambem sua revisao e sUbstitui<;:ao. Ate meso 
mo as hip6teses historicas mais elaboradas de Marx (por exemplo, sobre a 
luta para ampliar a jornada de trabalho, ou 0 movimento de fechamento 
de terras na Inglaterra e sua rela<;:ao com a oferta de mao-de·obra para a 
industrial. bem como suas hipoteses mais obscuras ou mais complexas (por 
exemplo, Quanto atransi<;:ao do feudalismo para 0 capitalismo, ou quanta 
a"revolw;:ao burguesa" britanica, ou quanto ao "despotismo oriental" e 0 

"modo de produ<;:ao asiatico") sofreram sempre, no proprio discurso de 
demonstra<;:ao do materialismo hist6rico, seja uma reforma ou uma modifi
ca<;:ao muito mais radical. 72 

E como poderia ser de outro modo? Esperar coisa diferente seria 
supor nao so que tudo pode ser dito de uma s6 vez, mas tambem que a 
Teoria (ou Conhecimento) imanente encontrou sua milagrosa materializa
c;:ao em Marx, sem duvida nao plenamente amadurecida (precisaria ainda 

tv~'.L crescer para alcan<;:ar toda a estatura de AlthusserL mas ja perfeitamente 
form ada e bem proporcionada em todas as suas partes. Trata-se de um 
conto de fadas, recitado para as crian<;:as nas escolas primarias sovieticas, e 
no qual nem elas acreditam. 0 Capital, volume I, e rico de hipoteses his
t6ricas; os volumes II e III 0 sao menos; a "antiestrutura" da Economia 
PoJrtica se estreita mais uma vez. 73 A esperan<;:a de Marx, de desenvolver 
ele pr6prio 0 materialismo hist6rico na pratica, permaneceu em grande 
parte irrealizada. Coube ao velho bufao, Friedrich Engels, fazer algumas 
tentativas de remediar isso; e seu ensaio de antropologia hist6rica, A ori· 
gem da famflia (novamente a influencia de Darwin!! econsiderado em geral 
pelos antropologos marxistas de hoje como um exemplo mais da infancia 
do Que da maturidade de seu conhecimento. 

Em seus ultimos anos, Engels olhou asua volta, alarmado, e obser· 
YOU as consequencias acumuladas da grande omissao dele mesmo e de Marx. 
Ha "muitas alusoes" ateoria do materialismo hist6rico em 0 Capital (disse 
ele em carta a Bloch, em 1890) e "Marx nao escreveu quase nada em que 0 

materialismo hist6rico nao tivesse um papel". Mas nao escreveu nada em 
que tivesse um papel principal, e Bloch foi remetido ao Anti-Diihring e 
Ludwig Feuerbach como as obras em Que poderia encontrar "a exposi<;:ao 
mais detalhada do materialismo hist6rico existente, pelo que sei". E no 
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mesmo ano, a Conrad Schmidt, "toda a hist6ria deve ser estudada de novo, 
as condi<;:oes de existencia das diferentes formacoes de sociedade devem ser 
examinadas individualmente antes que se procure deduzir de/as as noc;:oes 
pof{ticas, civis e juridicas, esteticas, filos6ficas, religiosas etc., que Ihes sao 
correspondentes. Pouco se fez nesse sentido, ate agora ... " 

Cabe refletir serenamente sobre quantas atividades humanas (para 
nenhuma das quais a Economia Politica oferecia categorias) estao compre
endidas nessa frase. Mas Engels estava num estado de espirito cada vez
mais moderado: 

.;: 
Um numero demasiado grande de alema-es mais jovens usam simplesmente a 
frase. materialismo hist6rico (e tudo pode ser transformado numa frase) para 
reunir Seu conhecimento hist6rico reJativamente escasso (pois a hist6ria econo. 
mica ainda esta em seu ber~ol) num sistema bem delineado. 0 mais rapidamen-
Ie possivel. e. em seguida, PBSsam a se considerar como algo formidavel. <: 

Assim, nao s6 0 materialismo hist6rico, mas a regiao dele que esta mais 
imediatamente proxima de 0 Capital, a hist6ria economica, era considera
da por Engels como estando "ainda em seu ber<;:o". Parecia-Ihe agora, com 
crescente premencia, que 0 erro da inacabada obra de toda a vida de Marx, 
o Capital, era nao ser suficientemente hist6rico. A Mehring, em 1893,
escrevia: 

Falta apenas um Outro POnto que, porem, Marx e eu sempre deixamos de en. 
fatizar suficientemente em nossos escritos, e em rela<;iio ao qual somos lodos 
igualmente culpados. ISIO e. todos n6s demos, e eramos, fon;:ados a dar. a maior 
enfase. a princ(pio, a derivaeiio das na.;:oes politicas, juridicas e OUlras nceoes 
ideol6gicas, e das aeoes que surgiam por meio dessas nceoes, a partir dos fatos 
economicos basicos. Mas com isto negligenciamos 0 lado formal _ a maneira 
pela qual assas noeoes surgem - em favor do conleudo. 

"E a velha hist6ria", continuou Engels, "a forma e sempre negligenciada
 
a principio, em favor do conteudo." Mas essa falha havia provocado a cn'

tica dos "ideologos", com sua 

nocao falUa (.. .1 de que Como negamos um desenvolvimento hislorico inde
pendente <Is varias esferas ideoJ6gicas que desempenham um papel na hisloria, 
tambem Ihes negamos qualquer efeito nessa hist6ria. A base disso e a COncepeao 
nao-diah!lica COmum da causa e elaito Como p%s rigidamente Opostos, a total
indiferanca pela inleraeiio _.. 

As cartas sao conhecidas e 0 leitor pode indagar porque as repito. 
Faco-o para ressaltar, primeiro, que Engels reconhecia claramente ter Marx 
proposto uma teoria do materia/ismo hist6rico que nao havia nem postula. 
do plenamente, nem com6\:ado a desenvolver. Quanto a uma parte dessa 
proposicao dependemos, inclusive, das ultimas Cartas de Engels. Althusser 
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ridiculariza essas cartas, mas devertamos ver uma curiosidade no fato de 
como foi desenvolvido posteriormente em nossa pratica) deve OCupar-se de' ' ele ser capaz, no mesmo momento, de tomar de emprestimo nOl;:(5es ("au

tonomia relativa", "determinaC;ao em ultima instancia") de importancia 
central para seu pensamento de trechos que se encontram ali bem perto, 
nas mesmas cartas que satiriza. Acrescentarei que elas ja me eram tao co
nhecidas, e de alguns colegas praticantes do materialismo historico, em 
1948 como em 1978, e que foi dar que partimos. Nao tivemos que esperar 
por Althusser para aprender que os problemas crrticos estao na ~rea da 
"autonomia relativa" etc.; essas frases indicaram os problemas que nos pro
pusemos entao a examinar em nossa pr~tica. Voltarei a essa questao, ja 
que aponta uma tradiC;ao marxista muito diferente da tradiC;ao de Althusser. 

A segunda razao para repetir essas cartas e que nelas descobrimos 
que Engels indica corretamente (a meu verI a area do maior (e mais perigo
so e amb(guo) dos sih~ncios reais deixados pela morte de Marx - e selados 
pouco depois pela morte do proprio Engels. Mas no mesmo momento, nos 
proprios termos em que discute essa teoria ausente, ele revela a inadequa
<;;.30 de seus termos. Porque as "nOl;:oes pol(ticas, jur(dicas e outras nOl;:oes 
ideologicas" nao podem ser derivadas dos "fatos economicos" dentro de 
um discurso de Economia Po((tica tao preciso que suas proprias defini<;;oes 
de "economico" nao permitem a entrada dessas evidencias estranhas. E 
a nOl;:aO de que os conceitos do marxismo devem ser categorias historicas e 
"sujeitas a modificac;ao e transformac;ao" destruiria as credenciais do mar· 
xismo como uma "ciencia" exata do modo capitalista de produc;ao. De I 

modo que Engels diz, na verdade, que 0 materialismo historico e a Econo
mia Pol(tica marxista nao conseguiram encontrar um ponto de contato co
mum e um vocabulario te6rico capaz de abarcar tanto 0 processo como a 
estrutura; que 0 marxismo corre 0 perigo de ficar preso dentro das catego
rias de 0 Capital; mas que a pressao do materialismo hist6rico incipiente 
pode ser vista em sua estrutura (tanto em suas inco,nsistencias como em 
suas hipoteses), cuja pressao ele podia autenticar (com base em outros 
trabalhos de Marx e no seu longo projeto comum). Ele desejou, nessas 
cartas finais, dar ao materialismo hist6rico uma carta de alforria da estru' 
tura do velho Grundrisse, mas nao pode resolver os problemas te6ricos 
resultantes, nem encontrar os termos para faziHo. 0 materialismo hist6
rico subsequente, em sua pratica - embora insuficientemente em sua teo' 
ria - procurou servir sob essa carta de libertac;ao. Althusser e seus colegas 
buscam lancar 0 materialismo hist6rico de volta aprisao das categorias da 
Economia Polrtica. 

Craio que os economistas marxistas contemporaneos estao certos ao 
dizer que "em 0 Capital (...) Marx usa repetidamente 0 conceito do cir· 

outros "circuitos" tambam: os circuitos do poder, da reproduC;ao da ideo
logia etc., e estes pertencem a uma logica diferente e a outras categorias. 
Alem disto, a analise hist6rica nao permite a COntemplac;:<Jo estatica de 
"circuitos", mas esta imersa em situac;15es em que todos os sistemas funcio
nam conjuntamente e todos os circuitos se int~rcofIJunic~1Jl: De modo que 
Engels est~ errado, neste sentido; nao e verdade que ele e Marx "negligen
ciaram 0 lado formal - a maneira pela qual essas nOl;:Oes surgem _ em 
favor do Conteudo". 0 que OCorreu foi antes 0 superdesenvolvimento do 
lado formal, na "antiestrutura" da Economia Pol (tica, de modo que sua 
genese e forma derivaram de uma COnstrucao burguesa, e que confinou 0 
conteudo hist6rico real em formas inadmiss(veis e intoleraveis. 

Nossa preocupat;ao deve ser, agora, abordar esse problema sob um 
aspecto diferente: a heur(stica alternativa de "estrutura" e de "processo". 
Seria posslvel, porem, dar antes um breve adeus ao nosso velho bufao? 
~ hoje de rigeur fazer do velho Engels um bode expiatorio e imputar-/he 
qualquer pecado que se deseja atribuir aos marxismos subsequentes. TUdo 
isso j~ foi escrito, e por mUitos autores, e nao preciso voltar novamente a7S 
questao. Estou pronto a concordar que varias das acusacOes sao proceden
tes_ Creio, portanto, ser verdade que em seus escritos (i) Engels deu credi
bilidade a "teoria da ref/exao" epistemologica, (ii) introduziu um paradig
rna do "processo natural" (um darwinismo mal aplicado) em seu trabafho 
antropol6gico e historico, que tendeu a um evolucionismo positivista, 
eiii) certamente introduziu - como Marx tambam 0 fez, e Com igual cer. 
teza - nCll;oes historicistas de desenvolvimento obediente a leis e predeter

minado. Sao acUSat;oes ponderaveis, embora eu nao possa aceitar as defesas
 
que sempre consideram Marx t! Lenin inocentes e deixam Engels sozinho
 
no banco dos reus. E a estas acusacoes acrescentei outras, minhas, mais
 
marginais, em re/ac;ao a infeliz e negativa influencia de Engels sobre 0 mo

vimento socia/ista britanico, entao em formacao. '7lS Tendo tudo isto sido
 
dito, porem, que homem extraordinario, dedicado e versatil ele foil Como
 
acompanhou de perto a sua epoca, como se arriscou _ muitas vezes indo
 
mais longe que Marx - em lutas com 0 pensamento hist6rico e cultural
 
contemporaneo, como se empenhou profunda e apaixonadamente num
 
movimento que se difundia a cinco continentes, cOlT)o se dedicou genero

samente nos Seus ultimos anos, aos manuscritos de seu ve/ho amigo e ain
cessante correspondencia do movimento! Se, ocasionalmente, podemos 
aprender Com seus erros, isto e 0 que ele teria esperado. E se e/e deve ser 
tomado como bode expiat6rio, as cartas "revisionistas" da sua ultima de-
Cada constituem 0 menor dos motivos. 

cuito de capital para cara<;terizar a estrutura da economia capitalista" - e, 
Os ;ovens consideram, como um tru(smo, que 0 mais velho e pior

mais do que isso, da sociedade capitalista em termos mais gerais.14 Mas 0 
que 0 mais mOl;:o, mas nao posso admitir que Engels exemplifique esse caso 

materialismo hist6rico (tal como 0 supoem as hip6teses de Marx, e tal 
lIera!. 0 "General", em sua ultima decada, nao renegou as propos coes de 

i
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sua iuventude _ pelo contrario, repisou com nostalgia os "anos de inexpe

riencia" da decada de 1840 e, na sabedoria e previsao da idade madura,
 
observou que havia alga no movimento jovem das decadas de 1880 e 1890
 
que se afostava dos intui<;:oes das teses originais dele e de Marx. Se ele deve
 
ser punido, essaS ultimas cartas de restri<;:oes e advertencias devem consti·
 
tuir 0 menor dos motivos. Pode-se admitir que tais cartas levantavam, sem
 
solucionar, muitos problemas: mas se as advertencias tivessem sido ouvidas,
 
a histbria do marxismo poderia ter side diferente. Nao permitirei que
 
Friedrich Engels seja considerado, afinal de contas, como um bufao seni\.
 
Ele deve ser visto, ate seu ultimo ano, como gostaria de ser: sua grande sen


ivasatez, seus erros, seu amplo entendimento (mas sua excess possessivida

de "familiar") do movimento, tudo isso se misturava. 

x 
Vamos agora discutir estrutura e processo. f habito fazer·se• 0 esta altura, 
uma IOrlga digressaosobre aheuri5tica diacronica e sincronica. Espero, n 
porem, que possamos considerar tal coisa como ia feita. Embora eloqiie 
te, a digressao provavelmente nos deixara com a conclusao de que ambas as 
heudsticas sao validas e necessarias. Devo deixar claro, sem equ ivocos, que 
na discussao que se segue nao ponho em duvida a necessidade de procedi· 
mentos sincronicos na analise social, economica e (ocasionalmente) hist6· 
rica. Esses procedimentos (uma visao geral de toda uma sociedade, "conge
lada" em certo momento, ou um isolamento sistemMico de certas ativida· 
des selecionadas em rela<;:ao ao todo) sempre foram utilizados pelos histo· 
riadores, e um rapido exame das revistas de nossa area (par exemplo, Past 
and Present, ou Annales E.S.c., ou a Economic Historv Review) m05trara 
que os vocabularios sincronicos especializados foram usados para interro
gar 0 "hist6ria" com mais frequencia nas HeS ultimas decadas do que em 

qualquer outro periodo anterior.o materialls hist6rico propoe-se a estlldar 0 processo social em mo 
sua totalidade; isto e, prop6e-se a faze-Io quando este surge nao como mais 
uma hist6ria "setorial" - como hist6ria economica, pol itica ou intelectual, 
como histbria do trabalho, ou como "hist6ria social" definida tambem 
como mais urn setor78 _ mas como uma histbria total do sociedade, na r 
qual todas as outras histbrias setoriais estao reunidas. Propoe-se a mostra 
de que modos determinados cada atividade se relacionou com a outra, qualr 
a Ibgica desse processo e a racionalidade da causa<;:ao. Basta-nos afirma 
essa pretensao para registrar duas observa<;:oes que a ela devem se seguir 
imediatamente. Primeiro, 0 materialismo histbrico deve, neste sentido, ser 
a disciplina na qual todas as outras disciplinas humanas se encontram. ~ a 

ESTRUTURA E PROCESSO X3 

disciplina unit<lria, que se deve manter sempre vigilante face as prernissas 
isoladoras de outras disciplinas (e a estase ficcional implicada pelo congela
menta do processo, em outras), mas cuja maturidade 56 pode consistir em 
sua abertura para as descobertas dessas outras disciplinas, e na globalizaGao 
das mesmas que efetua. Assim, a "Historia" deve ser reconduzida a seu 
trono como a rainha das humanidades, mesmo que se tenha mostrado 
por vezes bastante surda a alguns de seU5 suditos (especialmente a antra
pologia), e cnjdula em relac;:ao a cortesaos favoritos !como a econometrial. 
Mas, em segundo lugar. e para conter suas pretensoes imperial istas, deve
damos tambem observar que a "Hi5t6ria", na medida ern que e a mais 
unitaria e geral de todas as disciplinas humanas, deve tambem ser a menos 
precisa. Seu conhecimento nunca sera, nao importa em quantos milhares 
de anos, senao aproximado. Se tem pretensoes a ser uma ciencia precisa, 
estas sao totalmente espurias. Mas (como jll argumentei suficientemente) 
seu conhecimento continua sendo urn conhecimento, e e alcancado atraves 
de seus proprios proeedimentos de 16gica hist6rica, seu pr6prio discurso da 

. comprovacao. 
Como vimos, as credenciais do materialismo hist6rico estiveram nas 

ultimas decadas, sob urn continuo e violento ataque, e este proveio tanto 
de posic;:oes dentro das disciplinas academicas ortodoxas "burguesa5" (epis· \ 
'temologia, sociologia, etc.) como de bolsaes dentro da pr6pria profissao 
da hist6ria (empirismo genu ino, positiv ismo quantitativo, etc.) e de um \ 
estruturalismo "marxista". E, como ocorre com a epistemologia, 0 que 
distingue todos esses ataques - e que deve ser registrado pelos fil6sofos e 
soci610gos marxistas - e a simi/aridade de suas forma5, seus modos de 
argumental;ao e suas conclusoes. Tudo come<;:a pelo questionamento da 
cognoscibilidade do processo, como uma 16gica total de mudan<;:a de con· 
junto de atividades inter-relacionadas, e term ina fazendo pender os vocabu
larios do conhecimento, mllito acentuadarnente (ou mesrno absolutamente) 
no sentido de procedimentos antes sincronicos qlle diacronicos. 0 diacro
nico e posto de lade como Uma mera "narrativa" nao estruturada, um fluxo 
ininteligivel de uma coisa oriunda de outra. Somente a estase da analise es
trutural pode trazer 0 conhecimento. 0 fluxo dos acontecimentos ("tempo 
historicista") euma tabula ernpirista. A 16gica do processo e recusada. 

Antes de abordar isto mais de perto, vou reeuar urn momenta e assu
mir uma perspectiva tiist6rica desse problema: pois me parece que a ascen
sao do estruturalismo tem ra izes reais na experiencia hist6rica, e que essa 
tendencia da mente moderna deve ser vista, em parte, como uma tendencia 
da ide%gia. 0 e5truturalismo pode inclusive ser vista como a ilusao desta 
epoca, tal como 0 evolucionismo ("progre5s0") e 0 voluntarismo caracteri
laram momentos anteriores deste seculo. 0 evolucionismo foi uma confu
sao ideol6gica "natural" no interior do movimento socialista, nas decadas 
anteriores a Primeira Guerra Mundial. Ano a ana (com "retrocessos" 
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pouco relevantes) 0 movimento foi ganhando fon;:a, novas ades6es foram 
anunciadas a Internacional, 0 numero de membros dos sindicatos e do par
tido cresceu, mais deputados socialistas foram eleitos. Como Walter Ben· 

jamin comentaria: 

Nada corrompeu a classe operaria alema tanto quante a nocao de que estava 
avanc com a corrente. Via 0 avaneo tecnot6gico como a inclinacao da 

andocorrente com a qual se movimentava. Dali, havia apenas um passO ate a ilusao 
de que 0 vabalho fabril. que se supunha tender para 0 pro9resso tecnol6gico, 

19
constituia uma reallzacao politic:a.

o marxismo sotreu, portanto, a infiltrac;;ao do vocabulario (e mesmo
 
das premissas) do "progresso" economico e tecnico - que na Gra-Bretanha
 
significava 0 vocabulario do utilitarismo - e de um evolucionismo impro·
 
priamente tomado as ciencias naturais e ao darwinismo. Nos mauS momen· 
tos e na adversidade, os militantes ainda podiam sustentar sua caUsa por 
meio de urn evolucionismo que, como Gramsci mostrou, estava compri· 
mido numa especie de vigor dp.terrninista: a "historia" estava ao seu lado 
e no fim seriam justificados. Embora a Primeira Guerra Mundia\ tivesse 
contido esse evolucionismo, a Revoluc;;ao de Outubro deu-Ihe uma nova e 
rnais ut6pica encarnac;;ao. 0 Utopismo (em sua conotac;;ao marxista pejora
tiva habitual)Xo tem uma re~ncarnac;;ao espantosa e florescente dentro do 
proprio marxismo, na forma de uma projec;;ao embelezada e totalmente 
fictfcia de "Uniao Soyietica": essa utopia foi oferecida aos nao iniciados 
como 0 emblema de sua propria "historia" futura, seu pr6prio glorioso e 

inexorflVei futuro.Esse evolucionismo (e seu vocabulario) persistiu, e claro, e notada
mente no antigo mundo colonial, onde a "evoluc;;ao", mais uma vez, pare
da ser a aliada dos militantes: encontrei esse vocabulario (embora violen· 
tamente contestado) ainda vigoroso entre os rnarxistas da (ndia de hoje. u 
Mas creio que houve aspectos sob os quais a dtkada, 1936-46, 0 coloco 
irretorquivelmente em xeque. 0 marxismo. nas emergencias decisivas da 
insurrei<;:ao fascista e da Segunda Guerra Mundial, come<;:ou a adquirir 0 

"sotaque" do voluntarismo. Seu vocabulario passoU a englobar - como na 
Russia depois de 1917 - mais verbos ativOs de ac;:ao, escolha, iniciativa 
individual, resistencia, herofsmo e sacrificio. A vitoria nessas emergencias, 
j<l nao parecia estar no curso da "evolu<;:ao": longe disso. As proprias condi
c;:oes de guerra e repressao - a dispersao dos militantes nos exercitos, earn
pos de concentrac;ao, destacamentos de resistentes, organiza<;:oes c1andes' 
tinas, e mesmo em posic;:oes isoladas - impos diretamente sobre eles, como 
indivfduos, a necessidade de ju\gamento pol ftico e de iniciativas praticas. 
Parecia, como quando um destacamento da resistencia fazia explodir a 
ponte ferroviaria crucial, que estavam "fazendo hist6ria"; pareda, quandose 
as mulheres suportavam as bombas ou quando os soldados mantinham-
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firmes ante Stalingrado, que a "historia" dependia de sua resistencia. Foi 
uma decada de her6is, e havia Guevaras em cada rua e em cada floresta. 0 
vocabulario do marxismo passou a ser infiltrado a panir de uma nova dire
C;ao: a do liberalismo autentico (as escolhas do indivfduo autonomol e 
talvez tambem do Romantismo (a rebeliao do espfrito contra as regras do 
fatol. A poesia, mais que as ciencias naturais ou a sociologia, foi recebida 
como uma prima. Era tudo muito repugnante, e como 0 provariam os 
acontecimentos, futil. Ficaram apenas os ossos de nossos mais heroicos 
irmaos e irmas a branquear nas planfcies do passado, sob um alucinado sol 
utopico. E, sem duvida (embora esta fosse uma questao menor) uma guerra 
- uma confrontac;;ao necessaria e hist6rica - que fora ganha. Mas nao 
posso ignorar 0 fato de que meu pr6prio vocabulario e minha sensibilidade 
foram marcados por esse desgra<;:ado momento formativo. Mesmo agora, 
devo me segurar, quando sinto que volto a poesia do voluntarismo. f: uma 
triste confissao, mas prefiro-a, ate hoje, ao vocabulario "cient ffico" do 
estruturalismo. 

o vocabulario do voluntarismo sobreviveu um pouco mais. Foi filma
do em tecnicolor nas epopeias sovieticas da Grande Guerra Patri6tica. Mais 
uma vez, sobreviveu por mais tempo, e com mais justi<;:a e autenticidade, 
no mundo colonial e - depois - no "Terceiro Mundo". Uma ou outra 
ac;ao polftica ou militar contra os imperialistas ainda podia despertar 0 

heroismo, congregar iniciativas, exigir escolhas, e ser sentida como "fazen
do histOria". A poesia surgiu num tardio lampejo de intensidade em Cuba. 
E, como ocorreu com 0 evolucionismo, 0 voluntarismo pode mesmo co
existir com a adversidade. por um certo tempo: pois s6 pela rebeliao contra 
a presenc;a esmagadora do "fato estabelecido" 0 homem podia afirmar sua 
humanidade. 81 Mas nas duas ultimas decadas tanto 0 evolucionismo como 
o voluntarismo perderam a fort;:a e silenciaram, notadamente no Ocidente. 
o vocabulario do estruturalismo colocou tudo mais de lado. 

E seria ele, agora, fi;;almente a verdade. 0 verdadeiro vocabulario 
marxista, restaurado segundo 0 original de Marx? Vamos examinar tal 
pretensao em seus proprios termos. dentro de um momento. Mas nossa 
perspectiva hist6rica deve ser levada adiante ate que cheguemos mais 
perto de nosso pr6prio autoconhecimento. 0 voluntarismo espatifou-se 
Contra a muralha da Guerra Fria. Nenhum relato pode transmitir 0 pertur
bador safanao dado pela desacelera<;:ao ocorrida entre 1945 e 1948. Mesmo 
na Inglaterra, a esquerda marxista parecia mover-se com "a inclinac;;ao da 
Corrente" em 1945; em 1948. lutava para sobreviver em meio a uma cor
rente antagonica. Na Europa Oriental 0 mesmo choque nauseante parali
sou os corac;:oes de Massaryk, Kostov e Rai k. No Ocidente, nossas cabec;;as 
foram projetadas contra 0 parabrisa da sociedade capitalista; e esse para· 
brisa foi sentido como - uma estrutura. A "historia", tao maleavel avon
lade her6ica em '943 e 1944, pareceu cristalizar-se de repente em duas 
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monstruosas estruturas antagonicas, cada uma das quais so permitia uma 
margem minima de movimento dentro do seu ambito de operal;iio. Por 
mais de duas d~cadas todo impulso no sentido de um movimento de 
avanl;O independente, dentro de qualquer um dos blocos (Hungria 1956, 
Praga 1968, Chile 19731, foi suprimido com uma brutalidade que confir
mou 0 paradigma da estase estrutural. Mesmo nas areas do Terceiro Mundo 
em que as estruturas rivais s6 operavam por extensao diplomatica, econ6
mica e ideologica, 0 mesmo campo de forl;a se fez sentir. Somente a imen
sa e enigm~tica presenl;a da China escapou (ao custo do auto-isolamento) 
dessa estase estrutural. 

- Essa confrontac,:ao mutua de estruturas imperiais nao tem precedente 
hist6rico: nem mesmo a Cristandade eo Imperio Otomano se enfrentaram 
(exceto em suas fronteiras) de maneira tao macil;a, tao vigilante, com uma 
refral;aO ideol6gica tao generalizada. No Ocidente, 0 fluxo "natural" 'do 
processo social coagulou-se, tran~formando-se numa d~bil correnteza de 
hesitante reformismo (cada reforma individual conseguida depois de um 
esforl;o imensamente desproporcional). Isto, na melhor das hip6teses; com 
mais frequencia, 0 modo de prOdUl;aO capitalista regenerado simplesmente 
cooptou e assimilou essas reformas (0 produto de lutas anterioresl. atri
buiu-Ihes novas fun90es, desenvolveu·as como "6rgaos" pr6prios. Ou pelo 
menos assim pareceu - pois notem, por favor, ao avanc,:ar no sentido de 
nossa ~poca atual, ja recai, como que involuntariamente, no vocabulario 
do estruturalismo, e reifiquei um processo que, ernbora confusamente, foi 
ainda 0 resultado de escolhas e lutas hurnanas. 0 que quero dizer ~ que 0 

vocabullirio do estruturalismo foi fornecido pelo aparente "senso cornum", 
as aparencias manifestas, das tres decadas da estase da Guerra Fria_ Em 
suas tendencias mais generalizadas, foi um vocabulario burgues, uma apo
logia do status quo e uma invectiva contra os hereges "utopicos" e "mal
adaptados". Na dtkada de 1950 os estruturalismos - por vezes produto 
de espiritos solitarios que trabalhavam em contextos anteriores - flu lam 
com a corrente, e se reproduziam por toda parte como ideologia; a psico
logia preocupava-se com 0 "ajustamento" a "normalidade", a sociologia 
com 0 "ajustamento" a um sistema social auto-regulador, ou em definir os 
hereges como "desviantes" em relal;aO ao "sistema de valor" do consen
so, a teoria politica com os circuitos da psefologia. &2 No fim, estruturalis
mos mais ambiciosos e mais sofisticados passaram a ser moda. Os vocabu
larios estruturalistas foram tornados nao da ciencia natural ou da poesia, 
mas, ora da sociologia, ora da Iingu istica e antropologia, e ora da anties
trutura da Economia Pol itica marxista - 0 "Iado Grundrisse" de Marx. 

Devo precaver-me contra urn mal-entendido. Quando falo de vocabu
larios neste sentido. trata-se, certamente, do seu sentido de ideologia. Isto 
e, argumentei que em cada um desses periodos houve uma pressao da expe
riencia real que pareceu autorizar a adot;So de uma determinada linguagem 
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de analise social e pol(tica, uma predisposi~ao ideologica para um vocabu
lario au outro. Isto nos deve c%car em guarda. As experiencias das deca
das anteriores a Primeira Guerra Mundial predispuseram Os espiritos a 
ado~ao das premissas e termos do evolucionismo; a crise dos aoos1917 e 
1936-46 foi, como todos os momentos revolucionarios, prOp(cia as pre
missas e termos do voluntarismo. A estase sern precedentes e, no mais pro
fundo sentido, 0 conservantismo historico (a continua reprodu~ao de bens 
materiais e da ideologia, deotro de um cirCLIito aparentemente fechado) in
clinou acentuadamente os espiritos contemporaneos para as premissas e 
termos do estruturalismo. Neste sentido, um historiador reconhece no 
estruturalismo uma analogia com as sistemas justificativos circulatorios, ou 
automaticos, de sociedades anteriores, e observa que foram, em geral, 
ancien regimes ansiosos por validar 0 poder estabeleeido, ou regimes revo-, 
lucionarios de meia-idade, sofregos por eonsolidar 0 poder com uma apo
logia ideologica_ Assim, um historiador, face ao estruturalismo, deve farejar 
e sentir no ar um cheiro de conservantismo. I 

-.Mas esse cheiro do ar ide%gieo nao poe fim aquestao. Em primeiro 
lugar, 0 simples fato dessa predisposil:ao ideol6gica ~ em si uma forma de 
garantia de que as ideias em causa tern uma certa Correspondencia parcial 
com 0 momento hist6rieo: houve um "progresso" do movimento operario 
antes da Primeira Guerra Mundial, houve inieiativas her6icas e atos de von
tade entre 1936 e 1946, hJ um profundo conservantismo sociologico a 
nossa volta, de todos os lados, hoje em dia. Oevemos, portanto, lembrar 
que a ideologia tem seu proprio tipo de "verdade". E, em segundo lugar,
 
uma predisposic,:ao ideol6gica a aceitar um determinado vocabulario nao
 
condena, por si s6, aque/a linguagem, suas premissas e termos, como inva

lidos. Isto deve ser objeto de uma investigal;ao a parte. Podera surgir um
 
dia uma "conjuntura" na qual milhares de mentes estarao simultaneamente
 
predispostas a acreditar - na verdade Sem duvida, os historiadores nao
 

' conhecem registros de fato semelhante. Mas, quem sabe, com Althusser,
 
essa conjuntura lItopica teria tina/mente chegado?
 

Mas, antes de vol tar a Althusser, detenhamo-nos para admirar outro 
estruturalismo de nossa epoca, ainda que esteja hoje um tanto esquecido 
e tora de moda. Veio-me as maos por ser um exercicio algo raro e auda
cioso, uma tentativa de reinserir a estrutura no ambito do registro his
torico e de superar 0 problema te6rico mais diflcil de qualquer desses sis
temas, a analise da mudanl;a atraves do tempo. Vamos, em primeiro lugar,
diretamente ao seu vocabulario: 

Da perspectiva industrial, a revolu~ao textil algodoeira surge como Uma reOr' 
ganiza~ao dramatica de todos os fatores de producao. A revoluCao teve origem 
com uma s~rie de descontentamentos legitimada pelo sistema de valores domi
nante na epoca. Em varias seqiiencias de diferenciacao. a indlistria emergiu 
com uma estrutura mais adeQuada para arender as demandas dos mercedos ex
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.. 
terno e interno. Essa revoluc;;ao nao ocorreu, natural mente, num vazio. F01 ini· 
clada por elementos nao-cconomicos, tais como valores religiosos, disposiC;;lles 
poJ(ticas e estratificac;;ao social. Ao mesmo tempo, a revoluc;;ao industrial no 
algodao criou uma (onte de desconrenramento que, ao combinar·se COm 
outros elementos, deu in(cio a varias sequencias de diferenciac;;ao em outros 
subsistemas sociais. 83 

Nao tenho tempo para encetar aqui uma discussao detalhada com 0 

Professor Smelser quanta ao seu uso de fontes, sua sele<;:ao e interpreta<;:ao 
das mesmas, nem em rela<;:ao a falta de conteudo de seus "compartimen. 
tos". Quero agora apenas assinalar a reifica<;:ao do processo acarretada pelo 
pr6prio vocabulcirio de ancilise. Sistemas e subsistemas, elementos e estru
turas, sao arrastados para cima e para baixo das pciginas, como se fossem 
pessoas. Smelser' esta ansioso por mostrar que 0 processo social ocorreu 
racionalmente e de uma adequada forma parsoniana. Hci um sistema social 
auto·regulador (cuja sabedoria parece sempre mais evidente quando esta' 
mos no seu topo) "governado" por urn sistema de valor (que, novamente, 
est3 entronizada nas institui<;:6es e atitudes dos governantes do sistema), 
dirigido a finalidades legitimadas por esse sistema de valor e que, quando 
qualquer elemento mais importante nele se diferencia estruturalmente, e 
precipitado no desequil ibrio, resultando em descontentamentos (sempre 
muito mal compreer.didos pelos que estao na base, e que, quando sofrem, 
exibem "rea<;:Oes emocionais negativas" e "injustificados sintomas de per
turba<;:a'o"j, mas mesmo essas manifestacoes pleblHas de irracionalidade po
dem ser transformadas pelo sistema numa explica<;:ao funcional, ja que va· 
rios "elementos" superiores nao-economicos situados em algum ponto na 
cupula do sistema (como "arranjos politicos" ou valores religiosos superio
res, ou, mais simplesmente, 0 exercito e a pol icia) "controlam e canalizam" 
esses sintomas de perturba<;:6es e, se os 6rgaos do sistema emitirem urn 
sinal "justificado", criam, atraves de vcirios "passos" refinados, "novas 
ideias" ou instituicoes (que sao porem sempre concebidas em formas rna is 
sabias que aquelas pretendidas pelas deludidas fontes de perturba<;:ao) 
proporcionando com isto ao "sistema" estruturalmente diferenciado um 
glorioso retorno a um "extraordinario crescimento da produ<;:ao, capitali
za<;:ao e lucros", 0 qual, porem, no fim fica aquem das metas previstas pelo 
sistema de valor dominante, produzindo assim novos descontentamentos 
que por sua vez ... Nao sei como me desenredar desta frase, jci que 0 sis· 
tema parsoniano na verdade descobriu ate 0 segredo do moto perpetuo. 

Nesse sistema nao hci homens bons ou maus; ou methor, tod~ho· 
mens sao dotados de vontade igualmente neutra. suas vontades estando 
submetidas a vontade inexorcivel do processo social. Eles sao (ou deveriam 
ser) os Trager ou suportes daquele processo. A vontade social e beneficen

injustica contra Smelser ao 
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sugerir que ele ve os homens e mulheres apenas como passageiros inertes 
nesse mecanismo de diferenciador de reificacao. A sua esquerda 0 sistema 
nos levaria, a todos, a frente para alcancar a meta de mercados maiores. 
Mas infelizmente os "sintomas de perturba<;:ao" da maioria dos que estao 
sendo levados nao s6 sao injustificados, sob aspectos menores, mas tam
~m sao, com frequencia, altamente injustificados. Transformam-se em 
luditas, sindicalistas, cartistas e defensores das jornadas de dez horas. Impe 
dem que a sociedade-coisa caminhe tranquilamente atraves de seus cami. 
nhos-coisas para a sua conclusao·coisa. t uma sorte que nas sociedades 
contemporaneas tenhamos soci610gos que podem exp/icar aos perturbados 
que seus sintomas sao injustificados e que podem aconselhar "medidas po
Ilticas" quanto as melhores maneiras de "controlar e canalizar". Sabemos 
todos, hoje, que fenomenos que ao o/ho desinformado (ou ao estomago) 
poderiam parecer justa causa de perturbacao sao, de fato, manifestac;6es 
da elabora<;:cio ulterior de uma coisa-sabedoria. E atras disso podemos, 
novamente, perceber uma velha forma teologica de pensamento: todo 
fenomeno deve, como evidencia da vontade divina, ter uma fun<;:ao. 

~ claro que a pretensao que tern 0 sistema smelseriano de transcen 
der a insercao na "hist6ria" da intenf;aO e das normas e totalmente espe. 
ciosa. Temos nesse sistema, e a cada fase, a imposicao de urn valor externo. 
Em nenhum lugar is to e mais claro que no tratamento dado por Smelser 
ao sistema de valores, quer como conceito generalizado ou em rela<;:ao a 
determinados grupos socia is, como os tecel6es manuais. Como teoria, ele 
propoe 0 seguinte: ' 

Todo sistema social ~ governado par um sistema de valores que especifica a 
natureza do sistema, seus objetivos e os meios de atingi-Ios. A primeira exigen
cia funcional de um sistema social e preservar a imegridade do pr6prio sistema 
de valores e garantir que os atores individuais se conformem a ele. Isso envolve 
a socializac;;ao e educac;;ao dos indiv(duos. bem como a criac;;ao de mecanismos 
cOntroladores de tensao para 0 trato e soluc;;ao das perturbac;;5es individuais 
relacionildas com os valores, 

Mas a cobra ja enfiou grande parte do rabo na boca, pois na mesma pagina 
Smelser nos disse: 

Um sistema social !. _.j ~ governado por um sistema de valores que define e 
legitima as atividades do sistema social. Segundo, esses valores sao instituciona
lizados nos padroes reguladores que governam a interac;;ao das unidades mais 
concretas. Terceiro. as unidades mais concretas se especiafizam em subsistemas 
sociais qUI! se concentram em torno de imperativQS funcionais que governam 0 
sistema social. ' 

Mas tambem (em outra pagina) 0 sistema de valores e seu pr6prio juiz e 
~rbitro: "ele especifica as condic;6es nas quais os membros do sistema 

te: "a ind6stria emergiu com uma estrutura mais adequada para atender as 
exigencias de .. , mercados." E cometi uma 
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devem expressar descontentamentos e preparar-se para empreender a modi
ficac;;ao"- Somente os valores estao fora desse modelo de diferenciaC;;ao 
estrutural. Se mudam, mudam "mais devagar do que a estrutura social" e 

isso e "um problema analftico aparte".84 
Temos aqui um verdadeiro pudim epistemologico. A primeira relac;;ao
 

proposta entre 0 sistema de valores e 0 sistema social e simbi6tica. 0 sis

tema social e "governado" pelo sistema de valores que, inclusive, seleciona
 
as metas do sistema; mas a "primeira exigencia funcional" do sistema
 
social e tambem "preservar a integridade do sistema de valores". Portanto
 
o sistema de valores e 0 sistema social ap6iam-se mutuamente, mas entre os
 
dois, 0 primeiro e anterior- A primeira func;;ao do sistema social ~ reprodu

zir integralmente os valores que 0 governam. I: a f que a cobra enfia 0 rabo
 
na boca. Agora, ela comel;(l a engolir-se a si mesma. Pois ° sistema social
 
tambem e constitu fdo de "unidades concretas" (nao de pessoas, ainda!),
 
especializadas em "subsistemas sociais que se concentram em torno de im

perativos funcionais que governam ° sistema social". Mas ja fomos infor

mados sobre qual e 0 primeiro desses imperativos tuncionais: preservar a 
integridade do sistema de valores. 0 que ea sociedade? Eum sistema de va
lores cuja tunc;;ao primeira e, atraves da mediaC;;ao de escaninhos vazios e 
de uma teia terminologia, reproduzir sell proprio sistema de valores. 

.:>/; Quem mantem esses valores? Havendo possibilidade de escolha, 
I quem decide que conjuntos de val ores formam 0 sistema de valores predo
minante? A cobra - ou 0 que dela resta, pois transformou-se agora num n6 
estertorante _ tambem tem uma resposta para isto. 0 sistema de valores 
predominante e exatamente aquele que predomina. (Nao e necessario ir 
alem e dizer que sao os valores daqueles que controlam 0 poder polftico, 
economico e outros poderes institucionais - por exemplo, 0 religioso e 
o academico _, ja que 0 poder toi tabulado em algum Iligar entre as "dis
posic;;5es pol fticas" cuja funC;;ao e a consecuC;;ao das metas selecionadas pelo 
sistema de valores.l Alem disso, 0 pr6prio sistema de valores "especifica" 
se os descontentamentos devem ou nao surgir, isto e, ete inibe ativamente 
o aparecimento de valores alternativos e proporciona "mecanismos contro
ladores de tenSao" para "solucionar as perturbac;;oes individuais relaciona
das com valores". Plop! A cobra desapareceu numa total vacuidade teorica. 

Trata-se, certamente, de um vazio altamente conservador: 0 que ego
verna 0 que e, cuja primeira tunc;ao e preservar a integridade desse existir; 0 

que domina tem 0 imperativo tuncional de preservar seu pr6prio domfnio. 
Tal como Smelser a apresenta, essa teoria estrutural nao pode ser criticada 
em termos de teorias alternativas de processo ou de conflito de dasse, por
que a sua terminologia e modelada de tal modo que esses conceitos nao 
podem, em nenhum ponto, ser admitidos. 0 vocabulario exclui a crftica 

antes que esta possa comec;;ar. 
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Nao obstante, como jll disse, temos nesse sistema, em todas as fases, 
a imposic;ao do valor exterior. Nao hOLJve, e claro, na hist6ria industrial 
Que Smelser se pro poe a reconstituir, um sistema de valores dominante, 
mas muitos conjuntos competitivos de valores, um dos quais predominou 
apenas por ser professado por homens que controlavam 0 poder. Os valores 
dos membros da Comissao da Lei dos Pobres e os valores dos pobres, os 
valores dos membros da Comissao que elaborou leis para os tecel5es ma
nuais e os valores dos tecel5es manuais nao podem ser abrangidos pelo 
mesmo sistema. E mesmo que 0 tentassemos, numa deferi!ncia a noc;;oes 
vagas como "independencia", ver famos que 0 sistema social e tao estrutu
rado que 0 que faz a independencia de alguns homens produz a dependen
cia de outros. 0 "sistema social" nao tinha "meta", nenhuma intencionali
dade interiorizada, ja que os homens e mulheres em seu interior tinham 
metas e intenl;oes opostas_ Smelser simplesmente comevou a analise estabe
lecendo a sua pr6pria finalidade, que era a velha meta da racionalizac;;ao 
weberiana em busca do cresci men to economico maximo. No fundo desse 
mecanismo-coisa, disfan;:ado, mas ainda no controle da situac;ao, esta 0 

empresario de Sombart, 0 homem de ilibada boa vontade, cuja (mica moti
vac;ao e maximizar seus proprios lucros e, com eles, os recursos produtivos 
da humanidade. Aqui esta 0 primum mobile do sistema capitalista. E e por 
isso que 0 sistema de Smelser, em suas pretens5es mais amplas,85 nao s6 
otende 0 discurso da logica hist6rica como tambem deve, como sociologia, 
ser compreendido apenas como um momento da ideologia capitalista. 

Como ideologia, ele talvez possa ser visto como produto daquele 
momento de estase ideologica polarizada no auge da Guerra Fria, que ja 
mencionei. 86 Foi tambem nesse momento que 0 stalinismo produziu uma 
carieatura do marxismo que ofereceu, numa terminologia muito diferente 
mas com urn vocabulario igualmente abstrato, uma identica reificac;ao do 
processo, na qual uma "superestrutura" era reduzida a confirmar ou legi
timar uma base. Essa "base" (escreveu Stalin em 1950) "e a estrutura eeo
nomica da sociedade num determinado estagio de seu desenvolvimento", 
e a "superestrutura consiste das opini5es pol(ticas, jurfdicas, religiosas, 
artistieas e ti los6ficas da sociedade, e das institui<;oes pol fticas, jur Idicas e 
outras, que correspondem a elas: 

A superestru tura ~ um produ to da base; mas isso nao sign itica que apenas retli
ta a base. que seja passiva, neutra, inditerente ao destino de sua base, ao des· 
tino das classes, ao cariller do sistema. Pelo contrlirlo, tao logo ,surge torna-se 
uma for<;;a extremamente ativa, contribuindo ativamente para Que sua base 
tome forma e se consolide. e fazendo tudo 0 que pode para ajudar ao novo 
sistema a acabar e eliminar a velha base e as velhas classes. 

Nao pode ser de outro modo. A base cria a supereSlrutura precisamente 
para servi·la, para ajudli-Ia, ativamente, a tomar forma e consolidar-s~. para que 
possa lutar ativamente pela elimina9ao da velha e moribunda base e sua velha 
superestrutura. 
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Isso parece estar dizendo: "0 que ~ cria 0 que e, cuja primeira func;:ao ~ 

consolidar sua pr6pria existencia - e tambem esmagar 0 que era". E 
uma descric;:ao aproximada do alto stalinismo, no qual 0 Estado foi real· 
mente "uma forc;:a extremamente ativa", fazendo tudo 0 que podia para 
"acabar com a velha base e as vel has classes", embora os historiadores da 
Uniao Sovietica alimentem a desconfianc;:a de que, em certo momento, 0 

"e" da superestrutura de Stalin estava criando artificialmente (e de uma 
maneira teoricamente impr6prial a sua propria base, Isso se harmoniza 
menos facilmente com outra das notAveis formulac;oes de Stalin: 

A superestrutura nao est~ ligada diretamente II producao, II ativiclade produtiva 
do homem. S6 indiretamente est~ Iigada a producao, at raves da economia, 
atraves da base, A superestrutura, portanto, nao reflete as mudancas de desen· 
volvimento des forcas produtivas de maneira imediata e direta, mas s6 depois 
de mudancas na base, atravl!s do prisma das mudancas nela operadas pelas 
mudancas na producao. Isto significa que a esfera de acao da superestrutura e 
estreita e restrita.87 

Minha intenc;:ao nao tem sido, ultimamente, a de examinar as creden· 
ciais de Stalin como tearico marxista. Quero apenas apontar uma identica 
reificac,:ao do processo hist6rico tanto em Smelser como em Stalin, implici
ta nas premissas e estendendo-se ao vocabulario de analise: ambos mostram 
(ou pretendem mostrarl a hist6ria como um "processo sem sujeito", ambos 
colaboram para expulsar da hist6ria a ac;ao humana (exceto como "apoios" 
ou vetores de determina<;;oes estruturais ulterioresl, ambos apresentam a 
consciencia e as prclticas humanas como coisas automotivadas. 

Ha um outro ponto. 0 conceito expl Icito da hist6ria como "um pro· 
cesso sem sujeito" e uma descoberta nao de Smelser ou Stalin, mas de 
Althusser que, al~m do mais, propos ser esta "a base de todas as anAlises 
em 0 capital (L & P, 117; P & A, 182·5; Essays, 51l. Podemos, poram, pre· 
sumir que a origem dessa visao notavel esteja em Marxismo e linguistica, 
de Stalin, tex to pelo qual Althusser mostrou sempre um raro respeito. 
Sabemos que Althusser ingressou no Partido Comunista Frances em 1948, 
e se encontrou, subjetivamente, ante uma grande dificuldade: 

Um fil6sofo profissional que ingressa no Partido continua, ideologicamente. 
um pequeno burgues. Ele deve revolucionar seu pensamento para ocupar uma 
posicae prolet~ria de classe na filosofia. (L & P, 17). 

Ante essa dificuldade, ete se aplacou inicialmente com a contribuic,:ao "ori· 
ginal" de Stalin a teoria (1950), responsavel pelo "primeiro choque" que 
com~ou a afastar 0 sectarismo e dogmatismo que caracterizavam 0 movi· 
mento comunista quando de sua iniciac;ao, Ou pelo menos assim ele nos 
apresenta 0 acontecimento retrospectivamente - um periodo "que se pode 
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ainda resumir caricatamente em uma expressao, que era uma alta bandeira 
drapejando no vazio: 'ciencia burguesa, ciencia proletaria'." (AFM. 12) 

Paradoxalmente, nao se fez menos necessario Stalin. cujo contagioso c impla
cavel sistema de Governo e do pensamento levilva a esses del'rios. para dar a 
essa loucura um pouco de razae. Entrev'amos. entre as linhas de algumas pagi
nas simples onde ele censurava 0 zelo dos que pretendiam pOr todos os meios 
fazer da lingua uma superestrutura. Que 0 uso do criterio de classe tinha os 
seus limites, e que faziam que tratessemos a ciencia, cujo titulo cobria as obras 
do pr6prio Marx, como se fosse a primeira ideologia Que nos tivesse chegado. 
Era necessario recuar, e, em meio de um semidesespero, relomar tudo a partir 
dos rudimentos, (AFM, 12-13)88 

Eis como ele apresenta seu pr6prio desenvolvimento intelectual: urn "pe. 
queno burgues", iniciado no dogmatismo stalinista, mas salvo de seu extre. 
mo delirio - por Stalin. A operac;:ao de salvamento deixou-o. precisamen
te, com 0 conceito imanente da hist6ria como "processo sem um sujeito", 
com um vocabulario estruturalista reificado, com uma metMora inexoravel 
e mecanica de infra-estrutura e superestrutura - e com uma ne><;ao de mar
xismo como "ciencia" que nao pertencia a nenhuma das duas! 

Althusser negou, e claro, depois de Ler 0 capital, que sua versao do 
marxismo seja um estruturalismo, embora admita que "0 cachorrinho L .. l 
passou-me entre as pernas".89 Dessa argumentac;:ao, que gira em grande 
parte em torno de certas noc;oes estruturalistas da "combinat6ria", nao nos 
ocuparemos. Em lugar disso, voltamo-nos diretamente para 0 seu pr6prio 
texto, seu vocabulario, suas premissas e termos. 

o conceito cr itico da teoria sociol6gica althusseriana a 0 do "modo 
de produc;:ao". Poucos marxistas farao objec;:ao a isto. Pensamos, se somos 
historiadores - na produr;ao: e na terra, nos tributos, nas rendas, proprie
dade, tecnologias, mercados. capital, salarios e coisas semelhantes. Mas 
Althusser pressupoe tudo isto e avanca para a essencia da questao, 0 con. 
ceito, a "disposic;ao" dos "termos"; 

De urn lado, a estrutura (base econ6mica: forcas predutivas e relacoes de pro. 
duCao): do outre. a superestrutura (0 Estado e todas as formas jun'dicas, pol,
ticas e ideoI6gicas). (AFM, 97) 

Atl! aqui, fomos guiados pera mao firme de Stalin. Mas podemos agora 
aperfeicoa·lo. Marx introduziu "uma concepr;ao nova da rela<;;ao das instan. 
cias determinantes no complexo estrutura·superestrutura que constitui a 
essencia de toda formac,:ao social". (AFM, 97). Althusser adota entao a pos. 
tura de futador pela pureza da ciencia marxista contra quatro antagonistas 
- "0 economismo: e mesmo 0 tecnologismo" (AFM, 951. de um lado, e 
humanismo e historicismo, do outro. A rela~ao entre a base e a superestru
tura deve ser verbalizada e sofisticada de novas maneiras, introduzindo os 



95 A MISERIA DA mORIA 
94 

conceitos de estrutura dominante, de determinat;ao em ultima instancia e 
sobre determinac;:ao. Marx nos da as "duas pontas da cadeia": "de um lado 
a dererminar;ao em ultima instancia pelo modo de prodUl;ao (econ6mica); 
do outro, a autonomia relativa das superestruturas e a sua eficacia espec{
fica." (AFM, 97). (Rigorosamente fa lando, nao se trata das duas pontas de 
uma cadeia, mas de duas maneiras de dizer a mesma coisa, pois 0 que e 
determinante, mas apenas na ultima instancia, deve permitir a eficacia de 
outros efeitos relativamente autonomos em outras instancias.) Mas Althus
ser nos assegura que essa determinac;:ao, embora sempre presente, e apems 
fictfcia, ja que "nem no primeiro, nem no ultimo instante, a hora solitMia 
da 'ultima instancia' jamais soa." {AFM, 991. 0 problema entao, que, para 
um historiador, poderia parecer exigir maior investigac;:ao emp(rica e ela· 
borac;:ao, aparece para Althusser como um problema oriundo da deficii!ncia 
da "teoria da eficacia especifica das superestruturas. .. " (AFM, 99). E ista 
ele procura consertar: "e antes da teoria da sua eficacia, ou ao mesmo tern· 
po (porque ~ pela constatac;:ao da sua eficckia que se pode atingir a sua 
essencia) a teoria da essencia pr6pria dos elementos espedficos da superes· 

trurura." (AFM, 99-'00)
Sente-se que "formulac;:6es" desse tipo, que repetidamente alcanc;:am 

a dignidade e especial c1areza, devem de fato preparar-nos para a revelac;:aa 
do misterio. E nao nos decepcionamos, pois somos apresentados a uma 
grande senhora, que nao e uma delgada superestrutura sentada numa base 
um tanto maior, mas uma figura unitaria, La Structure aDominance. Ela 
e uma "totalidade", mas nao uma totalidade espuria, hegeliana ou sartrea· 
na: e infinitamente mais "definida e rigorasa" (AFM, '78). 0 que deter· 
mina sua existencia e estrutura sua personalidade dominante e, em ultima 
instancia, "economico"; mas, como a ultima instancia nunca chega, e de 
bom tom esquecer, com frequencia, essa determinat;ao material. Seria inde' 
licado lembrar constantemente a uma grande senhora que ela e determina· 
da pela sua barriga. Sera mais util caracteriza·la pelas contradic;:5es de seu 
tempera mento, e examinar tais contradit;5es em si mesmas, em lugar de 
insistir no fato de que elas se originam de uma ma digestao. 

Se toda contradicao 0 e em urn todo complexo estruturado com dominante. 
nao se pode considerar 0 todo complexo fora de suas contradicoes, fora de 
suss relacoas de desigualdade fundamental. Ou seja, cada articulacao essencial 
da estrutura, a a relacao geral das articulacoes na estrutura com dominante. 
constituem outras tantas condicOes de existencia do pr6prio todo complexo. 
Essa proposicao e de grande importiincia. Porque ela significa que a estrutura 
do todo, portanto, a 'diferenca' das contradicOes essenciais e da sua estrutura 
com dominante. e a pr6pria axist~ncia do todo; que a "diferenca" das contra
diC5es (que haja uma contradicao principal etc., e que cada contradicao tenha 
um aspecto principal) neio constitui a nao ser um 56 todo com as condic5es de 
existencia do todo complexo. Mais explicitamente. essa proposiCao implica 
que as contradicoes "secundllrias" nao sejsm 0 puro fen6meno da contradicao 
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"principal", em que a principal nao seia a essencia de que as secundclrias seriam 
os fenemenos, seriam de tal modo fen6menos que. praticamente. a contradi· 
Cao principal poderia existir sem as secundclrias. ou sem tal ou qual dentre elas, 
ou poderia existir antes de/as, ou ap6s. Ao contrclrio impliea que as contradi
coes secundclrias sejam tao essenciais aexisteneia da contradiCao principal, que 
realmente constituem a condiCao de exist~ncia desla ultima, do mesmo modo 
que a contradicao principal consti tu i a condicao de ex is tencia delas. Seja 0 
exemplo desse todo complexo estruturado que ea sociedade. IAFM, 180 -181) 

Ah, sim. Tomemos um exemplo, mesmo que seja trivial: a "socieda
de". Pois em termos simples hav(amos ate mesmo formulado a suposic;:ao 
de que Althusser estava dando uma enorme e tortuosa volta para dizer que, 
em qualquer todo ou organismo complexo, os atributos devem ser tomados 
em conjunto, como uma organizac;:ao. E se a analise identifica uma "con
tradil;ao principal", isso e (a) inerente asua estrutura. e (b) nao desautori
za com isso "contradic;:6es subordinadas". Mas a "sociedade", pelo que se 
vi!, pode ser despachada mais depressa: 

As "relacoes de producao" nao sao. a", 0 pure fenemeno das forcas de produ
cao: sao, tambem, a condicao de existencia dessas forcas; a supereslrutura nao 
e 0 pure fenemeno da estrulura, e tambem a sua eondicao de eXiSll!ncia. Isso 
decorre do proprio princ"pio anteriormerHe enunciado por Marx: que n50 exis· 
te uma producao sem sociedade, isto e. sem relacoes sociais; que a unidade, 
atem da qual e imposs"vel remontar, e a de um todo no qual, se as relacoes de 
producao t~m par condicao de exislencia a pr6pria producao, esta ultima tem 
por condiCao de exislencia a sua forma: as relacoes de produCao. Que nao haja 
equ(voco aqui: esse condicionarnento da existencia das "contradiCoes" umas 
com as outras nao anula a estrutura com dominante que impera sobre as con· 
lradicOes e nelas (no caso a determ inacao. em ultima instancia. pala economial. 
Esse condieionamento nao leva, em sua aparente circularidade. a destruicao 
da estrutura de dominacao que constituiu a complexidade do todo e da sua un i
dade. Muito ao contr<irio, e, no interior rnesmo da realidade das condicoes de 
existencia de cada contradiCao. a manifestacao dessa estrutura com dominante 
que fa, a unidade do todo. Essa reflexao das condir;oes de exisr(jncia da con· 
tradir;iio no interior dela mesma. essa reflexiio da esrrutura arriculada com 
dominante que constitui a unidade do todo comp/exo no interior de cada con· 
tradir;iio, eis 0 traco mais profundo da dlall!tica marxista, 0 que tentei expres· 
sar he! pauco com 0 conceito de "sobredeterminar;ao". (AFM, 181·182) 

E bom saber que chegamos. finalmente, a "mais profunda caracte· 
rfstica da diallhica marxista". embora tenhamos chegado atraves dos meta· 
dos idealistas caracter(sticos de Althusser - partindo de premissas ideais, 
chegamos a "sociedade", por exemplor Essa reorganizal;ao do vocabulario 
foi imposta a Althusser pelas deficiencias do "economismo", que ve a 
relac;:ao entre a base e a superestrutura numa analogia com um mecanisme 
autom.hico: 

E: 0 "economismo" (0 mecanismo) e nao a verdadeira tradicao marxista, que 
eSlabelece, de uma vez par todas. a hierarquia das instilOcias. fixa a eada uma a 
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sua essencia e 0 seu papel, e define 0 sentido unt'voco das suas relacoes; ~ ell! 
que identifica para sempre os papllis e os atores, nao concebendo que a neces
sidade do processo conste na troca des pap~is "segundo as circunstancias". t 
o economismo que identifica, de antemao e para sempre, a contradicao-deter. 
minante~m-ultima-instancia com 0 papal de contradiCao-dominante, qUe 
assimila para sempre tal ou qual "aspecto" (fo";;as de producao, economia, 
pnltica...J com opapel principal, e tal outro "aspecto" (relacoes de producao, 
polltica, ideologia, teoria .. .l com 0 papel secund~rio - quando a determina· 
Cao em ultima instancia pela economia se exerce, iustamente, na hist6ria real, 
em permutacOes do primeiro papal entre a economia, a politica e a teoria, 
etc.... IAFM, 188) 

A concessao a "hist6ria real" e bem-vinda (e raral. embora os historiadores 
praticantes dificilmente possam considerar como esclarecedora a resoluc;:ao 
apresentada no final da frase. 0 que Althusser parece estar dizendo e que 
o "economismo" propos uma analogia com um mecanismo que era, ao 
mesmo tempo, grosseira e desacreditada, e, em lugar disto, ele se prop6e 
a sofisticar 0 mecanismo: 

A desigualdade e. portanto. interior a formacao social, porque a estrutura com 
dominante do todo complexo. essa invarianre esrrurural, eela pr6pria a condi· 
~iio das v8ria~Oes concreras das conrradi~oes que a constituem, e, portanto, 
dos seus deslocamentos, condensacOes e mutacoes, etc.... e inversamente 
porque essa varia~ao ea exisrencie desse invariante. IAFM, 188-189) 

o desenvolvimento desigual "nao e, portanto, exterior acontradic;:ao, mas 
constitui a sua essencia mais (ntima" (AFM, 189). Tudo is50 parece, cena· 
mente, gozar de melhor reputac;:ao; livramo-nos do antigo rel6gio do avo 
de Stalin, que parecia cada vez mais uma feiosa antiguidade. Mas 0 que nos 
resta e algo que e apenas um rel6gio de estilo moderno, mais complicado, 
com um numero muito maior de pec;:as m6veis, e que nao sao componentes 
substanciais, derivados da investigac;:ao hist6rica (sistemas monet,kios, 
constituic;:6es, normas, direitos de propriedade) mas neologismos interpola· 
dos. A reorganizal;aO foi feita, nao na analise substantiva (a teoria intera
gindo com a indagac;:aol. mas apenas no vocabulario. 

A razao pela qual continuamos com um mecanismo automatico (ou 
mecan;smo filos6fico) esta no pr6prio carater da teoria: um estruturalismo. 
o sistema de Althusser e muito claramente, mais do que um "namoro" 
com os termos estruturalistas. Nao impona nada se esse sistema se qualifi
ca ou nao como estruturalismo, de acordo com certas recentes notal;oes 
parisienses em lingiHstica, antropologia ou psicanalise. 0 que constitui um 
estruturalismo, num sentido mais geral, e (i) que por mais variaveis que se 
introduzam e por mais complexas que sejam as suas permutas, essas varia
veis mantem sua rigidez original como categorias: com Smelser, 0 "sistema 

e a "diferen
a "economla", "poJ(tica", 

de valores", os fatores de prodU(;ao, "disposic;:oes polfticas" 
cial;ao estrutural" (motriz); com Althusser, 
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"ideologia" e a "'uta de classes" (motriz). Assim, as categorias sao catego-I 
riss de estase, mesmo que sejam entao postas em movimento como partes 
m6veis. (ii) 0 movimento s6 pode Ocorrer dentro do campo fechado do 
sistema ou estrutura; isto C, por mais complexos e mutuamente rec(procos 
que sejam os movimentos das pel;as, esse movimento esta encerrado dentro 
dOs limites gerais e determinac;:oes da estrutura pre-dada. Por essas duas 
razoes, a hist6ria como processo, como acontecer inacabado e indetermi. 
nado - mas nao por isto destitu fdo de 16g;ca racional ou de pressoes deter. 
minantes - nos quais as categorias sao definidas em contextos pr6prios 
mas sofrem continuamente uma redefini«;ao hist6rica, e cUja estrutura nao 
l! pr6·fornecida, mas R~telc.i!, mudando constantemente de forma e arti
cu/ac;:ao - tudo isto (que pode ser visto como constituindo, muito ma;s 
verdadeiramente, "a caracterlstica mais profunda da dialctica marxista")
deve ser negado. 

E enfrentamos aqui um problema muito dif(cil, insuperavel para os 
fil6sofos (e soci610gos) que sup6em que uma "formula«;ao" se faz em nivel 
superior ao da amWse "emp(rica", e que 0 necessario nao e um conheci
mento teoricamente informado, mas uma "teoria da hist6ria". Porque e 
excepcionalmente diflcil verbalizar, como "teoria", a hist6ria como pro
cesso; e, em particular, nenhuma analogia com estruturas organicas ou 
meeanicas, e nenhuma reconstituic;:ao estrutural estatica, pode dar conta da 
l6gica do processo hist6rico indeterminado, um processo que permanece 
sujeito a certas press6es. Em ultima analise, a 16gica do processo s6 pode
 
ser descrita em termos de analise hist6rica; nenhuma analogia derivada de
 
qualquer outra area pode ter mais que um valor limitado, ilustrativo e
 
metaf6rico (com frequencia, como ocorre com a base e a superestrutura,
 
um valor estatico e prejudicial); a "hist6ria" s6 pode ser teorizada em ter

mos de suas propriedades peculiares. Bem podemos concordar que 0 mate.
 
rialismo hist6rico se deve tornar teoricamente ma;s alena, tanto em seus
 
procedimentos como em suas conclusoes. Mas 0 que requer questionamen.
 
to e teorizacao eo conhecimento hist6rico. 

XI 
!\lao encerramos ainda 0 exame da estrutura e processo, e muito menos 
'lOSsos comentarios sobre as proposil;oes de Althusser. Mas podemos, a 
esta altura, tentar encarar 0 problema de uma perspectiva diferente, dando 
urn passo aquem de Althusser e Marx, e situando-nos em Napoles, no se
CUlo XVIII, com Giambattista Vico. 

o conceito de hist6ria como processo suscita imediatamente as ques
tOes da inteligibilidade e intenc;:ao. Cada evento hist6rico e unico. Mas 
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muitos acontecimentos, amplamente separados no tempo e espac;:o, reve· 
lam, quando se estabelece relac;:ao entre eles, regularidades de processo. 
Vieo, frente a essas regularidades, procurou definir 0 processo de maneira 
que antecipa, simultaneamente, a disciplina antropol6gica e 0 materialismo 

hist6rico: 

Ele discute 0 direito natural dos povos e mostra em que momentos e de que' 
maneiras nasceram os costumes que eonstituem a totalidade da eeonomia desse 
direito. Sao eles as religiDes. Ilnguas, direitos de propriedade. transaf;DeS comer
ciais, orOOns, impllrios, leis, armas, jutgamentos, punieoes, guerras. paz e alian
Cas. E das tlpocas e das maneiras pelas quais nasceram ele infere as proprieda· 
des eternas que determinam que a natureza de cada um, isto tl 0 momento e 0 
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modo de sua origem, serao dessa forma, e neo de outra. 

Vico conseguiu, de maneira notavel, manter em suspensao simultanea, sem 
contradi9aO evidente, uma heurfstica hegeliana, marxista e estruturalista 
(variante Levi-straussiancr). Com Hegel, ele descreveu "uma hist6ria eterna 
ideal percorrida no tempo pela hist6ria de cada nac;:ao". "As ideias unifor· 
mes que se originam em povos desconhecidos enlfe si devem ter uma base 
comum de verdade". Sob um aspecto, essa uniformidade pode ser vista 
como prova da "providencia divina". Mas essa providencia opera por meios 
naturalistas: "nossa Ciencia se processa atraves de uma analise severa dos 
pensamentos humanos sobre as necessidades humanas ou as utilidades da 
vida social, que sao as duas molas perenes do direito natural das nac;:5es": 

A escolha humana. extremamente incerta por natureza. se torna certa e deter· 
minada pelo senso comum dos homens em relacao ~s necessidades ou utili

dades humanas, ,. 

E 0 "senso comum" e "0 julgamento sem reflexiio, partilhado por toda 
uma classe, todo um povo, toda uma nac;:ao ou toda a rac;:a humana". Assim, 
de um outro angulo, a providencia pode ser vista como uma necessidade, 
como necessidades ou utilidades humanas que determinam a consciencia 
social de maneiras uniformes. Mas a uniformidade desse "julgamento sem 
reflexao" implica tambem uma uniformidade de estrutura mental: 

o direito natural das nacoes tl eoevo dos costumes das nacoes. conformando, 
se uns com os outros em virtuOO de um senso humano comum... 

E: 
Deve haver na natureza das coisas humanas uma Iinguagem mental comum a 
todas as nac5es, que atinge uniformemente a substancia das eoisas exeQu(vei~ 
na vida social humana...91 

De modo que, sob um terceiro aspecto, encontramos a noc;:ao de uma "lin' 
guagem mental comum" e de estrutura comum do mito. Como essa lingua-

A HISrORIA COMO PROCESSO 

gem mental foi dada ao homem pela providencia divina, 0 drculo da argu· 
mentavao se fecha. 

Assim, Vico nos esta oferecendo a hist6ria como processo com um 
sujeito, mas isso nao precisa ser necessariamente um historicismo. Se a 
"providencia divina" for tomada como 0 sujeito (ou como 0 agente dire· 
tivo final) e a humanidade como vetores da vontade divina, entao e claro 
Que nos esta sendo proposta uma teologia historicista. Mas como essa pro· 
videneia se manifesta por meio de determina.;oes naturais, entao os homens 
e mulheres podem ser considerados como sujeitos ou agentes de sua pr6· 
pria hist6ria. E a ambiguidade da expressao usada por Vico e habitualmente 
traduzida como "direito" ("0 direito natural das nac;:oes", diritto naturale 
delle gente) vem perseguindo 0 materialismo hist6rico desde entao. Se 
empregarmos "direito" de modo a compreender a predeterminac;:ao e previ
sao, estaremos sujeitos a 700 obje95es, das quais cerca de 650 foram pa
cientemente expostas por Sir Karl Popper. Sera inutil negar que tanto 
Marx como Engels ocasionalmente empregaram "direito" nesse sentido, e 
quando 0 fazem, as obje90es sao por vezes validas. 92 Mas e claro que direi
to, law, droit, diritto sao palavras com muitas inflexoes e ambiguidades 
de significado, numa serie que vai de regra, atraves de regufaridade, ate 
diret;ao. 0 materialismo hist6rico vem, desde a epoca de Vico, buscando 
uma expressao que denote as uniformidades de costumes, etc.. as regula
ridades das forma90es sociais e as analises nao como necessidades sujeitas 
a leis, nem como coincideneias fortuitas, mas como pressoes modeladoras 
e diretivas, articula90es indicativas de praticas humanas. Ja sugeri que a 
discussao avanc;:ara se abandonarmos 0 conceito de "direito" e 0 substi
tulrmos pelo da "'6gica do processo".93 

I: a perCeP9ao que tem Vieo dessa 16gica que assegura sua posi9ao 
de precursor do materialismo hist6rico, Ele percebeu c1aramente que 0 

acontecimento hist6rico e algo bem distinto da soma de objetivos e inten
~oes individuais: 

E: certo Que foram os homens Que fizeram este mundo de naeDeS (. .. l mas 
este mundo naseeu sem duvida de uma mente com freQuencia diversa. por 
vezes bastante eontrliria. e sempre superior aos fins particulares que 05 homens 
propunham a 51 mesmos; fins esses Que, embora estreitos, se eonstitu(ram em 
meios para finalidaOOs mais amplas e foram sempre empregados para preservar 
a raca humana sobre esta terra. Os homens Querem satisfazer sua luxuria bes· 
tial e abandonar sua prole, mas estabeleeem a castidaOO do casamento, de que 
surgem as fam(lias. Os patriarcas pretendem exereer sem limitacc5es seu patrio 
poder sobre suas c1lentelas, mas os submetem aos poderes civis de Que surgem 
as cldades. As ordens relnantes de nobres pretenOOm abusar de sua liberdade 
senhorial sobre os plebeus, mas sa'o obrigadas a se sujeitar as leis que estabele
cem a liberdade popular. 05 pavos livres pretendem Iibertar·se do jugo de suas 
leis mas tornam-se suditos de monareas... 0 que fez tudo isso fol a mente, 
pois os homens 0 fizeram eom inteligencia; nBo foi 0 destino, pois 0 fizeram 
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por escolha; nao foi 0 acaso, pois os resultados dessa sua ac;:ao sao perpetua. 
mente os mesmos.94 . 

Chamo a atenc;ao nao para a tentativa de Vico de atribuir ao processo 
uma inteligibilidade cfclica, mas asua soberba expressao de processo. Este 
~ 0 ponto do quat deve partir todo pensamento hist6rico s6lido) Foi a 
esse ponto que Engels voltou em sua famosa (eu deveria dizer "not6ria", 
tendo em vista 0 caustico tratamento que Ihe deu Althusser)95 carta a 
Bloch, de setembro de 1890; "Nos fazemos nossa propria hist6ria, mas em 
primeiro lugar sob pressupostos e condic;6es muito definidos. Entre estes, 
os economicos sao os finalmente decisivos... " Como, entao, pode ser dito 
que "fazemos nossa propria hist6ria", S6 "0 movimento economico afirma
se finalmente como necessario'? Ao propor uma soluc;ao, Engels modifica 
discretamente os sujeitos, e substitui "nos fazemos" por "a hist6ria se taz 
a si mesma": 

A hist6ria se faz a si mesma de tal maneira que 0 resultado final surge dOs Con
flitos entre muitas vontades individuais, que se tornaram 0 Que sao por uma 
Sllrie de condif;oes espedficas de vida. Assim, ha numerosas forf;as que S9 cru· 
zam, um paralelogramo infinito de forf;as Que dao origem a uma resultante - 0 

evento hist6rico. Este pode ser novamente visto como 0 produto de um poder 
Que, tomado no todo, opera inconscienremenre e sem volif;ao. PorQue cada 
vontade individual e obstruCda pelas outras, e 0 Que surge, ealgo Que ninguem 
pretendeu. Assim, a hist6ria passada se desenvolve a maneira de um processo 
natural, estando tambem essencialmente suieita as mesmas leis de movimento. 

E em sua conclusao, Engels procura estabelecer uma relac;ao entre os dois 
sujeitos alternativos. "As vontades individuais" (isto~, "n6s") "nao alcan· 
c;am 0 que querem, mas sao fundidas num meio coletivo, uma resultante 
comum", e nao obstante "cada qual contribui para a resultante e dela par· 
ticipa nessa propon;ao." 

Althusser nao tem paciencia com "toda essa construc;ao va" (AFM, 
107), que, em certa parte de sua crftica, ele Ie evidentemente ma!.96 Mas 
com outras partes dessa cdtica, eu proprio estou excepcionalmente de 
acordo. Formularia minhas objec;oes de modo diferente, mas em certoS 
pontos nos encontramos. (1) Engels nao ofereceu uma solucao ao proble' 
rna, mas reformulou-o em novos termos. Comec;ou com a proposic;.ao de 
que os pressupostos economicos sao "finalmente decisivos", e ~ com isto que 
conclui. (2) No percurso, reuniu uma infinidade de "vontades individuais" 
cuja ing~rencia, no resultado, ~ neutralizada ("algo que ninguem preten
deu"). (3) 0 modelo de "um paralelogramo infinito de forc;as", tornado 
da f(sica, obscurece 0 que deveria esclarecer. (4) Ao adotar esse modelo, 
Engels recalu inconscientemente nos "pressupostos da ideologia burguesa 
c1ltssica e da econom ia pol ftica burguesa" (AF M, 110) - a soma dos inte' 
resses pessoais, de Adam Smith, a vontade geral de Rousseau.97 Mas a 
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"resultante" hist6rica nao pode ser concebida proveitosamente como 0 

produto involuntario da soma de uma infinidade de volir;;oes individuais 
mutuamente contradit6rias, ja que essas "vontades individuals" nao sao . 
'tomos desestruturados em colisao, mas agem com, sobre e contra as '~ 
outras como "vontades" agrupadas - como famflias, comunidades, interes
ses e, acima de tudo, como classes. Nesse sentido, Vico, que propoe nao 
"vontades individuais", mas pais/filhos, nobres/plebeus, povos livres/ 
monarcas, apresentou 0 problema do processo melhor do que Engels. E 
se Engels, nessa carta escrita as pressas, se tivesse lembrado de seu pr6prio
 
pensamento e de seus pr6prios escritos sobre tudo isso, teria oferecido nao
 
uma nova formular;;ao do problema, mas uma indicar;;ao de uma resoluc;ao.
 
Pais essas "vontades individuais", por mais "particulares" que sejam as
 
SUBS "condic;oes de vida", toram condicionadas em termos de classes; e se
 
a resultante hist6rica ~ entao vista como a consequenC;a de uma colisao
 
de interesses e forcas de classe contradit6rios, podemos ver entao como a
 
agencia humana da origem a um resultado involuntario _ "0 movimento
 
economico afirma-se finalmente como necessario" - e como podemos
 
dizer, ao mesmo tempo, que "fazemos a nossa propria hist6ria", e que "a
 
hist6ria se faz a si mesma".
 

Afastei-me muito de Althusser, nestas ultimas frases. Veremos 0
 

quanta, dentro de um momento. Uma ou duas de nossas crfticas especf.
 
ficas ao texto sao convergentes. Mas Althusser ve toda a construc;ao como
 
"vi" porque Engels propos urn nao-problema; se 0 "movimento economi
 
co" produz 0 resultado hist6rico, entao deverfamos continuar com a ana
 
lise das estruturas e por de lado as "vontades individuais". A noc;ao mesma
 
de agencia humana nao ~ mais do que "a aparencia de um problema para
 
a ideologia burguesa" (AFM, 112). Eu, pelo contrario, acho que Engels
 
propOs um problema muito cr(tico (agencia e processo) e que, apesar das
 
deficiencias, a tendencia geral de sua meditac;ao e uti!. Pelo menos, ele nao
 
negligencia a ambivalencia crucial de nossa presenc;a humana em nossa pr6

pria hist6ria, parte sujeitos e parte objetos, agentes voluntarios de nossas
 
pr6prias determinac;6es involuntarias. Guatro anos antes da carta de Engels
 
a Bloch urn comunista ingles havia refletido sobre 0 mesmo problema, em
 
SUa linguagem bastante diferente: 

Ponderei tOdas essas coisas, e como os homens lutam e perdem a batalha, e 
aquilO pelo Que lutaram surge apesar de sua derrota, e quando surge nao era 
exatamente 0 Que eles pretendiam, e Outros homens tem que lutar pelo Que os 
primeiros pretendiam. sob um outro nome... 98 

Para William Morris, a enfase recai aioda mais acentuadamente sobre a 
agencia; mas os homens sao considerados como agentes sempre frustrados 
e sempre ressurgentes de uma historia que nao dominam. 
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Como 0 processo seguiu regularidades que nao se conformavam as 
intenc;6es dos atores, Vico viu a hist6ria como resultante "de uma mente... 
sempre superior aos fins particulares que os homens se propuseram a si 
mesmos". Engels limitou-se a uma metatora que introduzla analogias Com 
o direito positivista: "0 evento hist6rico (. .. ) deve ser visto como produto 
de um poder que (. .. ) opera inconscientemente" (uma evocac,:ao da provi· 
dencia divina de Vico); mas, tambem, "a hist6ria se faz a si mesma" e se 
"desenvolve a maneira de um processo natural" (Iembrando a necessidade 
que tinha Vico de "necessidades ou utilidades" humanas). Eevidente que. 
quando dizemos nao ser a hist6ria apenas processo, mas processo com reo 
gularidades e formas inteligiveis, a mente tem dificuldades em reslstir a con· 
c1usao de que a hist6ria deve, portanto, ser programada de alguma maneira 
(seja programac,:ao divina ou "natural"); e repetidas vezes observamos a 
atribuic,:ao de sequencias e metas extra-hist6ricas ou teleol6gicas - metas 
em direr;ao as quais 0 processo e visto como se movimentando: "resultado 
de uma mente", "produto de um poder", a realizac,:iio de uma potentia 
imanente dentro da essencia ou na origem do processo, que se manifesta 
no "desenvolvimento das formas".99 Essa atribuic,:ao pode, sem duvida, 
encontrar resistencia, e nao esta implicita nas premissas relativas ao pro
cesso e as formac;oes socia is, Mas nem Vico, nem Engels, conseguiram 
sempre resistir a ela; Marx tambem nao (em sell "Iado Grundrisse"); e tam
pouco, com toda certeza, Althusser, apesar de sua insistente polemica con· 

tra 0 "historicismo". 
A soluc,:ao oferecida por Althusser tem duas partes. Primeiro, afasta 

a agencia humana da hist6ria, que se torna entao um "processo sem sujei· 
to". Os acontecimentos human os slio 0 processo, mas a pratica humana (e, 
ainda menos, as intenc,:oes, "vontades") em nada contribui para esse pro· 
cesso. Assim, longe de ser original, trata-se de um modo de pensar muito 
antigo: 0 processo e 0 destino. Mas se um processo humane sem um sujeito 
(humano) parece nao ser totalmente fortuito - um simples resultado de 
colisoes fortuitas - mas dotado de formas e padroes inteligfveis aos huma
nos, entao, por um modo de pensar igualmente antigo, deve ser visto como 
sendo desejado, sujeito a uma compulsiio extra-humana: Providencia, Von
tade Divina, a ldeia, Destino evolucionario, Necessidade. 

Althusser quer afastar essas teleologias ("historicismo"). Por isso, em 
sua segunda parte, expulsa da hist6ria 0 processo. Mais ou menos como 
uma representac,:ao medieval da Morte, ele se inclina sobre 0 leito de morte 
da hist6ria, opera sobre 0 corpo prostrado e libera sua alma, Depois desse 
parto cirurgieo, sob 0 bisturi da "pratica te6rica", a hist6ria reapareee de 
duas formas. Forma 1 : uma infinidade (uma "m~ infinidade") de aconteci
mentos humanos e colis6es das vontades humanas, que, poram, sendo des
providos de forma, nao slio "hist6ricos". Os acontecimentos revelam-se 
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como nao-acontecimentos. Pois "0 que faz que tal acontecimento seja his
t6rico niio e sel' ele um acontecimento, e justamente a sua inser(:fio em 
formas elas pr6prias hist6ricas" (AFM, 1121. Tudo 0 que nao pode ser inse
rido ncssas formas sao niio-fatos (historicamentel. e grande parte do corpo 
inerte da hist6ria e composta por eles. A Forma' pode scr agora posta de 
lado, e rapidamente, pois 0 cor po se esta decompondo antes mesmo de ser 
enterrado. A Forma 2 da hist6ria e sua alma. Mas 0 que pode constituir 
essa alma, ja que ela nao e feita de acontecimentos, a menos que sejam 
aQuelas formas que garantem que um acontecimento e realmente "h ist6
rico"? Os fatos hist6ricos sao "os fatos que afetam com uma mutar;fio as 
relar;oes estruturais existentes" (LC, 42/111. 0 processo revela-se nao como 
um processo hist6rico (essa maldita alma encarnou-se no corpo erradol 
mas como a articulaC;ao estrutural de formac;oes sociais e economicas, 
como Smelser e outros ha muito supunham. A Forma 2, a alma, deve pOI" 
tanto ser rapidamente reencarnada num corpo teoricamente mais higie
nico. A alma do processo deve ser atingida em seu voo e metida na estatua 
de marmore do imobilismo estrutural: e ali ela fica, a graciosa Senhora Que 
ja encontramos, La Structure oj Dominante. - v 

Este nao e um dos trechos mais elegantes da argumentac;ao de 
Althusser. A uma primeira leitura, de "senso comurn", poderia ser tolera' 
rio. Afinal de contas, se me levanto de minha mesa (como farei logo), para 
levar 0 cachorro para passear, isto dificilmente podera ser considerado um 
fato "hist6rico", Assim, 0 que torna hist6ricos os fatos deve ser definido 
de alguma outra forma. Mas os acontecimentos hist6ricos continuam sendo 
acontecimentos, mesmo depois de termos feito uma selec;iio te6rica; a teo
ria nao reduz acontecimentos a estruturas; mesrno quando definimos nu
merosos fatos como de pouco interesse para a analise hist6rica 0 Que nos 
resta para analisar continua sendo um processo de acontecimentos. Na ver· 
dade, e exatamente a significaC;ao do evento para esse processo que nos 
proporciona 0 criterio de selec;ao. Nern ha qualquer garantia contra a teleo
logia - como Althusser pareee supor - na reduc;ao do processo aestase. 
Foi 0 velho erro do materialismo meciinico - e tambem das analogias com 
o "processo natural" utilizadas como suporte de questoes humanas 
SUPor que um mecanisme e um mecanismo e um mecanismo. Mas numa 
inspec;ao mais atenta, os fabricantes ideol6gicos do mecanismo foram iden
tificados e as finalidades foram descobertas nao s6 no termino do process 
-- mas tambem implantadas nos movimentos automaticos dos mecanismos. 
Pois se um modo de produc,:ao pretende implicar uma forma regular era
cional de desenvolvirnento sequencial, e uma estruturac,:iio relacional com
plexa (mas uniformel. independente da racionalidade e agenda dos atores 
humanos que efetivamente produzem e se relacionam, entao, dentro em 
pouco seriio feitas perguntas como: de quem ea vontade divina que progra
mou essa estrutura automatica, onde esta 0 "poder inconsciente" ulterior? 
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Talvez Althusser tivesse consciencia da textura espalhafatosa desse 
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argumento em A favor de Marx. Porque, em escritos subsequentes, voltou, 
crescente obsessao, e essas duas expulsoes da historia: a expulsao da 

agencia humana, a expulsao do tempo hist6rico, ou processo. Apresentei 
essas duas proposic;:oes ern sequencia, mas na verdade elas surgem simulta
neamente em sua teoria. Vamos exarninar primeiro sua elevada dissertac;:ao 

tempo hist6rico, em Ler 0 Capital 

f dificil para urn historiador faze·lo com paciencia. A dissertac;ao 
em partes mais ou menos jguais, de banalidades, complicadas 

verbalizac;6es que nao oferecern nenhum interesse para a analise hist6rica 
e de rid rculos erros. As banalidades sao constitu Idas por polemicas 

antagonistas insign ificantes, e de pomposas observav6es dirigidas 
historiadores (para "atrair a atenc;:ao deles para q ideologia empirist<i' 

que domina poderosamente, com poucas excec;:oes, todas as variedades de 
hist6ria" (LC, 50/11)) em relavao a quest6es que foram objeto de avanc;:ada 
investigac;;ao hist6rica, por muitas dtkadas. 0 maximo que podemos dizer 
dessas observac6es e que serviram para revelar a ignon3ncia de Althusser 
em relac;;ao a historiografia em seu proprio pais (como os metodos compa
rativos de Marc Bloch, as reflex6es de Braudel sobre 0 tempo hist6ricoJ.loo 
A observac;:ao mais delicada que se pode fazer e a de que um ou dois dos 
problemas de que ele se ocupa tinham sido formulados muito antes na 
pratica hist6rica; de que outra forma poderiam os historiadores ingleses e 
franceses trocar opinioes sobre "a revolu<;ao burguesa", os historiadores 
ingleses e indianos reunir num discurso comum as sociedades "medievais" 

por Plantagenetas e Mongois, os historiadores americanos e 
japoneses intercambiar conhecimento sobre os desenvolvimentos diferen
cia is das revoluc;:6es industria is, sem fazer isto I a pior que se pode dizer e 
que, mais uma vez, Althusser anuncia, como teoria marxista original e riga

noc;:6es desintegrativas da totalidade do processo historico, no<;:oes 
muito bern consideradas pela historiografia burguesa (notadamente nos Es· 
tados Unidos) - como em certas formas de historia comparativa, teoria do 
desenvolvimento e teoria da moderniza<;ao: teorias apoiadas por urn com· 
plicado arsenal de metodologia positivista. Como tantas vezes ja aconte
cera, Althusser foi envolvido por conceitos burgueses e levado a um passeio 
burgues: 0 que ele busca nao l! transformar esses conceitos, mas converter 
seu vocabulario. 

Podemos examinar em con junto as verbalizac;;6es e os erros. 

Devemos conceber do modo mais r;goroso a necessidade absolula de libe·rtar a 
teoria da historia de qualquer envolvimento com a temPoraJidade "empirica", 
com a concepo;:ao ideologica do tempo que a sustenta e encobre, com essa 
no.;ao ideologica de Que a teoria da historia possa, enquanto rcoria, cstar sub
metida as delermina.;Oes "concretas" do "tempo hist6rico" ... (lC, 46/11) 
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"" 
Em que consiste essa "liberavao'" Consiste, QLe.cisamen-te,errnubs.tituir 0 

processo pel~ut.u[a. Mais precisamente. as estruturas (modos de produ. 
t,:ao, forma<;6es socia is) nao ocorrem nem sofrem transformacoes dentro 
do processo hist6rico mais amplo. A estrutura, como uma baleia, abre suas 
mandibulas e engole 0 processo: a partir de entao, 0 processo sobrevive de 
maneira infeliz na barriga da estrutura. Para esse truque da pratica teorica, 
#! necessario redefrnir a sincronia e a diacronia. A estrutura nao pode ser 
revelada pelos procedirnentos sincr6nicos (no seu sentido habitual): 
por exemplo. congelando-se a "historia" numa pose rnomentanea, toman
do-se numa "sec;:ao" num momento de estase, analisando a articulac;:ao de 
uma "totalidade" 0 processo (engolido) esta inscrito na estrutura e sobre
vive como 0 desenvolvimento das formas dessa estrutura. Nao s6 a estru
tura tern uma progressao evolucionaria (processo residual) como tambem 
e articulada com grande complexidade e caracterizada pelo desenvolvimen. 
to desigual. 

Mostrl'i 101 que, para ser concebida. essa "dominancia" de uma estrurura sobre 
as demais na unidadl' de uma conjuntura remE.'tia ao principio de determinacao 
"em ultima instanci,," (jas estruturas nao-econ6micas pela estrutur., economica. 
l' Que essa ·'delerrnina.;ao em ultima inHancia" era a condic;ao absoluta da 
necessidade e da in leligibilidade dos deslocamentos das estruluras na hil'raquiiJ 
da eficacia, ou do deslocamento da "dominancia" entre os n(veis E.'struturados 
do todo ". (lC, 38/111 

Mas em qualquer "conjuntura" particular, quando poderiamos esco1her 
deter a hist6ria ou tomar dela uma "seC;;ao", a "ultima instancia" (que, 
lembramos, nao chega nunca) provavelmente nao estara por perto. Esse 
tipo de sincronia, que procura urn instante simultaneo da "totalidade", 
interpretara inadequadamente as evidencias. Alern do mais, a rnaioria das 
Outras "instancias" ou "niveis" da estrutura se apresentara de maneira im
pr6pria, ja que todos estao se movendo em pianos diferentes: 

Podemos. num primeiro enfoque, concluir da estrutura espE.'c(fica do rodo 
marxista, que jii nao e possivel pensar no mcsmo tempo hlsr6rico 0 processo 
do desenvolvimento dos diferenles n(veis no todo. 0 tipo dE.' exiSHlncia histo. 
rica desses diferentes "n,·veis" nao e 0 mesmo. A cada n(vel devemos, peJo 
contrario. atribuir um tempo proprio, relativamente aut6nomo. porlanto rela
tivamente independente, ern sua pr6pria dependencia, dos "tempos" dos de. 
mais n,·veis. Devemos e podernos di;zer: ha, para cada modo de producao urn 
tempo e uma hist6ria peculiares, escandidos de modo especifico, do desenvol. 
vimento das for.;as produtivas: tempo e hist6ria peculiares as relacol'S de pro. 
du.;ao, escandidos de maneira especifica: hist6ria peculiar da supereSlrutura 
politica: tempo e hisloria peculiares a filosofia ... : tempo e hist6ria pecu tiares 
as produc;:oes esuiticas ... : lempo e hisl6ria peculiares as elaborac;oes cientl'ficas, 
etc. Cada uma dessas hist6rias peculiares eescandida segundo ritmos peculiares 
e s6 pode ser conhecida sob a condic;ao de ter determinado 0 conceiw da espe. 
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cificidade de sua temporalidade hist6rica, e de suas escansoes Idesen\lol\1imen
to continuo, re\loluc;ao, cortes, etc.) Que cada um desses tempos e cada uma 
dessas hist6rias sejam relarivamanre alltonomos nao significa que constituam 
outros tantos dom{nios independenres do todo: a especificidade de cada um 
desses tempos, de cada uma dessas hist6rias, em oulras palavras. sua autonomia 
e indepenooncia relativas, fundam-se em certo tipo de articulac;ao no todo. e, 
portanto, em certo tipo de dependfincia em rel~ao ao todo. (LC, 391m. 

'\
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E ficamos nessa lengalenga, pois as permutas poss(veis de "estrutura", "n (
veis", "instancias", "ultimas instancias", "autonomia relativa", "especifi· 
cidade", "peculiar" e "articulat;:ao" sao inesgotaveis: "0 modo e 0 grau de 
independencia de cada tempo e de cada hist6ria sao, pois, determinados 

inevitabilidade pelo modo e grau de dependencia de cada nrvel no 
conjunto de articulacoes do todo." (LC, 40/U). 

A questao ~ que a not;:iio habitual ("ideoI6gica") de sincronia pro
vavelmente ignorartl tudo isso. Tampouco podernos tomar uma "seciio" 
da estrutura, fragmentada e temporariamente tendenciosa, pois embora 

nos pudesse dar uma indicaciio da hierarquia dos "n(veis" (e de fato 
Althusser esta sempre nos dando nebulosas "se<;oes" verbais desse tipol. 
nao nos mostrara os princrpios operativos de dominac;:ao e desenvolvimen

Devemos "pensar, em sua articulac;:ao pr6pria, a funr;iio de certo ele
mento ou de certo nivel na configuraciio atual do todo". A tarefa ~: 

Determinar a articulac;ao desse elemento em func;ii'o dos demais elementos, 
dessa estrutura em func;ao des demais estruturas; e ser obrigado a definir 0 que 
\leio a ser chamado de sua sobrederermin~50 au Sllbderermina(:50; em func;iio 
da estrutura de determin~ao do todo; e ter obrigac;ao de definir a que em 
outra Iinguagem poder(amos chamar de indica de dererm;na~iio. indica de efi· 
clicia de que estiio dotados 0 elemento ou a estrutura em questao, atualmen· 
te na estrutura de conjunto do todo. Por indice de eficlicia podemos entender 
o carl!ter de determinac;iio mais ou menos dominante ou subordinado, portan· 
to, sempre mais au menos "paradoxa''', de um elemento au estrutura dedos no 
mecanismo atual do todo. E isso nada mais e do que a leoria de conjuntura, 
indispensa\lel a teoria da hist6ria. Nao e minha intenC;ao aprofundar essa anali· 
se, que esta quase toda par ser elaborada. (LC, 47111) 

lsso ~ prudente, porque a "teoria da conjuntura", que ~ "indispensave'" 
mas que nao esta desenvolvida em lugar algum, nao pareceria ser uma "teo
ria", mas uma forma exaltada de dizer "Agora". Mas "agora" (seja 0 "ago
ra" de hoje, ou algum momento do "agora" no passadol pode ser tambem 
visto como conhecimento sincronico: 

Par conseguinte, a sincronico ~ taO-56 a concep(:iio das relac;oes especfficas 
existentes entre as diferentes elementos e as diferentes estruturas da estrutura 
do todo; e 0 conhecimento das relaciies de depenooncia e articul~ao que a 
transformam num todo organico, num sistema, 0 sincrfmico tJ a erernidade 
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precisamente isso a que Marx distingue da sucessiio hist6rica concreto·real, 
ao perguntar: 

Com efeito, como e Que a f6rmula 16gica apenas do mO\limento, da suces
sao, do tempo, poderia explicar 0 corpo da sociedade, no qual todas as rela
<;<3es economicas coexistem simultaneamente e se sustentam mutuamente7 
(Miseri., da Filosofia) , (LC, 48/I11 

a sincronico e, portanto, neste novo usc, um conceito de imensa 
dignidade: ~ nada menos do que a tcoria da eternidade spinozeana, 0 conhe
cimento do carater extremamente complexo da La Structure aDominante. 
Mas ainda ha um pequeno lugar para 0 diacronico que (Iembramos) foi 
engolido pela estrutura hci algum tempo atras, mas ainda tem uma existen
cia empobrecida na barriga da estrutura. a "tempo hist6rico" ~ um concei
to "ideoI6gico" derivado, pelo "empirismo", da suposta "obviedade" da 
"sequencia hist6rica real-concreta". Sob 0 escrutrnio te6rico, a diacronia 
revela-se como "nada mais do que 0 falso nome do processo, ou 0 que 
Marx chama de desenvolvimento das formas." (LC, 49/111. Mas esse "pro· 
cesso" ja nao ~ a totalidade do processo do suceder hist6rico dentro do 
qual surgem, e sao transformadas, as estruturas e formacoes sociais. Esse 
"processo" ~ agora um atriburo da estrutura, ou mais exatamente, ~ a 
historia de suas permutas, combinacoes e formas possiveis. Esse conceito 
de tempo hist6rico 

s6 pode fundar-se na estrutura complexa com dominante e articulac;oes dife· 
renciais da totalidade social, que uma formac;ao social decorrenre de certo 
modo de produc;ao constitui. seu conteudo s6 pode ser percebido em func;ao 
da estrutura dessa totalidade - seia considerada em seu conjunto, seja conside· 
rada em seus diferentes "nlveis", Em particuler, nao e poss(\lel dar conteudo 
ao conceito de tempo hist6rico, a oao ser definindo 0 tempo hist6rico, como a 
forma espec{fica da existencia da totalidade social considerada. existencia em 
que diferentes n{\leis estruturais de temporalidade interferem em func;ao des 
relac;oes peculiares de correspondencia, nao-eorrespondencia, articulec;ao. defa· 
sagem e to~ao que mantem mutuamente, em func;ao da estrutura de conjunto 
do todo, os diferentes "nl\leis" do todo. (LC, 49/11). 

Dai, a expulsiio do processo da hist6ria, e sua subsequente incorpora
I,:ao como um atributo secundario de estrutura. Em toda essa exposic;:ao 
cedi amplo espat;:o a "fala" de Althusser; e creio que at~ mesmo melhorei 
SUa argumentacao, marcando as proposi(:oes sequencia is com mais firmeza 
e resumindo algumas de suas repetitivas invocac;oes te6ricas. Faremos agora 
algumas observac;:oes. E, primeiro, podemos ver que se trata de algo muito 
mais s~rio do que um "flerte" com 0 vocabulario do estruturalismo. ~ um 
estruturalismo inexoravel, ainda que seja, sob este ou aquele aspecto, 
um estruturalismo diferente daqueles derivados de Saussure, L~vi-Strauss 

au Lacan. Partilha plenamente da predisposit;:ao ideol6gica daquele momen
("con juntura"?) de estase da Guerra Fria, que Sartre identificou: uma ' 
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"tendencia dominante" no sentido da "nega<;:ao da hist6ria". Nesse mo· 
mento, 0 estruturalismo "da as pessoas aquilo de que necessitavam": , 

Uma sintese ech!tica na qual Robbe·Griliet. estruturalismo. lingulstica. Lacan 
e Tel Quel sao sistematicamente utilizados para demonstrar a impossibilidade 
da reflexao hist6rica. Atras da hist6ria ~ 0 marxismo. e claro. que esta sendo 
atacado. 102 

Segundo, devemos notar a evidente "respeitabilidade" da acrobacia 
retbrica. Se supusermos (como Althusser sempre parece supor) que a unica 
alternativa possfvel a sua versao do "marxismo" ~ a caricatura mais grossei· 
ra do "economismo" vulgar, entao qualquer aspirante a intelectual subme· 
tido ao desdenhoso escrutinio dos eruditos "burgueses" optara, c1aramente. 
por Althusser. Se tivermos de dizer tamMm (com Stalin) que "a base cria 
a superestrutura precisamente para que possa servi-Ia", ou (com Althusser) 
que "entre os diferentes 'n fveis' do todo" ha "rela<;:oes peculiares de cor
respondencia. nao-correspond€mcia, articula<;:ao, defasagem e ton;:ao", 
entao, se estivermos num seminario na Sorbonne, 0 segundo vocabulMio 
nos parecera mais consideravel. Tambem podemos constatar que a atribui
r;ao de diferentes epocas e hist6rias a diferentes ("relativamente autono· 
mos") "niveis" (politico, estetico, cientffico, filos6fico, etc.) nos oferece 
uma legitima<;:ao "marxista" para se levar adiante os antigos procedimentos 
academicos de isolamento que sao abjetamente desintegradores da empresa 
do materialismo hist6rico: 0 entendimento do processo hist6rico em sua 
plenitUde. Assim, Althusser s6 pode posar de te6rico "flex ivel" suprimin
do qualquer reconhecimento da pratica, da teoria, e das descobertas efeti
vas dos historiadores de tradi<;:ao marxista; e de outras tradi<;:oes tambem. 

Terceiro. podemos notar. mais uma vez. a fei<;:ao caracteristicamente 
idealista do discurso. Althusser supoe que podemos chegar a uma teoria da 
estrutura da hist6ria redispondo e desenvolvendo nosso vocabulario. Ora, 
evidentemente qualquer afirma<;:ao, por mais "abstrata" por mais "empf· 
rica", e constitufda de uma disposi<;:ao de palavras. E certas descobertas 
conceptuais de significa<;:ao crucial podem, a principio, ser formuladas de 
maneira altamente abstrata. Devemos elogiar 0 abalizado escrutlnio, feito 
pelos fil6sofos. do emprego impreciso, por parte dos historiadores de con· 
ceitos nao-examinados. ~ diffcil. porem, compreender como e possivel 
elaborar uma teoria da hist6ria que nao se submete, em nenhum momento, 
a disciplina. hist6rica, ao discurso da comprova<;ao pr6prio do historiador. 
E isso, como ja argumentei suficientemente, envolve 0 interrogat6rio (em
pfrico) da's evidencias, 0 dialogo entre as hip6teses e os "fatos'~ 

Podedamos, entao, argumentar que Althusser, em sua generosidade, 
apresentou aos historiadores nao um conceito, mas varios volumes de con
ceitos e hip6teses, que devem ser agora testados em laborat6rios hist6ricos. 

Mas isto nunca sera posslvel, a nao ser fabricas como ados Srs. Hindess e 
Hirst, que descobriram 0 segredo da manufatura da hist6ria sintetica e da 
sociologia sintetica, a partir de ar conceptual. Pois as categorias de Althus
ser ja foram dessocializadas e des-historicizadas antes que pudessemos 
come<;ar. Elas iniciam sua vida como categorias de estase: isto e, por mais 
elaboradas que sejam as 6rbitas em que giram, as permutac;:oes entre as 
6rbitas e as distorc;:oes provocadas por sua exposic;:ao aos diferentes campos 
de gravidade de outras categorias em orbita, e a gr~nde capacidade de atra
<;:30 de La Dominanre - ainda que tanta espalhafatosa complexidade de 
movimento seja simulada pelo vocabulario, as categorias permanecem dis
tintas, isoladas uma das outras, as mesmas. 

Alem do mais, oferecem-nos uma selec;:ao arbitraria de categorias _ 
como "economia", "pol ftica", "ideologia" - e nem 0 principio de sele<;:ao, 
oem as pr6prias categorias sao examinados. Nos trechos crucialmente 
importantes, que citamos integralmente acima, nada nos e dito sobre 0 

Estado, e quase nada sobre as classes. Outras categorias estao totalmente 
ausentes: nada nos E! dito sobre 0 poder - ta/vez ele seja a "polltica", 
embora na "hist6ria real" possa ser tambem, muitas vezes, a "economia" 
ou 0 "direito" ou a "religiao". Nada nos e dito sobre consciencia (seja 
como menta/ite, como cultura ou habitus, ou como consciencia de c1assel 
e nada sobre valores ou sistemas de valores (exceto em sua rejei<;:ao, junta
mente com "moralismo" e "ideologia"l. Temos, assim, uma selec;:ao arbi
traria (teoricamente injustificadal de categorias, e estas sao estaticas, nao 
examinadas, que supostamente mantem sua eficacia analitica, nao s6 atra
yes do desenvolvimento de formas de urn dado modo de produ<;ao, mas 
tamb~m nos diferentes modos de produc;:ao (pois 0 feudalismo tambem 
tem "politica", "economia", "religiao", etc.). Mas com 0 correr do tempo 
hist6rico 0 conteudo real dessas categorias modificou-se tao profundamen
te que imp6s ao historiador um extremo cuidado em seu emprego, tal 
como, no mesrno periodo. a "ciencia" mudou de magica para alquimia, 
para ciencia, para tecnologia - e por vezes, para ideologia. 

A razao pela qual Althusser consegue empregar categorias estaticas 
dessa maneira e que elas estao vazias de qualquer conteudo hist6rico e 
social: tudo isso foi posto de lado, e suas "instancias" rotativas sao como 
Outras tantas latas vazias. Se pouco nos e dito sobre 0 Estado ou sobre 
classe, nao podemos esperar que algo nos seja dito sobre as formac;:oes par. 
ticulares do Estado ou sobre determinadas classes, ou sobre crenc;:as alter
nativas e conflitantes dentro da "ideologia". Os conceitos talismanicos sao 
"autonomia relat~a" e "determina<;:ao em ultima instancia" Eles nos fo
ram dados por Engels, e os aprendemos em nosso berc;:o te6rico_ Althusser 
agora lapida esses conceitos, para depois devolve-los a n6s, e supoe que ilu. 
I'l'linam toda a paisagem hist6rica. Mas a determina~iio, que esta no centro 
fixo desse campo gravitacional em movimento, nao merece uma frase de 
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exame te6rico. I03 A "ultima instancia" nao e examinada, e apenas perpe· 
tuamente adiada. A "autonomia relativa", pelo contr~rio, foi amorosamen
te desenvolvida, por muitas p~ginas, e reaparece como "instancias". "ni· 
veis". temporalidades diferenciais, defasagens e toryoes. Sim, sim, e talvez 
tudo seja assim mesmo. Mas como poder(amos colocar em opera.;:ao tal 
conceito? t 0 Direito, por exemplo, relativamente autonomo, e se assim 
for, autonomo de que, e quae relativamente? 

Estive. por acaso, pessoalmente interessado nisto, em minha pr~tica 

hist6rica - nao, e claro, de maneira grandiosa, nem pela totalidade da his· 
t6ria ou pelo modo de produyao capitalista em todos os lugares, mas 
numa conjuntura bastante modesta: numa i1ha junto ao Atlantico, muito 
bem abastecida de advogados, num momenta do seculo XVIII. Por isso, 
minhas evidencias sao extremamente marginais, e seriamente contaminadas 
por conteudo emprrico. Mas 0 que des.cobri ali faria La Structure aDomi· 
nante alarmar-se. Pois constatei que 0 Direito nao se mantinha polidamen
te num "n(vel", mas estava em cada nrvel: estava imbricado no modo de 
produ.;:ao e nas pr6prias rela.;:oes de prOdUy30 (como direitos de proprie
dade, definiyoes da pratica agrarial, e estava simultaneamente presente na 
filosofia de Locke; intrometia·se bruscamente em categorias estranhas, rea· 
parecendo emperucado e togado num disfarce de ideologia; danyava uma 
quadrilha com a religiao, moralizando sobre 0 teatro de Tyburn; era um 
brayo da poJ(tica e a polltica era um de seus brayos; era uma disciplina 
academica, sujeita ao rigor de sua pr6pria 16gica autonoma; contribuia para 
as defini.;:oes da identidade tanto de governantes como de governados; 
acima de tudo, fornecia uma arena para luta de classes, nas n090es altern"· 
tivas do Direito se degladiavam. 

E a "determinayao em ultima instancia"? Por acaso a observei? Bem, 
durante a maior parte do tempo em que observei, 0 Direito caminhava 
bastante livre da economia, cumprindo seus mandados, defendendo sua 
propriedade, preparando 0 caminho para ela, e assim por diante ... Mas ... 
hesito em pronunciar a heresia... em v,kias ocasioes, enquanto eu obser· 
vava, a hora solit~ria daquela ultima instancia realmente chegou. A ultima 
instancia, como um fantasma atormentado, na realidade agarrou 0 Direito, 
esganou·o, obrigando·o a modificar sua Iinguagem e criar formas adequadas 
ao modo de produyao, como as leis do fechamento de terras, e novos c6di· 
gos excluindo os direitos consuetudin~rios. Mas era 0 Direito "relativamen· 
te autonomo"? Ah, sim. As vezes. Relativamente. Eclaro. IOol 

Por favor, nao me entendam mal. Nao estoll dizendo que Althusser 
tomou suas categorias sem exame, de seu 'pr6prio amblente academico: do 
departamento de Pol(tica, de Direito, de Economia etc. - entidades aca· 
demicas isoladas que qualquer historiador aprende, em sua iniciayao, a 
ignorar. Nem estou apenas dizendo que as complicadas construyoes de 
Althusser nao levaram ao minima avanyo. da investiga.;:ao: que comeyamos 
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com a "autonornia relativa" e, depois de tediosos exercicios cie sofistica
c;:ao (mas sern introduzir 0 conceito em nenhuma atividade real, ou alimen. 
t~·lo com qualquer conteudo), chegamos ao fim com a mesmlssima "auto. 
nomia relativa" - uma especie de molho orat6rio com que temperar nossas 
pesquisas, mas pelo qual (jft que meu paladar sempre 0 aprovou) temos que 
agradecer nao a Althusser, mas a Engels. Tambern mio estou s6 dizendo 
que os conceitos e concepyoes de Althusser sao vaos porque sao apenas 
arranjos de palavras, tao carentes de contelldo substantivo que nao ofere
cem interesse a um historiador corno instrurnentos anallticos. Tudo isto 
everdade. Mas estou levantando tambem que as constru<;oes de Althusser 
sao ativamente erradas e totalmente enganosas. Sua nOyao de "n iveis" . 
percorrendo a hist6ria a diferentes velocidades e ern diferentes rnornentos 
e uma ficyao academica, pois todas essas "instancias" e "n iveis" sao de 
fato atividades, institui4;oes e ideias hurnanas. Estarnos fa lando de hornens r 
e mulheres, em sua vida material, ern suas rela.;:oes determinadas, ern sua I 
experiencia dessas relal;:oes, e em sua autoconsciencia dessa experiencia. \ \ 
Por "relayoes deterrninadas" indicamos relal;:oes estruturadas em termos de ( 
classes, dentro de forma<;:oes socia is particulares - urn conjunto muito 
diversificado de "n(ve;s", geralmente ignorado por Althusser - e que a 
experiencia de classe encontrara expressao simultanea ern todas essas "ins-/ 
tancias", "niveis", institui.;:oes e atividades. 

r: verdade que a eficacia da experiencia e do conflito de classe sera I
 

diferentemente expressa em diferentes atividades e instituiyoes, e que po.
 
demos, por um ato de isolamento analitico, escrever "hist6rias" distintas
 
dessas atividades e institui.;:oes. Mas pelo menos algurna parte do Que e
 
expresso - como 0 medo da multidao na "pol(tica", reaparecendo corno 
desprezo pelo trabalho rnanual entre os nobres, como desprezo pela praxis 
na academia, como Leis Negras no "Direito", como doutrinas de subordi
na4;ao na "religiao" - sera a mesma experiencia unitdria au pressao deter. 
minante, ocorrendo no mesmo tempo hist6rico, e movimentando·se no 
mesmo ritmo: urna revolta camponesa ou os Motins Gordon podem acen. 
tuar a pressao, a longue duree de boas colheitas e equillbrio dem09ratiCO; 
podern perrnitir seu relaxamento.JDe rnodo que todas essas "hist6rias" dis. 
tintas devern ser reunidas no rnes;no tempo hist6rico real, 0 tempo em que 
o processo se realiza~ Esse processo integral e 0 objetivo final do conheci- ~ 
mento hist6rico, e e ~to 0 que' Althusser se propoe a desintegrar. 

Certamente, a "autonomia relativa" e um talisma util contra 0 redu. 
cionismo - contra a abjeta desintegra<;:ao da arte, do direito ou da religiao 
de volta ao plano da ciasse ou da "economia": mas, sem acrescimo substan
cial, e sem analise substantiva, ela continua sendo nada mais ql,le uma 
advertencia. Sem duvida a hora da ultima fnstancia nunca chega, se por ela 
entendernos 0 colapso total de todas as atividades humanas de volta aos 
termos elementares de urn modo de produ.;:clo. Essas demoli.;:oes podem ser 
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provocadas no papel (com frequencia 0 sao), maS nao podem ser observa_ 
das na hist6ria. Mas em outro sentido, a "ultima instiincia" sempre chegou 
e e onipresente como uma pressao em todas as "instiincias" de Althusser; ~ 
tampouco e a ultima instiincia solit~ria, pois e acompanhada de todo 0 

sequito de c1asse. 

Esta foi uma longa obserVal;aO. 0 modo de discurso de Althusser e 
'x idealista: ele emprega categorias estaticas derivadas das diciplinas da aca

demia: La Structure a Oominante ebem educada demais para admitir clas
ses em seu car~ter: e suas construl;oes sao desintegrativas do processo. A 
quarta observar;ao pode ser breve. A construr;ao que faz Althusser da "teO'!1 
ria da hist6ria" nao tem termos para a experiencia, nem para 0 processo, 
quando considerado como pratica humana. Ja discutimos, ha muito, as 
rejeil;oes epistemol6gicas da experiencia ("empirismo") por Althusser. 
Isso foi estranho, mas uma esquisitice perdoavel num fil6sofo, que pode 
citar precedentes tormidaveis. Mas nao e perdoavel em alguem que se pro' . 
poe a refletir sobre a hist6ria, ia que experiencia e prMica sao manifestas; 
nem e perdoavel num "marxista", jtt que a experiencia eum termo me~io 

necessario entre 0 ser social e a consciencia social: ea experiencia (muitas 
vezes a experiencia de c1assel que da cor a cultura, aos valores e ao pensa
menta: e pm meio da experiencia que 0 modo de prodUl;aO exerce uma 
pressao determinante sabre outras atividades: e e pela pratica que a produ· 
l;ao e mantida. A razao dessas omissoes se tamara clara quando examinar· 
mos a outra expulsao, a expulsao da agencia humana. 

Minha quinta observal;ao ja foi exposta suficientemente, de passagem. 
o estruturalismo de Althusser e. como todos os estruturalismos, um siste· 
ma de fechamento (ver p. 96). Nao consegue estabelecer a distinl;ao entre 
processo estruturado que, embora sujeito a determinadas pressoes, continua 
aberto e s6 parcialmente determinado, e urn todo estruturado, dentro do 
qual 0 processo esta encerrado. EIe opta peto segundo e passa a construir 
algo muito mais grandiose do que um mecanismo. Podemos chama-Io de 
planetc\rio de Althusser, um mecanismo complexo no qual todos os corpos 
do sistema solar giram em torno do Sol dominante. Mas continua sendo 
um mecanismo, no qual, como em todos esses estruturalismos, a pratica 
humana e reificada, e "0 homem e, de algurn modo, desenvolvido pelo 
desenvolvimento da estrutura".IOS Tao inexoravel e esse mecanismo, na 
relal;ao das partes com 0 todo dentro de qualquer modo de produc;:ao, que 
e somente por meio das mais acrobaticas formulal;oes que podemos entre
ver a possibilidade de transil;ao de um modo de produc;:ao para outro. I06 

Em todos os trechos da argumental;ao citada acima, ha apenas um 
argumento que me parece bom. Esta na critica de Althusser aos metodos 
sincronicos de outros estruturalismos (ou teorias socioI6gicas). que, deten
do 0 processo e extraindo dele uma "sel;ao", supoem que a articulal;ao de 
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Marxismo Vulgar, ou Economismo 
H == Base (ou Infra-estrutura) 
A - B - C ==Superestrutura 
A maquina e operada pela roldana (K) da luta de classe. 
Illata: Este modelo representa 0 primitivo estado do marxismo antes de Althusser. 

FIGURA I 
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o PlanetArio Marxista de Althusser 
Nota: Esta maqulOa pode ser acionada simplesmente girando-se a manivela da pratica 
te6rica, sando tambilm poss(vel substituir a manivela por um motor: veja a figura II I. 

FIGURA II 

As figuras /I e 1/1 foram reproduzidas com autorizat;§o dos direrores do Museu Mar!· 
rimo Nac/onal, Greenwich. 

o Motor da Hist6ria: Luta de Classe 

o motor, que pode ser anexado ao planetario eoperado por quatro alavancas simples, 
qlJe estao a sua base: estas acionam, respectivamente, as quatro engrenagens da bur
guesia, pequena·burguesia, proletariado e campesinato. Quando se permite Que fun
cionem automaticamente, os movimentos sao governados pelos quatro globos (dois 
em cima e dois embaixol das consciencias falsa e verdadeira da burguesia e do proleta. 
riado. Em ambos os casos 0 gloOO verdadeiro e 0 falso sao mantidos sob tensao por 
uma mola (ideologial, e a ton;:ao resultante regula 0 motor. 

FIGURA III 
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Modo de Produ..io/Form~o Social 
X = a base das forc;as produtivas. Sobre esta assentam-se as rela<;5es produtivas (W 
& Tl. reguladas pelo parafuso (V) da extrac;ao da mais-valia. 0 longo brac;o horizon' 
tal 6 a economia, ou, ma;s estritamente, 0 capital, estabelecendo as condic;oes de sua 
reproduc;eo. Estll bra<;o define a forma e os limites,da formac;ao social (0 muro, Yl. 
o alto brac;o vertical e 0 Estado, do qual se desprendem duas roldanas: 0 Aparelh

o 

Repressivo do Estado (Rl e 0 Aparelho Ideol6gico do Estado lQI. Nota: um modelOri
muito mais sofisticado, sem qualquer correspondencia necessaria entre 0 brac;o ho ' 

FIGURA IV 

zontal e 0 muro foi agora patenteado pelos Srs. Hindess e Hirst. 
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urna totalidade sera revelada (pp. 104-5). Mas a cr ftica e inadequada, e por 
boas razces, pois uma crftica adequada teria explodido na face do pr6prio 
Althusser. Nao apenas a estrutura do processo (ou, como eu preferiria, 
a 16gica congruente do processo) s6 pode ser revelada na observacao 
do processo no tempo, como tambem cada momento, cada "agora" 
("conjuntura"j nao deveria ser considerado como um momento congelado 
da interseccao de determinar;6es multiplas subordinadas e dominantes 
("sobredeterminac;:ao"l. mas como um momenta de vir-a-ser, de possibili
dades alternativas, de fon;:as ascendentes e descendentes, de oposicoes e 
exercfcios opostos (classes), de sinais bilingues. Entre essas duas noc6es do 
"agora" hcl um abismo intransponfvel, que se siwa entre a Necessidade (ou 
a vontade divina de Vico) e os sempre frustrados e sempre ressurgentes 
agentes humanos de Morris. De um lado, a hist6ria como processo sem 
sujeito; do outro, a hist6ria como pratica humana nao dominada. Sabemos 
de que lade esta Althusser: processo programado dentro de uma estrutura, 
um planetario girado por uma mao oculta. 

XII 
-,:.. 

E nao obstante - hav famos quase esquecido - uma forca-motriz epropor
cionada. Pois "a luta de classes e 0 motor da hist6ria". Encontramos essa 
"proposic;:ao marxista fundamental" pela primeira vez em A favor de Marx 
(p. 190). Encontramos a mao oculta. Ouvimos menos a respeito em Ler 
oCapital: a luta de classes mal aparece em qualquer de suas formulal;oes 
criticas sobre a hist6ria, e isso pode explicar meu esquecimento. Mas reapa
rece, e com a mais seria catadura polftica, na repreensao que Althusser 
faz ao bom Dr. Lewis. ~ agora uma tese do marxismo-Ieninismo: " 'A luta 
de classes e 0 motor da hist6ria' (Tese do Manifesto comunista, 1847)". 
(Essays, 47). 

Ora, ha algumas observar;oes a tazer sobre essa "proposicao marxista 
fundamental", por mais comum que ela seja. Primeiro (ponto trivial) nao 
consigo encontrar a proposi<;:ao em nenhum lugar em Marx, e tampouco 
meus mais eruditos amigos. Ela nao se encontra certamente no Manifesto 
COmunista, embora 0 leitor possa supor - eu supus - que nos estivessem 
oferecendo uma citac;:ao direta. a Que 0 Manifesto realmente diz, em sua 
primeira linha, como deveria ser muito bem conhecido para que 0 tivesse
mos de repetir, e: "A hist6ria de todas as sociedades existentes ate agora 
6 a hist6ria das lutas de classes", a que Engels acrescentou posteriormente 
uma nota de rodape, retirando dessa formulac;:ao as sociedades primitivas 
(que, devemos presumir, nao tinham "motor"). As duas afirmacoes, de 
qualquer modo, nao sao a mesma coisa. Mas encontro, ocasionalmente, em 
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Marx e Engels analogias que nos aproximam muito do "motor". Por exem. 
plo, numa carta de 1879 aos Ifderes do Partido alemao (Bebel, etc.), assi. 
nadas por ambos, eles escrevem: 

H<l quase Quarenta anos vimos resseltando a luta de classes coma a for~a mo
tora Imediate da hist6ria. em particular a luta de classes entre a burguesia eo 
proletariado, como a grande alavanca de revolu~ao social moderne ., .107 

Trata·se, afinal de contas, de um simples jogo de palavras: Althusser pode 
conservar seu "motor" e n6s podemos oferecer·lhe tamb~m uma "alavanca". 

Havia um outro ponto, de que nao me consigo lembrar agora... Ah, 
sim, "motor" nao e uma "proposic;:ao fundamental", ou um conceito ou 
uma "tese": e uma analogia. Esta questao e um pouco mais diffci!. Se Marx 
tivesse dito (e creio que nao disse) que "a luta de classes e 0 motor da his· 
t6ria", nao teria querido dizer que a luta de classes se havia, de alguma for· 
ma, transmudado numa locomotiva a vapor Boult & Watt a puxar os va· 
goes da hist6ria. A afirmac;:ao e da ordem do "como se": podemos conce· 
ber a hist6ria da sociedade como se fosse puxada pela energia (motor, ma· 
quina) da luta de classes. As analogias podem ser boas ou mas, ma~ 0 que 
estou pretendendo mostrar e que elas servem para efeito de explic<lc;:ao ou 
ilustrac;:ao - sao um condimento da argumentac;:ao, com frequencia usado 
uma ou duas vezes, de passagem, mas nao constituem 0 pr6prio argumen· 
to. Podem, por vezes, ser muito esclarecedoras, e de maneiras nao previstas 
pelo autor; merecem uma leitura "sintomal". Em certos escritores (Burke, 
por exemplo) podem ser mais esclarecedoras do que 0 pr6prio argumento, 
e com frequencia evidenciam a vitalidade do pensamento. Mas, ainda assim, 
analogias, metMoras, imagens, nao sao a mesma coisa que conceitos. Elas 
nao podem ser atravessadas pela seta da teoria, arrancadas do texto que 
explicam, e montadas como conceitos, sobre um pedestal com a inscric;:ao 
"Proposic;:ao Basica". Isto pode nao ter muita importancia no caso presente. 
Mas tera importancia, e muita, no caso de outra analo9.ia, que tem sido 

. muito mais comumente petrificada em cOJli:Jl.itQ: a da base e superestrutura. 
;I 0 cemiterio da filosofia esta cheio de grandes sistemas que tomaram, erro, 
I neamente, as analogias par conceitos. Ja esta sendo preparada uma lapide 

I I para 0 estruturalismo marxista. 

Observac;:ao tres: e uma boa analogia? Nao especialmente. 0 leitor 
que se deu ao trabalho de me acompanhar ate aqui tera, certamente, che' 
gada sozinho a essa condusao. 

Argumentei antes (p. 97) que ha razoes daras pelas quais as analo· 
gias derivadas de mecanismos ou processos naturais nunca podem ser ade' 
quadas ao processo humano, que indui propriedades nao encontradas ern 
nenhuma das duas. Uma vez que as vezes e necessario lanc;:ar mao delas, 
para efeito de explicac;:ao, a analogia da "forc;:a motriz" e inofensiva. "For' 
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ca motriz" nao e, de certo, a mesma coisa que a locomotiva ou 0 pr6prio 
"motor", que da inicio ao movimento. Marx e Engels, que viveram na pre. 
hist6ria do motor de combustao interna, estavam talvez pensando numa 
fabrica textil do Lancashire, e nao na locomotiva e sua fornalha, mas sim 
nos eixos e correias de transmissao que dirigiarn a mesma energia para dife. 
rentes maquinas e peyas m6veis-: essa energia, transmitida igualmente ao 
Direito e a polftica e a ideologia, se torna, por analogia, a luta de classes. 
e todas as partes em movimento eonjunto (a f~brica) tornam·se "hist6ria". 

A analogia pode ser util de certas maneiras,108 e inutil de outras. Mas 
o que nos interessa eo usa que Ihe foi dado por Althusser. Porque lembra. 
mos que, para ele, a "hist6ria", em seu uso eomum como um proeesso 
humane em realizat;ao, e um conceito "ideoI6gico", a ser rejeitado junta
mente com a "tempo hist6rieo". Mas Althusser tambem deve reconhecer 
Que 0 proprio Marx nao escapou a esse erro "ideoI6gico". (E como poderia 
nao reconhece·lo, quando as obras de Marx e Engels estao cheias de alusoes 
e invocac;;6es it hist6ria como processo?) Marx nos oferece um estruturalis
mo (um pressagio do althusserismol mas tinha suficiente consciencia (teo. 
ricamentel do que estava oferecendo, e da diferenc;:a entre isso e 0 "histo
ricismo". Ele "nao pensou [- e este e 0 destino comum de todos os cria. 
dores -)* com toda a nitidez desejavel 0 conceito dessa distinc;:ao; Marx 
nao pensou teoricamente (... ) 0 conceito e as implicac;:oes te6ricas do seu 
esfort;o teorieamente revolucionario". (LC, 63/11). Seguindo Vieo, Marx 
chegou por acaso a um "singular pressuposto: que os 'atores' da hist6ria 
sao os autores do seu texto, os sujeitos da sua produc;:ao". (LC, 85/U). 
(Poder famos notar, de passagem, que nao se trata de um pressuposto. mas 
de duas analogias diferentes: os atores nao sao, de certo, habitualmente os 
autores de seu texto, mas estao sUbmetidos a uma prodU<;:ao teatral, embo
ra de maneiras parcialmente determinadas pelo produtor.l No discurso de 
Marx ha "lacunas, os espac;:os em branco e as falhas do rigor", que ocorrem 
quando encontramos a palavra "hist6ria" - "aparentemente plena", mas 
"de fato uma palavra teoricamente vazia", repleta de ideologia. Mas na 
"Ieitura epistemol6gica e crltica" feita por Althusser, "nao podemos dei
xar de ouvir sob essa palavra proferida 0 silencio que ela encobre, nem 
deixar de ver 0 espac;:o em branco do rigor interrompido. pelo tempo 
apenas de um relampago. no espa(fO negro da p~gina" (LC, 89/11). Cabe a 
pratica te6rica, como um h~bil restaurador de velhos manuscritos, emen
dar esses rasgoes, reparar esses brancos e silencios e restabelecer 0 texto. 
(Le, 89/11) 

• A frase que colocamos entre colchetes foi omitida. sem indicac;ao. na cita~o de 
Thompson. (N. do T.) 
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Disto resulta Que, se tanto Marx como Althusser dizem Que a luta de 
classes e 0 "motor" da hist6ria (0 Que Marx nao diz) estao dizendo coisas 
diferentes: Marx estti pensando vagamente num processo (ideoI6gico?) de 
luta e realizalfao, e Althusser concebeu rigorosamente um planetaria 

estrutural: 

A hist6ria e um Imenso sistema natural·humano em movimento e a motor da 
hist6ria ea luta de classes. A hist6ria eum processo, e um processo sem sujeiro. 

(Essays. 51) 

Para Marx, 0 processo hist6rico se desenvolve como se fosse impulsionado 
por essa energia generalizada (de atores conflitantesl; para Althusser, 0 pia· 
netario do sistema elitera/mente movimentado, em todas as suas evolu<;oes 

e permutas, pela luta de classes. 
Nao nos epermitido, nem por um momento, supor Que as classes sao 

os sujeitos da hist6ria, Que poderia entao ser vista como 0 resultado da 
agencia humana refratada, Numa concessao a um publico ingles de espirito 
supostamente simples, Althusser ofereceu-nos uma vez a tese: "Sao as mas· 
sas que fazem a hist6ria" (Essays, 461. (Ao Que parece, ninguem 0 avisou 
de Que, pelo menos nesta ilha empfrica, a categoria de "massas" ha muito 
foi analisada e considerada como um conceito desmoralizado - e mesmo 
"burgues".) 109 Mas a concessao, tao logo e feita, e retirada: pois as massas 
sao levadas a fazer a hist6ria, sao impulsionadas pela luta de classes, e as 
classes tambem (pelo Que se evidencial sao impulsionadas. A c1asse e uma 
categoria Que passa sem exame na obra mais importante de Althusser. E as 
classes Que sao de tempos em tempos introduzidas e andam de cima para 
baixo nas suas paginas - a burguesia, 0 proletariado - sao projec;:6es extre· 
mamente grosseiras da leoria, como impulsos primitivos scm consciencia, 
jti que "polftica", "direito", etc. foram delas extirpados e colocados em 
diferentes "nfveis", e como consciencia, valores e cultura foram exclu idos 
do vocabulario. Assim, embora nos seja dito Que a luta de classes e 0 

"motor" da hist6ria, ha um limite te6rico alem do Qual nao podemos ir: 
nao somos informados acerca da natureza das classes, nem de como a 
luta se processa, nem de como 0 "motor" funciona. A contribuic;:ao de 
Althusser em Ler 0 Capital conclui: "Sabemos como termina 0 terceiro 
livro de 0 Capital. Um titulo: as classes sociais. Vinte linhas, e depois 0 

silencio" (le, 146/11). Depois 0 silencio. 
Depois de Althusser, seus epfgonos - Balibar, Hindess e Hirst, 

Pou)antzas, e uma centena de outros - vem preenchendo, felizes, aQuele 
silencio, aproveitando·se das paginas em branco do inacabado caderno de 
notas de Marx. Nao gosto do Que escrevem. PorQue 0 materialismo tam· 
bern fez, no decorrer de muitas decadas, suas pr6prias investiga<;:oes subs
tanciais sobre a luta de classes, e desenvolveu suas descobertas de maneira 
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te6rica. Ha discordancias entre os praticantes, decerto; mas nessa area, e 
dentro da tradilfao britanica de historiografia marxista, hcl uma concor· 
diincia substancial. E nossas descobertas nao podem, com nenhum exer
cicio de agilidade verbal, ser comprimidas nas formas do planetario de 
Althusser. 

Escrevi sobre isto com tanta frequencia Que aborre<;o nao s6 a meus 
leitores, como a mim mesmo. Nao repetirei tudo isso novamente. As for
ma<;6es de c1asse (argumentei) surgem no cruzamento da determinalfao e 
da auto-atividade: a classe operaria "se fez a si mesma tanto quanto foi 
feita". Nao podemos colocar "c1asse" aQui e "consciencia de c1asse" ali, 
como duas entidades separadas uma vindo depois da outra, ja Que ambas 
devem ser consideradas conjuntamente - a experiencia da determinalfao e 
o "tratamento" desta de maneiras conscientes. Nem podemos deduzir a 
classe de uma "sec;:ao" estatica (ja Que eum vir-a·ser no tempo!. nem como 
uma func;:ao de um modo de produ<;ao, ja Que as forma<;;6es de classe e a 
consciencia de classe (embora sujeitas a determinadas pressoes) se desen
volvem num processo inacabado de relar;ao - de luta com outras classes 
no tempo. -

Althusser e eu parecemos partilhar de uma prOPOSllfaO comum: a luta , 
de classes e um conceito anterior ao de c1asse, a c1asse nao antecede mas 
surge da luta. IIO Mas a coincidencia e apenas aparente. PorQue segundo 
uma visao (partilhada pela maioria dos historiadores marxistas) as classes 
surgem porQue homens e mulheres, em relac;:6es produtivas determinadas, 
identificarn seus interesses antagonicos e passam a lutar, a pensar e a valo
rar em termos de classe: assim 0 processo de formalfao de classe e um pro
cesso de autoconfec<;:ao, embora sob condi<;oes Que sao "dadas". Mas essa 
visao e intoleravel para Althusser, ja Que devolveria um sujeito ao proccsso, .( So./1",}. 

pois este seria entao visto como 0 processo no Qual homens e mulheres 
(por mais frustrados e por mais limitada que seja sua margem de agencia) 
Continuam agentes. Althusser, porem, embora silencioso em relalfao a 
classe, jamais deu um passe nessa perigosa estrada "humanista". Pois antes 
do conceito de luta de classes esta 0 conceito de "contradi<;:ao", eo segun-\ 
do conceito e uma func;:ao do primeiro: 

A diferenc;a especifica da contradic;ao marx iSla l! a sua "desigualdade" au 
"sobredeterminac;ao". que reflete em si a sua condic;ao de exislencia. iSla e: a 
estrutura da desigualdade (com dorninante) especifica do lOdo complexo sern
pre-ja-dado. que a a sua exislencia. Assim compreendida, a contradic;:ao ~ 0 

motor de todo desenvolvimento. (AF M, 1921. 

A totalidade dessa monstruosa "expressao te6rica" (e varias linhas mais} 
e5tcl grifada para ressaltar sua importancia central e seu rigor, mas poupei 
os olhos dos leitores. Nao posso, porem, poupar·lhes 0 pensamento com a 
rnesrna facilidade, pois vemos agora Que a contradic;:ao e0 motor Que impul
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siona 0 motor da luta de classes. Revendo esses motores em serie, SalibaI' 
conclui, com louvavel 16gica: 

As classes sao fum,i5es do processo coniunro da produ~ao. Elas nao consti tuem 
o seu SUleito. mas pelo contrario. sao determlnadas pela sua forma. (Le, 230/11) 

o sujeito (ou agente) da histaria desaparece mais uma vez. 0 processo, pela 
enesima vez, e reificado. E uma vez que as classes sao "func;:oes do processo 
de produc;:ao" (processo em que, aparentemente, nenhuma agencia humana 
poderia entrar). 0 caminho fica mais uma vez reduzido atolice de deduzir 
classes, frac;:oes de classe, ideologias de classe ("verdadeiras" e "falsas") de 
seu posiclonamento imaginario - acima, abaixo, interpelatorio, residual, 
inclinado - dentro do modo de produc;:ao (ou dentro de suas multiplas 
contradic;:oes, ton;oes, defasagens etc. etc.) e esse modo de produc;ao econ
cebido como alguma coisa diversa da sua realizac;ao no processo histarico e 
dentro do "conjunto das relac;:oes sociais", ernbora de fa to s6 exista como 
uma construc;ao numa orac;ao metafisica. 

Poderiamos definir a atual situac;:ao mais precisamente se empregasse· 
mos uma categoria encontrada com frequencia na correspondencia de 
Marx com Engels, mas uma categoria que escapou ao vigilante escrutinio 
sintomal de Althusser. Toda essa "me!2~' (Geschichtenscheissenschlopff) 
na qual tanto a sociologia burguesa como 0 estruturalismo marxista estao 
mergulhados ate 0 pesco<;o (Dahrendorf ao lado de Poulantzas. a teoria da 
modernizac;ao ao lade da pnltica tearica), nos foi cagada pela paralisia con
ceptual, pela des·historizac;ao do processo e pela reduc;ao cia c1asse, ideolo· 
gia, formac;5es sociais e quase todo 0 resto. ~ categorica. A sec;ao 
sociol6gica: as compllcadas rotac;:oes diferenciais dentro do espac;:o fechado 
do planetario; as series de desenvolvimento programaclas auto-extrapolan
tes; os modelos de equilibiro moderadamente desequilibrados, no qual 0 

dissenso vaga infeliz POl' estranhos corredores, em busca de reconciliac;:ao 
com 0 consenso; as analises sistemicas e estruturalismos, com suas torc;oes 
e suas combinatorias; as ficc;oes contrafatuais; os chanfradores econometri· 
co e c1iometrico - todas essas teorias se arrastam, ao lange de caminhos 
programados, de uma categoria estatica para outra. E sao todas Geschichten
scheissenschlopff, merda nao·hist6rica. 

E nao obstante, nestes dias, pouco mais nos oferecem. Torturam-nos 
no eculeo de suas formulac;oes interminaveis ate que sejamos levados aos 
limites da tolenlncia. Nao podemos responder em nenhuma outra lingua
gem: so esta e rigorosa e reputada. Acima de nossas cabec;as, nas altas aca· 
demias, os inquisidores discutem; discordam violentamente, mas reconhe

a complexidade e a reputac;:ao uns dos outros. Afinal, arrancam-nos 
uma negac;:ao: uma negac;:ao da agencia humana, da criatividade, uma nega
c;:ao ate de nos mesmos. Mas ao sairmos de sua tortura tearica vemos. pela 
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janela. 0 processo da histaria desenvolvendo-se. "E per' si muovef" - ape

sal' de tudo, ele se move! Sabemos - porque em alguma parte remota de
 
nossa personal idade permanecemos determinados pela razao - que deve

mos encontrar. de alguma forma, coragem para repudlar a nossa propria
 
negac;:ao. 

Recobrando 0 senso, lembramos porque nunca nos agradou muito a
 
analogia da luta de classes como motor da hist6ria. ~ que ela supoe duas
 
entidades distintas: "historia", que e inerte, uma intrincada composic;ao de
 
p~as; e um "motor" (Iuta de classes) que e colocado nela. e movimenta
 
essas pec;as, ou as coleca em movimento. Os escolasticos medievais teriam
 
usado uma analogia diferente: a luta de classes teria sido 0 sopro vital, ou
 
alma, que animava 0 corpo inerte da histaria. Mas a luta de classes eo pro

cesso (ou uma parte dele) e as classes em luta sao 0 corpo (ou uma parte
 
dele). Vista sob esse aspecto, a historia eo Seu proprio motor.
 

Isto nos leva a uma reflexao geral sobre a Ii nguagem do estruturalis

mo. Podemos, mais uma vez, observar' a pressao do ser social sobre a cons

ciencia social, nao s6 na ideologia "burguesa" mas tambem no pensamento
 
marxista. Ja delineei 0 contexto politico e sociologico: 0 congelamento de
 
todo 0 processo social provocado pela Guerra Fria. Mas houve outras razoes
 
que se interpolam. Os pensadores europeus inclinavam-se, no seculo XI X.
 
a lanc;ar mao de analogias baseadas no processo natural (com freqLiencia, 0
 

progressol, nao so POl' evidentes razoes politlcas e sociol6gicas como tam

bern porque essa linguagem parecia ser oferecida pela tecnologla e as cien.
 
cias naturais de sua epoca. Os tearicos de hoje estao em posic;ao mu ito di

ferente. Em primeiro lugar, estao mais segregados do que nunca ern relac;ao
 
a p'rfltica; tr'abalham dentro de instituic;oes complexamente estruturadas,
 
segundo horarios e programas; sua informac;ao e obtida menos da observa

c;:ao (exceto POl' incursoes "no campo") e mais na forma da Gil ou G III de 
Althusser; seu conhecimento do mundo e composto, cada vez rnals, em 
suas cabec;as ou suas teorias, POI' meios que nao os da observac;ao. Estao 
cercados, per todos os ladas, POI' "estruturas". AtE! mesmo sua5 unJversida
des (e em especial as novas) nao sao manlfestac;:5es arquitetonicas, mas 
estruturas, com bases subterraneas visitadas apenas pelos proletarios carre
gadores e homens que trabalham nas caldeiras, com a economla e as cien. 
cias sociais nos dois primeiros andares, e filosofia e literatura, que 56 podem 
ser alcanc;adas pelo elevador, em niveis muito superiores. Enquanto isso a 
tecnologia (ou 0 que sabem de tecnologia atraves de informac;oesJ ja nao e 
mats uma questao de eixos e correias de propulsao e estradas de ferro cada 
vez mais lon9as, mas uma questao de circuitos, engrenagens complicadas. 
programas automatizados; as ciencias naturais falam de complexas estrutu
ras moleculares e 0 torque do ADN; as instituic;:oes estao sujettas a analise 
sistemica; e dentro de tudo isso chegam, com inevitavel pontualldade, a 
cibernetica e 0 computador, que peneiram, separam e organizam irnpar
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cialmente todas as linguagens - da tecnologia. ciencia natural. sociologia, 
economia, historia - sob uma (lnica condic;:ao: a de que as categorias que 
ele ingere sejam inambfguas e constantes, de conformidade com a const~ln
cia de seu proprio complexo program a bi mirio. III 

Nao escrevo tudo isso para rejeita-Io, num romantico acesso de irri· 
t~ao. ~ assim que vivemos hoje; e isso nos da parte de nossa experi€lncia. 
Mas essa experiencia deve, inevitavelmente, influenciar nosso vocabulario 
e, em particular, 0 vocabulario da analogia. E por veles devemos resistir 

mo
essa

c1aramente a essa pressao, quando temos razao para suspeitar que seu "sen
so comum" disfan;:a a ideologia. Assim como Marx teve que repudiar a 
"merda" das analogias malthusianas e de mercado da Economia Pol itica. 
assim tambem devemos repudiar as.;ilnalogias inadequadas de nfveis, circui
tos e fechamentos complexos. Tam~~o podemoSo permitir que 0 compu
tador determine que as nossas categorias se imobilizem para atender asua 
conveniencia. As analogias orgiinicas do stkulo XIX, derivadas da observa· 
<;ao de plantas. animais, do crescimento vegetal, eram por vezes impropria
mente aplicadas a situai;oes humanas, mas eram, pelo menos, analogias de
rivadas nao da estrutura, mas do processo. Mas. a medida que 0 campo de 
observar,:ao dos te6ricos de hoje se torna cada vel mais especializado e mais 
segregado da prcitica, para onde se poderiam eles voltar em busca de analo
gias comparaveis, de um vocabulario de interac;:ao e "evoluimento"? Sugiro 
que podedamos comeyar observando-nos a n6s mesmos. 

Ja lancei invectivas suficientes a cabeya da estase categorica. Equal 
e a alternativa? Uma rejeic;:ao empfrica e intuitiva da teoria? Um relativis

historico que exija novas categorias para cada contexto? Podemos, a 
altura, ter a ajuda de Sartre, cujo pensarnento nem sempre posso 

(como bom ingles) acompanhar em toda a sua sutileza - e corn 0 qual nem 
sempre concordo - mas cuja compreensao da hist6ria, e cuja relai;ao corn a 
realidade polftica sao superiores, em todos os pontos. as de Althusser. 

Althusser. como Foucault. apega-se a an<llise da estrutura. Do ponto de vista 
epistemol6gico. ISla' eQ;;ivale a retornar a uma posi<;:ao favonivel ao conceito. 
contra a no(:8o. 0 conceilO ~ atemporal. Pode·se estudar como OS conceitos 
sao crlados. urn ap6s outro. denlro de determinadas categorias. Mas nem 0 

pr6prio tempo nem. em conseqiiencia. a hist6ria. podem tornar-se objeto de 
um concelto. H<l uma contradi<;:ao nos termos. Quando se introduz a tempora
lidade. percebe-se que dentro de um desenvolvimento temporal 0 pr6prio con
ceito se modi fica. A no(:ao, pelo contr<lrio. pode ser definida como 0 esfor<;:o 
sint~tico para produzir uma id~la que se desenvolve pela contradicao e sua su
cessiva super~ao, e portanto ~ homogenea ao desenvolvimento das coisas.ll2 

Nao tenho certeza de que aceito essa nOl;:ao de nOi;ao. Mas a argumentac;:ao 
de Sartre segue de perto minha ponderai;ao anterior quanta a natureza 
aproximada e provis6ria des conceitos hist6ricos, quanto a sua "elastici
dade" e generalidade ("classes". "Iuta de classes"), quanto ao seu carater 

de expectativas, mais do Que regras. (ver p. 57) Estci de acordo tambem 
com a vigilante rejeii;ao do conceito, ou analogia, fechado e estatico, em 
favor do conceito aberto, formativo e modelador: como a sUbstituii;~o de 
"lei do movimento" por "'6gica do processo", e a compreensao do deter
minismo nao como programayao predeterminada ou a implantayao da 
necessidade. mas nos seus sentidos de "estabelecimento de limites" e "apli. 
car,:ao de pressoes".113 Significa conservar a nOi;ao de estrutura, mas como 
atuai;ao estrutural (Iimites e pressoes) dentro de uma formayao social que 
permanece proteica em suas formas. Significa a rejeii;ao do truque de pen
samento examinado por Raymond Williams em relac;:ao a"base" e "super
estrutura", segundo 0 Qual os "termos metaf6ricos para uma relar;:ao" sao 
ampliados para "categorias abstratas ou areas concretas", ate que essas 
categorias anal (ticas 

Como ocorre com freqiitincia no pensamento idealista. tornaram-se Iquase 
despercabidamente) descri<;:oes substantivas, que uim habitual prioridade 
sobre todo 0 processo social ao qual. como categorias analiticas. se procuram
djrigir. 114 

Significa que, mesmo se decidirmos, por razoes legl'timas, isolar certas ati
vidades humanas para ancilises isoladas - como podemos taler com modos 
de produ<;:ao ou processo economico .- nao nos deixamos iludir pelos 
nossos pr6prios procedimentos passando a supor que esses sistemas estejam 
isolados. Significa que, nesses procedimentos, empregamos um cuidado 
especial sempre que chegamos a asses "termos de junc;:ao" que se situam no 
ponto de jun<;:ao entre disciplinas anal t'ticas (como "necessidade" em eco
nomia, que pode ser vista como uma "norma" em antropologia) ou entre 
estrutura e processo (como "classe" e "modo de prodUl;:ao", que se situam 
para sempre nessas fronteiras). 

ISla nao e tUdo. Precisamos, tambem, de mais pensamento hist6rico; 
uma maior autoconsciencia te6rica em relac;:ao aos nossos proprios concei
tos e procedimentos; e maior esfon:;;o, por parte des historiadores, para 
comunicar suas verificac;:oes a outros em formas teoricamente convincentes. 
(E m toda a discussao de "prcitica teorica" sobre os modos de produi;ao, 
forma!;oes pre-capitalistas, ideologia, processo de trabalho, c1asse, 0 Esta
do, AlEs e ARES, MFPs e MCPs', os historiadores que fizeram desses pro 
blemas objeto de prolongada investigai;ao foram, em geral, ignorados, e 
devolveram 0 cumprimento com um silencio desdenhoso.) A comunica
<;ao tluira em ambas as direi;oes, decerto. Mas 0 que nao precisamos e de 
Uma "teoria da hist6ria", no sentido de Althusser. Pois essa teoria sera 

• Aparelhos Ideol6gicos de Estado. Aparelhos Repressivos de Estado, Modos Feu 
dais de Producao e Modos Capitalistas de Produ<;:ao. (N. do T.) 



... a historia, que nunca dorme ou morre 
e, segurada por um momento, queima a mao. 
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E isto tambem nao e tudo. Ha ainda a questao da diah~tica. Muitos 
cdticos observaram que Althusser expulsou, juntamente com Hegel, a 
dial~tica. Isto deve ser evidente, sem maior demonstraC;;ao. Nao me refiro a 
expulsao desta ou daquela "lei" da dialMica, como no elogio que faz a 
Stalin pela sua presciencia ao contestar as credenciais da "negac;;ao da nega
(:80". 0 status ontol6gico de quaisquer dessas "leis" ~ questiomlvel. Quero 
dizer que mesmo no momento em que Althusser aclama La Dialecrique, e 
se gaba prossessivamente de sua intimidade com ela, ele a coloca em pose 
estatuesca, na qual reconhecemos. mais uma vez, a nossa velha amiga. 
La Strucure a Dominante. Ela traz uma nova roupagem, que expressa de 
maneira soberba sua natureza interna contradit6ria: 

Essa roupagem e uma reftexao da contradic;:ao, e a criac;;ao nos eapresenta· 
da pelo seu criador sob 0 nome de "sobredeterminaC;;ao". A roupa se 
adapta perfeitamente a forma do modelo, mas esta tao justa que ele nao se 
pede mexer. Em todos os textos de Althusser, a diahHica, concebida como 
a logica da 16gica do processo, nao aparece jamais. 

Meus leitares estarao esperando encontrar, a seguir, umas 100 pagi
nas de analise da dialt~tica. Sinto desaponta-Ios. Isso esta al~m de minha 
competencia. Quero fazer apenas algumas observaifoes, situando-me fora 
de uma discllssao em cujas complexidades seria temerario penetrar. Primei· 
ro, sou da opiniao de que 0 entendimento cia dialetica s6 pode avanc;;ar se 
for feito um embargo absoluto a menc;;a"o do nome de Hegel. Isto pode pa
recer absurdo e estranho. Mas pretendo explica-Io exaustivamente. Eviden
temente, Engels e Marx "deviam" a sua dialt~tica a Hegel, voltaram muitas 
vezes a Hegel e reconheceram frequentemente a sua d (vida. Tudo isso ja foi 
examinado por outros, e com muita habilidade, e nao pretendo discutir 0 

valor desse exame. Algum dia ele deveria ser retomado. Mas a esta altura, 
o estudo nao s6 esta esgotado, como se tornou contraproducente, pois sua 
tendE!ncia foi alinhar os seus protagonistas entre os marxistas "hegelianos", 
os quais, com todos os seus esfon;:os de inversao, tendem a ver a dialetica 
Como uma infiltrac;;iio hegeliana dentro do processo; e os anti·hegelianos 
(sejam "historicistas" empfricos ou althusserianosl Que tendem, com efeifo, 
a deitar fora a dialetica juntamente com Hegel. 

Mas, em segundo lugar, a explicac;;ao que os te6ricos oferecem para 
Seus procedimentos niio precisa ser a mesma coisa que os procedimentos 
em si. Podemos concordar em rejeirar a explicaC;;ao proposta par Engels em 
A diaterica da natureza, mas a questao nao pode terminar ai. 116 Restam 
ainda os pr6prios movimentos de pensamento. impl (citos em muitos 

Essa reflex§o das condi90es de exisceneia da conrradi9ao no IOterior de/a meso 
ma, essa reflexao da estrUl(Jra arriell/ada como dominance que eonsciwi a tini· 
dade do codo eomplexo no incerior de cada eoncradic§o, eis 0 traco mais pro· 
fundo da dialetica marxista. (AFM, 181·182; ver supra. p. 95). 
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• 0 anagrams referido ~ a formB4;iio do nome Stalin com as levas da palavra last e 
as duas primeiras de mstance, da expressiio "ultima instancla", em Ingles. lasc mstance. 
(N doT.) 
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Nem a questao esta em que tentativa de faze-Io, numa "ciencia" destitu fda 
de substancia, termina mais ou menos como a caracterizaC;;ao que Engels 
fez da heranc;;a hegeliana: "uma compilaC;;ao de palavras e de torneios ver
bais que nao tinha outro prop6sito senao estar amao no momenta exato, 
quando 0 pensamento e 0 conhecimento positivo faltavam".llS Tudo isto 
ainda nao ~ tudo. 0 pr6prio projeto e mal engendrado; ~ um exerclcio de 
fechamento, e nasce de uma esp~cie de agorafobia intelectual, uma ansie
qade frente ao incerto e ao desconhecido um anseio de seguranc;;a dentro 
da cabina do Absoluto. Como tal, reproduz velhos modos teol6gicos de 
pensamento, e suas construc;;oes sao sempre elaboradas a partir de materiais 
ideol6gicos. Mais ainda, sistemas totais deste tipo, muito geralmente, colo
cam-se em oposiC;;ao a razao e censuram a liberdade. Eles buscam nao s6 
dominar toda teoria - ou expulsar tOdas as outras teorias como heresias 
_ mas tambem reproduzir-se a si mesmos dentro da realidade social. Como 
a teoria ~ um fechamento, a hist6ria deve ser levada a se Ihe conformar. 
Eles buscam lac;;ar 0 processo em suas categorias, sujeita-Io, quebrar sua 
vontade e submete-Io ao seu comando. Na "ultima instancia", encontra· 
mos 0 anagrama de Stalin.' 

apenas um fragil enigma, a menos que adquira corpo alimentando-se Com 0 

conteudo da analise hist6rica substantiva. Se quisermos saber quao "auto
nomo", e "relativo" a que, podemos pensar 0 problema, mas entao deve
mos descobrir, e pensar novamente sobre nossas descobertas. Devemos pOr 
a teoria para trabalhar, e podemos faze-Io tanto interrogando as evidencias 
(pesquisal como interrogando a historiografia e outras teorias (cr(tica); 
ambos os m~todos foram os mais comumente empregados por Marx. A 
pratica te6rica que rejeita 0 primeiro procedimento ("empirismo") e reduz 
o segundo a uma caricatura ao medir todas as outras posic;;oes pelo con
fronto com sua pr6pria ortodoxia preestabelecida, nao prova coisa nenhu· 

.. Ima, exceto a auto-estima de seus autores. 0 projeto da Grande Teoria 
encontrar uma conceituac;ao total sistematizada de toda hist6ria e situa· 
c;;oes humanas - e a heresia original da metaffsica contra 0 conhecimento. 

Nao apenas isto e como tentar apanhar agua com a peneira. Nao 
se trata s6 de nunca podermos reproduzir, finalisticamente, dentro das 
formas do pensamento, 
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trechos da analise de Marx e Engels, seus procedimentos, e sua autocons. 
ciencia destes. Quando 0 velho Engels trovejou para Schmidt, "0 que falta 
a todos esses senhores e a dialetica", acrescentou que nao eram "leis" dia
letkas, mas 0 modo de apreensao de uma real izaeao fluente e contradit6ria: 

Eles nao veem nunca coisa alguma. a nao ser 0 efeilO aqui e a causa ali. Que 
1550 euma abstracao vazia. e que esses p610s opostos metaflsicos s6 existem no 
mundo real em momentos de crise. enquanto todo 0 vasto processo avan~a Ila 
forma de interacao (embora de fort;as muito desiguais. sendo 0 movimento 
eeonomico. de longe, a mais vigorosa, mais elementar e mais decisiva) e Que 
aQui tudo e relativo e nada e absoluto - isto eles nunea eomet;am aver. 

~ certo que a carta termina assim: "Hegel nunca e>:istiu para eles". 
Hegel (invertido) "ensinou-Ihes" aver dessa maneira. Mas convem pensar 
mais sobre a maneira de ver e menos sobre 0 professor. Os trinetos "daque· 
les cavalheiros" leram a sua Logics de cabeea para baixo e de tras para a 
frente, mas nao aprenderam nada. "Contradieao" e antagonismo, um 
"motor" de luta: nao eum momento de possibilidades opostas coexisten· 
tes. "Reformismo" deve ser incorporaeao as estruturas capitalistas: nao 
pode ser tambem reformas e a modificaeao dessas estruturas para permitir 
um espa~o a incorporaeao. E assim por diante, etc. etc. "E les nao veern 
nunca coisa alguma, a nao ser 0 efeito aqui e a causa ali." 

Assim, e sempre posslvel que (como Marx observou acerca de Spi· 
noza) "a verdadeira estrutura interna do seu sistema seja, afinal de contas, 
totalmente diferente da forma pela qual ele a apresentou conseientemen· 
te".117 E, terceiro, mesmo colocando Hegel de lado. ainda temos pela 
frente William Blake. Ofereco Blake nao como um mestre ate agora nao 
reconhecido de Marx, mas para ressaltar que a dialetica nao era proprie' 
dade privada de Hegel. Blake nos recorda uma tradicao muito antiga, as 
vezes reputada, outras misteriosa e hermetica - frequentemente uma tradi· 
cao de poetas - que buscava articular modos de apreensao adequados a 
uma realidade que estc\ sempre em fluxo, em eonflito, em decadencia e em 
processo de vir-a-ser. Contra a "visao (mica" do materialismo mecanieo, 
Blake procurou pensar e conseguiu, "estados contrarios" eoexistentes, 
e casar 0 ceu eo inferno. Devemos coneordar que Hegel foi 0 vetor atraves 
do qual essa tradir,;ao foi transmitida a Marx, e podemos concordar que 
essa transmissao foj um legado amblguo, e que a tentativa de Hegel de obje· 
tivar um modo de apreensao na forma de leis, foi invalida. Mas isso nao 
invalida 0 modo de apreensao. 

Estou sugerindo que Hegel obscurece nossa visao. Ele se interpoe 
entre n6s e a luz. Se 0 pusermos de lado, podemos enta~ olhar diretamente 
com mais facilidade, para a pr6pria dialetica. Nao tenho certeza do que 
veremos, exceto que certamente nao sera contradieao eaptada numa pose 
estacionaria. A tentativa de ver uma 16gica inscrita no pr6prio processo 
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"natural" foi incapacitante e enganosa. Mas sob outro aspecto, parecemos 
estar oferecendo uma descrieao, nos termos da 16gica, das maneiras pelas 
quais apreendemos esse processo. 118 

Tenho certeza apenas de que esse modo de apreensao do processo 
"de dois gumes e duas pontas" sera encontrado na pr6pria pratica de Marx 
e Engels. E (aqui posso falar com seguranea por outros que fazem parte da 
"minha" tradieao) que em meu pr6prio trabalho de historiador observei . 
repetidamente esse tipo de processo e. em consequencia introduzi a diale- {I' 
tica - nao como esta ou aquela "lei" mas como um habito de pensamento 
(em opostos coexistentes. ou "contrarios") e como expectativa quanto a J) 
l6gica do processo, na minha pr6pria analise. De que outra maneira estarfa
mos preparados para compreender 0 paradoxo de que 0 agente aparente da 
revoluC;;ao socialista, 0 Pcus (s) se tenha tornado 0 6r9ao que, acima de 
tudo, articula e impoe ao processo social e intelectual auto-ativador da 
sociedade russa um sistema de bloqueio?
 

A expulsao da dial(nica do sistema althusseriano e lamentavel. mas ela
 
flui como consequencia necessaria da estase interna do estruturalismo.119 
Tenho menos certeza de que haja muito a ganhar em se dar a "dialetica" 
uma elaborada expressao 16gica e formal. Ouvimos dizer com freqUenCial 
que Marx tinha um "metodo", que esse metodo se situa em algum ponto 
na regiao da razao dialetica, e que isso constitui a essencia do marxismo. 
~ portanto estranho que, apesar de muitas alusoes e varias declaraeoes de 
intenr;:ao. Marx nunca tenha escrito essa esseneia. Ele deixou muitos eader
nos de notas. Foi no m Inimo um trabalhador intelectual consciente e res
ponsavel. Se tivesse achado a chave do universo, teria reservado um ou dois 
dias para anotar isso. Podemos concluir, portanto, Que nao foi eserito por
que nao podia ser escrito, tal como Shakespeare e Stendhal nao poderiam,
ter reduzido sua ane e uma ehave.rPorque nao se tratava de um metodo, 
mas de uma pratica. e uma pnitica aprendida praticando-se. De modo que, 
nesse sentido, a diah~!tica nunca pode ser registrada. nem aprendida de cor. 
Ela s6 pode ser assimilada pelo aprendizado cr (tico dentro da pr6pria ~ 
Prchica. J 

Vamos concluir esta se<;ao com algumas observacoes diferentes. Pro
meti, no in Icio, nao usar 0 metodo de barganhar usando citaeoes de Marx. 
Nao estou interessado na defesa do marxismo como uma ortodoxia, mas 
nao podemos deixar de lado, como irrelevante, a questao de ser ou nao 
"autorizada" a leitura que Althusser faz de Marx - se, inclusive, a obra de 
Marx foi erroneamente considerada (como "historicismo") quando teria 
sido sempre um estruturalismo, permitindo premonieoes do planetario 
de Althusser. Uma maneira satisfat6ria de responder a essa pergunta sera 
atralles da observar,;ao de varios dos recursos empregados por Althusser 
Para justificar sua leitura, nao s6 como verdadeiramente ortodoxa, mas 
como mais ortodoxa do que Marx. 
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Ja observamos um expediente, no "motor": glosar um texto ("tese 
do Manifesto Comunista") e inventar dessa glosa uma "proposiC;ao mar
xista fundamental". Observamos outro, na transmutac;ao de analogias em 
conceitos, e de categorias analfticas em descril;oes substantivas. Outr 
tentativa poderia ser feita, aqui, com 0 usa althusseriano de "em ultima 
instiincia". A "ultima" instiincia (in letzter Instanz) pode ser diferente
mente traduzida como "em ultima analise", "no (tribunal del ultimo re

curso", "finalmente", "no julgamento final". A competente e erudita
 
comunista, Dona Torr, trabalhando a uma distiincia de dez mil quilometros
 
dos meios academicos, e que primeiro tradllziu para 0 ingl~s e organizou a
 
Selected Correspondence em 1934. Naqueles dias incrivelmente sombrios
 
em que (como nos garantem Eagleton, Anderson e dezenas de outros) os
 
soi-disant marxistas ingleses nada tinham em Sllas maos exceto uns poucos
 
e magros folhetos polemicos -- Dona Torr traduziu pela primeira vez 0
 

trecho da carta de Engels a Bloch: aquele trecho que se torna 0 eixo da
 
orat6ria de Althusser, mas que, recordamos, foi abstrardo de uma carta
 
que tambem fornece 0 roteiro em que cabe ao velho 0 papel de bufao.
 

Estes eram os termos da tradUl;aO: 

De acordo com a concep<;ao materialista da hist6na, 0 elemento delerminan
le'na hist6ria e, fina/mence, a produ<;ao e a reprodu<;ao na vida real. Mais do 
que isso. nem Marx nem eu jamais afirmamos. 

Assim, in letzter Instanz aparece primeiro como "finalmente" (ultimately) 
e, mais adiante na carta como "em ultimo recurso", ("in the last resort"). 
E, no asterisco', Torr permitiu-se uma das suas raras intromiss5es edito· 
riais: ""Momento - elemento no processo dialetico do vir-a-ser". Ao que 
parece, ela ja estava, h<l 40 anos atraS, com um olho vigilante no horizonte 
para a chegada de Althusser. Eis a sua versaa: "a produl;aO e 0 fator deter
minante"120 (AFM, 97.98) - sendo "produl;aO" uma outra categoria que 
ele a Balibar pretendem estabilizar e reificar E como pode uma ultima 
analise tornar-se entao uma "instiincia" - num "nrvel", uma "instiincia po
Utica" ou uma "instancia legal" a que e atribufda uma forl;a indicativa por 
La Structure aDominante? E que faremos com a definil;ao de Poulantzas: 
"Por modo de produ<;iio designaremos (. .. ) uma combinaC;ao especffica 
de varias estruturas e praticas que, em combinal;aO, surgem como outras 
tantas instiincias e nfveis ... "?121 Como pode um modo de produC;ao surgir 
como outras tantas instancias (analises, julgamentos, ultimos recursosl a 
menos que se tenha transformado num modo metaffsico, que nao produz 
bens nem conhecimento, mas se reproduz interminavelmente em niveis e 
instiincias diferenciadores, engendrando apenas fome te6rica? "Mas aver· 
dade e, nao sao as mais altas instancias que dao a informac;ao mais segura" 

Como bem pode expressar a hist6ria tao comum do fil6sofo que, enquantO 
contemplava as estrelas hi no alto caiu na 6gua: pois se tivesse olhado para 
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baixo teria vis to as estrelas na jgua. mas olhando para 0 alto nao podia ver a 
6gua nas es trel as. 

Poderiamos designar esse ultimo artitlcio como "transplante", Um 
6rgao de um argumento e cartado e colocado ao lade de outro. Um recurso 
rnais conhecido j~ foi bem apelidado como "ventriloquismo", 122 Althusser 
raramente deixa Marx falar: quando 0 faz, sobrepoe sua pr6pria voz a de 
Marx. Ou, 0 que e pouco diferente, "produz" Marx; prepara a cena; ensaia 
o roteiro; apresenta as deixas; e entao umas poucas linhas, adequadas ao 
momento da cena, sao permitidas. Observemos um exemplo. Althusser des
cobriu, com satisfa<;ao, uma nota de radape em 0 Capital -, e all~m disso, 
uma nota que s6 pode ser encontrada na edil;ao francesa - definindo a 
pa lavra "processo": 

A palavra proces, que expressa um desenvolvimenro considerado na totalidade 
de SllBS condif:oes reais. e de ha muito parte da linguagem cientl'fica em toda a 
Europa. Na Fran<;a. foi introduzida um pouco envergonhadamente em sua 
forma latina - processlls. Depois. despida desse disfarce pedante. penetrou nos 
livros de qu'-mica. fJ'sica, fislologia. etc. e em obras de metafJ'sica. No fim. ela 
obtera uma certidao de naturaliza<;ao completa. (L. & P.. 117; P. & H., 185). 

A produc;:ao exige que, a essa altura, Marx fale algumas linhas para autori· 
zar a tese de Althusser da hist6ria como um "processo sem suieito"; alem 
disso, ele quer pegar a palavra "processo" (que a leitor informado sabera ter 
sido usada livremente por Marx) e calaca-Ia na prisao. Se a processo hist6
rico pode ser definido como "um desenvolvimento considerado na totali
dade de suas condic;:oes reais", entaa pode ser reposto dentro da estrutura, 
como um mecanismo que faz' girar 0 planetario_ Uma maneira (honesta) de 
abordar essa questao poderia ter side atraves do exame das argumentos 
de Marx em 0 Capital, em certos trechos centrais do texto. Mas Althusser 
prefere uma nota de rodape limitada aedil;ao francesa. Oferece essas linhas 
como sua autoridade. Por que, en tao, escolheu Marx uma maneira tao obs
Cura de expressar um ponto de tal importancia? Uma resposta chauvinista 
seria: "Porque s6 0 lei tor frances poderia ter a logica para eompreender tao 
linda colocal;aO." Mas Althusser nao e, neste ponto, challvinista; tem um 
argurnento melhor - somente os tres ou quatro anos decorridos desde a 
publicac;ao de 0 Capital em alemao teriam permitido a Marx esclarecer 
seu pensamento, "e Ihe permitiram perceber a importiincia dessa categoria 
e expressa-Ia ele mesmo". (L. & P., 117) 

t essa a produc;ao, e e soberba. Mas 0 produtor reeebe pouca ajuda 
de seu roteiro: 0 dramaturgo cochilou. A nota define a palavra processo, 
tal como empregada indiferentemente nos trabalhos de qu(mica, Hsica, 
fisiologia e metaffsica. A nota nada d iz, absolutamente nada, sobre como 
Marx aplica a palavra, sobre a nOl;ao que tem Marx do processa hist6rico 
(para isto teremos de recorrer aos seus Iivrosl. E e evidente pela propria 
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nota que ela foi inserida na edi<;ao francesa porque a palavra ainda nao havia 
sido "naturalizada", ainda nao era familiar a teoria polltica e economica 
(au Marx assim pensava), possivelmente porque ofendia a rigidez das cate
gorias na Ibgica francesa, possivelmente porque os intelectuais franceses 
submetem a cuidadoso escrutlnio as credenciais de intrusos conceptuais 
estrangeiros antes de lhes permitirem acesso intimo ao seu discurso. E nao 
digo isso criticando os franceses. Os intelectuais britanicos, tao ansiosos de 
se "europeisarem", poderiam aprender alguma coisa da cautela dos france· 
ses, He no ingles alguns intrusos recentes - "conjuncture", "0verdeterm i
nation", "instance", "structure in dominance" - cujos certificados de 

naturaliza<;:ao deveriam ser recusados.

Ja registramos os seguintes estratagemas: inven<;:ao, transmuta<;:ao de
 

analogias em conceitos, transplantes conceptuais improprios, "ventriloquis·
 
mo" ou "produ<;:ao". 0 expediente mais geral, porern, eo ernprego de lei·
 
turas gue sao parciais ou que sao totalmente enganosas, e de maneira que
 
nao podem ser "inocentes". Como exemplo final. examinaremos um desses
 
casos. Ja dissernos que Althusser, num ponto importante de sua argumen·
 
tac,;ao, cita a autoridade de Miseria da filosofia, a polemica de Marx (em
 

1847) contra Proudhon: 

Com efeito, como e que a f6rmula 16gica apenas do movimento. da sucessao. 
do tempo, poderia explicar 0 corpo da sociedade, no qual todas as relaco

es 

economicas coexistem simultaneamente e se sustentam mutuamente] 

lsto aparece. como ia vimos lp. 107), numa etapa criticamente importante 
de sua defesa de um modo de analise estruturalmente sincrOnica. Nao creio 
haver qualquer outro texto de Marx que ele explore mais. Esse texto eseu 
alvara para ter um planetario, ~ usado em pelo menos quatro momentos 
significativos em Ler 0 CapitallLC, 70·71 /1, 37·38/11,47/11), ~ definido com 
"rigorosa c1areza" em "algumas frases lucidas" em que Marx "nos adverte 
de que ele procura coisa totalmente diversa da compreensao do mecanismo 
de produ<;:ao da soeiedade como resu/tado da histbria: a eompreensao do 
mecanismo de produ<;:ao do efeito de sociedade por esse resultado ... " (LC, 

_71l. Essas frases. nUma obra que vern imediatamente depois da "cesura 
epistemological' _ uma das primeiras manifesta<;:oes do Marx "maduro" 
_ sao na verdade de "alcanee absolutamente decisivo", enos dirigem para 
a essencia de sua revolUl;;ao na Teoria, sua deseoberta da "ciencia", 

Nao fica claro porque e assim, mas e bastante claro que a frase deve 
ser apoiada pelo seu contexto, Recorramos a ele, 0 conceito eo capitUlo 
dois de Miseria da filosofia, intitulado "A Metafisica da Economia Poll· 
tica", e come<;:a com algumas observa<;6es sobre 0 metodo, 0 que mais 
havia aborrecido Marx em La Philosophie de la misere e a pretensao de 
Proudhon a um novO metodo metafisico: "Nilo estamOS dando uma hist6' 
ria segundo a ordem temporal, mas segundo a sequencia de iddias". Ern 

lugar da sequencia da hist6ria real, Proudhon pretende desenvolver teorias 
economicas em "sua sequencia 16gica e em sua relar;ao serial no entendi· 
menta: e essa ordem que nos orgulhamos de ter descoberto." (Proudhon, 
citado em C.W., VI, 162l. 

As varias observacoes de Marx desenvolvern, de rnaneira bastante 
enfatica. diferentes aspectos da mesma objecao: 0 canlter metafisico e nao· 
hist6rico do metodo de Proudhon, Os economistas burgueses desenvolve· 
ram "a divisao do trabalho, eredito, dinheiro, etc. como categorias fixas, 
imutaveis. eternas", mas "nao explicam (. .. ) 0 movimento hist6rico que 
Ihes deu origem". Proudhon toma essas categorias (dos economistas) como 
dadas, e quer coloca-Ias em nova ordem sequencia I, numa relacao serial no 
entendimento: 

a material dos economistas e a vida ativa, energica, do homem; 0 material de 
M. Proudhon sao os dogmas dos economistas. Mas no momento em Que dei
xamos de buscar 0 rnovimento hist6rico das rela~6es de produCao, das Quais as 
categorias sao apenas a expressao te6rica (. ..1 somos for~ados a atribuir a ori· 
gem desses pensamentos ao movimento da ralaO pura. I/bid., 1621. 

Marx ve isso como a heresia da metafisica. Tudo e apresentado. nilo na 
analise da realidade social e hist6rica, mas como uma sequencia de eatego
rias 16gicas abstrafdas: 

Assim as metafisicos que. ao fazer essas abstrac6es julgJm estar fazendo anali· 
ses, e Que quanto mais se desligam das coisas mais se imaginam pr6ximos do 
ponto de penetra~ao de sua essencia - esses metafisicos estao, par sua vel, 
certos ao dizer que as coisas aQui em baixo siio bordados dos quais as catego· 
rias 16gicas constituem a tela. 

(Sentimo-nos pouco confortaveis e lembramos 0 "efeito de sociedade", e 
homens como Triiger: bordados na tela da estrutural. E Marx continua: 

Se tudo isso existe, tudo 0 Que vive sobre a terra e sob a agua pode ser reduzi
do por abstracao a uma categoria logica - se todo 0 mundo real pode ser assim 
afogado num mundo de abstraciies, no mundo das categorias 16gicas - Quem 
se cleve espantar com isso? 

Tudo 0 Que existe, tudo 0 Que vive sobre a lerra e sob a agua, existe e vive 
apenas por alguma forma de movimento. lIbid., 163). 

Proudhon pelo menos percebeu isso. E procura incluir 0 movimento em 
suas categorias por meio de um grosselro desdobramento da dialEhica hege
liana. Mas 0 que fez foi abstrair 0 pr6prio movimento numa serie de eate· 
gorias 16gicas: 

ApliQuemos esse metodo as categorias da economia politica e teremos a 16gica 
e a metafisica da economia pol ttlea ou. em outras palavras, teremos as catego· 
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rias economlcas que todos conhecem traduzidas numa linguagem pouco conhe· 
cida, que Ihes d<l a apanincia de terem florescido recentemente num Intelecto 
da razao pura, a lal ponto essas categorias parecem engendrar-se mutuamente, 
estar Iigadas entre si e entretecidas umas nas oUlras pela simples operaCao do 

movimento diahHlco. (Ibid. 1651. 

Estamos agora comeyando a compreender porque Althusser colocou 
a mao com tanta tirmeza sobre 0 texto de Miseria da filosofia enos permi
tiu apenas espiar entre sellS dedos uma L.lnica frase. Mas para compreender 
o contexto dessa trase e, portanto, 0 significado de Marx, temos de voltar
 
por um momento do cap(tulo dois ("0 metodo") ao capitulo um, onde
 
Marx se ocupa diretamente da questao do conceito de valor de Proudhon.
 
Este procura explicar a genese do valor de troca, nao em sua genese hist6·
 
rica real, mas na sua genese dentro de uma sequencia de categorias 16gicas:
 
a "hist6ria" ea hist6ria da genese das ideias numa "reiayao serial no enten·
 
dimento". Proudhon apresenta sua sequencia da seguinte maneira:
 

Como um grande numero de coisas de que preciso s6 ocorrem na natureza em 
quantidades moderadas, ou mesmo nao ocorrem , sou forcado a ajudar na pro
duC daquilo de que preciso. E como mlo posso fazer tantas coisas. proponhoao 
aos oUlros homens, meus colaboradores em varias funcc5es, ceder·me uma parte 
de sua produCao em /foes da minha. (Proudhon, citado em {bid., p. 1111. 

(Como Marx observa noutro lugar, essa e uma nOyaO caracteristicamente 
pequeno burguesa das relal;oes economieas: 0 "eu" e um pequeno mestre 
chapeleiro ou fundidor de bronze, que usaria esse modo de traca se 0 Esta· 
do, a tributac;:ao, 0 privilegio feudal, nao interviessem.) 122 Dessa "sequen· 
cia Ibgica" (uma "hist6ria", mas uma histbria apenas nas ideias, ou ideolo· 
9

1
a) Proudhon deduz a divisao do trabalho. Como observa Marx, "Um 

homem resolve 'propor a outros homens ... ' que estabelel;am a troca", 
mas Proudhon nao explicou a genese dessa proposta, "como esse individuo 
isolado, esse Robinson, subitamente teve a ideia de fazer 'aos seus col abo' 
radores' uma proposta. do tipo conhecido e como esses colaboradores a 
aceitaram sem 0 menor protesto". (Ibid, 112.1 Este eum exemplo do que 
Proudhon descreve como seu "metodo hist6rico e descritivo" (Ibid. 113). 
A sequencia loglca das categorias. uma engendrando a seguinte na serie, 
pode entao ser colocada dentro de um pequeno balao chamado "eu", e 
esse balao pode ser enchido de retorica ate se tornar "a razao impessoal 

da humanidade", ou, em outro lugar, "Prometeu", que "surgindo do seio 
da natureza" se poe a trabalhar, e "nesse primeiro dia", seu produto "Ii 

igual a dez": 

No segundo dla, Prometeu divide seu traOOlho e seu produto se lorna Igual a 
100 No terceiro dia ... Prometeu inventa a maquina, descobre novas utilida

12 
des nos corpos, novas forcas na natureza ... (Proudhon, citado em (bid. 1571. ) 

o MOTOR DA HISTORIA 

Mas (quase nem precisamos repetir a critica de Marx) isso e inverter a se· 
quencia hist6rica real: 

o lrabalho e organlzado. e dividido de maneira dllerente de acordo com os 
instrumentos que tem a sua dispos1cao. 0 moinho manual pressupc5e uma dlV'
sao de trabalho dilerente da dlv,sao do moinho a vapor Ass.m. querer comel;ar 
com a divisao do traOOlho em geral. para chegar subsequenlemente a um Ins
trumenlO de produCao especifico, a maquina, e dar um tapa na cara da hlsl6
ria. (Ibid. 183.1 

Nesse sentido, e a maqu ina que (historicamente) "deseobre" a divisao do 
trabalho e determina suas formas particulares. '24 Nao podemos discutir 
com proveito a produc;:ao da riqueza "sem as condic;:oes hist6ricas nas quais 
foi produzida". Coloquemos esse "Prometeu" de volta na hist6ria. eo que 
se revela ele? 

t a sociedade. sao as relilCocs sociais baseadas no antagonrsrno de c1asse Essas 
relacc5es nao se processam entre indiv{duo e indiv{duo. mas entre Irabalhador 
e capitalista, entre campones e lallfundiario etc. Eliminem-se essas re1acoes e 
sera aniquilada loda a sociedade ... IIbid. 159). 

Dessa forma. toda Miseria da fi/osofia. uma poli~mica notavel e coe· 
rente, e um conjunto de variac;;oes sobre 0 tema da metafisica nao·hist6rica 
de Proudhon. Isso nos da 0 contexto, e portanto 0 significado. da frase em 
que se baseou 0 "alvara" de Althusser. As categorias economicas sao "a 
abstrac;;ao das relal;oes sociais de produyao" (Ibid. 165). Mas essas relal;6es 
estao continuamente em movimento. e as pr6prias categorias sao "produ
lOs hist6ricos e transit6rios". Proudhon procura arrancar as categorias de 
seu contexto. eternizei-Ias e. em seguida, reordena·las como uma relac;:ao 
serial no entendimento. (Ibid. p. 166.) Ele nao quer apresentar "a hist6ria 
de acordo com a ordem temporal". Essa "hist6ria real" e, na opiniao d~ 

Pro4dhon, apenas a "sequencia hist6riea na qual as categorias se manifesta
ram". (Ibid. 169.) Mas podemos melhorar a hist6ria real "tomando as ca
tegorias economieas (... ) sucessivamente. uma a uma ... " (lbic/. 1681. Em 
consequencia, para Proudhon "tudo aconteceu no eter puro da razao'" 
lIbid. 169.) Mas nao podemos separar as categorias economicas de seu con
texto dessa maneira, uma vez que "as relac;;oes de produc;:ao de cada socie
dade formam um todo". A relac;:ao serial de categorias no entendimento. 
estabelecida por Proudhon, leva-o a considerar as "relac;:6es economlcas 
Como outras tantas fases sociais, que se engendram umas as outras, resul
lando uma da outra como a antitese da tese, e realizando em sua sequencia 
16gica a razao impessoal da humanidade". Mas nao podemos analisar as 
relac;:6es produtivas, as relac;:oes economicas, como esse tipo de serie, j<i que 
todas as rela<;;oes (e as categorias) coexistem e se pressupoem mutuamente. 
Devemos toma-Ias ao mesmo tempo como um conjunto. Para chegar ao 
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valor, Proudhon "nao podia passar sem a divisao do trabalho, competicao 
etc. Nao obstante, na serie (... ) na sequencia 16gica, essas relacoes ainda 

nao existiam": 

Na constru~ao do edificio de urn sistema ideolOgico por meio das categorias da 
Economia PolI'tica. os membros do sistema social sao deslocados. Os diferentes 
membros da sociedade sao transformados em outras tantas sociedades Separa· 
das, seguindo-se uma ~ outra. Com e(8ito, como Ii que a fOrmula logica apenas 
do movimento, da sucessio, do tempo, poderia explicar a estrurura da socie· 
dade no qual todas as rel~{jes coexisrem simultaneamente e se sustentam mu· 
ruamenre? (Ibid. 166-7; os grifos sao meus.) 

Chegamos final mente ao talisma de Althusser, ii j6ia de "alcance 
absolutamente decisivo", Mas Marx nlio terminou. Segue denunciando, nas 
observacoes seguintes. Proudhon deslocou "os membros" do sistema social 
e os apresentou como "sociedades" separadas - produCao , troca, um siste
ma monetario, distribuiCao - que se seguem uma ii outra numa sequencia 
categ6rica 16gica. Temos que reconstituir esses membros eve-los como 
atuando juntos. Mas como podemos fazer isso, a nao ser dentro da "histo
ria real", a hist6ria dentro da qual essas rela(foes foram engendradas7 Quan
do 0 fazemos, voltamos mais uma vel ao ponto de origem do material dos 
economistas, "a vida ativa, energica, do homem". E entao a ilusao da teo
ria economica burguesa - de que a sociedade e 0 efeito de categorias e as 
homens sao os suportes das estruturas - efinalmente dissipada: 

Somas necessariamente fort;ados a examinar minuciosamenle como eram os 
homens no seculo XI, como eraJTl'no seculo XVIII, Quais eram as suas respecti· 
vas necessidades, suas for~as produtivas, seu modo de produ~ao, as m8tl~rias
primas de sua produ~iio - em suma, Quais eram as rela<;oes entre os homens 
Que resullaram de todas essas condi~Oes de exislencia. Chegar ao lundo de 
todas esses Questoes - 0 Que e isso. sencio valer-se de hist6ria real. profana. dos 
homens em todos OS seculos e apresentar esses homens como sendo igualmente 
os au tores e os atOres de seu pr6prio drama? IIbid, 170.) 

Necessita esse ponto de maiores explic3l;oes7 Os argumentos, assim 
como as relacoes de producao, formam um todo, Nao podemos separar um 
membro, e este Ii urn membro pequeno (uma frasel. a falange superior de 
urn dedo minimo. A argumentacao de Marx nao e, em nenhum momenta, 
contra 0 "historicismo"; e uma defesa da analise hist6rica integrativa, con
tra a "f6rmula 16gica {mica" desintegrativa de Proudhon, como uma rela
r;ao serial de categorias. Alem disso, podemos compreender agora 0 silencio 
de Althusser em relacao aos argumentos substanciais de Miseria da filoso
fia, pois as "heresias" que ele deseja desmascarar - a heresia do "empiris
mo" ("examinar minuciosamente como eram os homens"l. a heresia do 
"historicismo" ("a hist6ria real, profana, dos homens"l. e a heresia do 
"humanismo" ("tanto como autores e como atores do seu proprio drama") 

r) 
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_ essas heresias nao surgem simplesmente como 0 momentaneo "espai;o 
em branco do rigor interrompido. palo tempo apenas de urn relampago, 
no espacO negro da pagina" (ver pp. 120-121) - sao integrantes do texto, 
sao 0 argumento, sllo 0 trovao e 0 relampago lanc;:ados contra a escuridao 
de Proudhon. 

AIl~m disso, basta realizar uma pequena opera<;ao no texto de Marx 
- trocando a cada vez 0 nome de Proudhon pelo de Althusser - e 0 texto 
podera ser lido como uma polemica premonitoria sistematica contra a 
"Teoria" deste ultimo. Ecerto que Althusser substituiu a logica sequencial 
de Proudhon por uma 16gica inconsequente. Mas a polemica acerta 0 alvo 
quanta ao resto: a rigidez das categorias; a criai;aO das categorias a partir 
da razao pura e nao pela analise hist6rica; a heresia metaf(sica, categorias 
que engendram a sociedade e os homens como seus efeitos; a mistificadora 
"novidade" do vocabulario; a reorganizac,:ao da hist6ria real numa 16gica 
categ6rica mais adequada, "como 0 desenvolvimento de formas" (a estru
tura engolindo 0 processo); 0 metodo desintegrativo que separa um todo 
em "membros" ("nlveis", "instancias"); e a manipulac;ao desses membros 
num eter da ralao pura independentemente das especificidades do tempol 
hist6rico e da classe. Indo ao gabinete da autoridade e retirando este texto, 
o sr. Althusser cometeu um grande erro. 0 que ele supunha ser um alvara 
para entreter 0 publico com seu planetario era, na verdade, uma ordem 
judicial para abater seu proprio cao, a "pratica te6rica". E a ordem esta 
assinada: "Karl Marx". E deve ser executada, imediatamente, e pelo publi
co, se Althusser se recusar. Porque 0 cao ja mordeu a filosofia e a sociolo
gia, deixando-as enfurecidas. 

Uma ultima observ~ao. Nos a proporemos na forma de uma pergun
tao Como teve Althusser a ouscdia7 

XIII 

Tantas paginas! E ate agora s6 descobrimos dois dos ogros de Althusser em 
seus covis: "historicism0" e "empirismo". Nalgum ponto da floresta aqueles 
monstros ainda mais horrendos, "humanismo" e "moralismo", continuam 
soltos. Mas nao acho que precisaremos de tantas paginas para localila-Ios. 
Como ja vimos (p. 46), uma bola rola morro abaixo pelas suas proprias 
energia e vontade inatas. Todas as proposic,:oes subsequentes de Althusser 
rolam da mesma maneira. depois de colocadas nesse cume idealista. 

Deveria tambem estar claro, agora, que essas proposir;oes pertencem 
nao a razao OU a "ciimcia", mas ii ideologia; podemos, portanto, despacha· 
las urn pouco mais rapidamente, Que os homens e as mulheres nao sao 
agentes em sua pr6pria historia, mas Trager - suportes de estruturas, veto· 
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res de processo - deve seguir·se do eoncelto de um "proeesso sem sujeito", 
Supor outra eoisa e cometer 0 pecado do "humanismo", a primeiro anate· 
ma elaborado por Althusser contra esse pecado apareceu num artigo. "Mar· 
xismo e Humanismo". em 1964. Por que apareceu entao? 

Veremos, 
Mas para ver devemos tomar-nos historiadores por um momento, 

Tenho certeza de que meus mais crlticos leitores nao me acusarao de ter 
eonfundido. ate agora. a Teoria com a sociologia da ideologia. Nossa erlti 
ca foi "rigorosa". "dentro da Teoria" e de seu "discurso de eomprovayao", 
Bem. na maior parte do tempo. Nenhuma sllaba partidaria au pessoal teve 
permissao para entrar. Nao muitas vezes. 

Agora. porem. devemos nao s6 admirar 0 planetario de Althusser (0 

que continuaremos a fazer) mas tambem perguntar: par que ele foi feito. e 
a quem deveria entreter? Bem. primeiro. 0 texto. 

Eis como eomeya: 

o "Humanismo" socialista esta na ordem do dia,
 
Engajada no periodo que vai conduzl-Ia do soclalismo (a cada um con forme
 
o seu trabalho) ao comunlsmo (a cada um conforme as suas necessidades). a 
Uniao Sovietica prodama a palavra de ordem: Tudo para 0 Homem, e aborda 
novos temas: liberdade do Individuo, respeito Ii legalidade, dignldade da pes· 
soa. (AFM. 194.)" 

"t um aeontecimento historieo", continua Althusser, t premonitorio de 
um dialogo entre os eomunistas e os homens de boa vontade "que recha
l;am a guerra e a miseria. Hoje. 0 grande caminho do Humanismo parece 
levar tambem ao soeialismo", Mas isto e apenas uma aparencia. De fato. 0 

humanismo (0 "Homem") e um vieiadlssimo conceito ideol6gico burgues, 
do qual 0 proprio Marx foi vltima em seus primeiros manuscritos. Liber
tou·se dele no curso do seu encontro com Feuerbach - 0 assunto (0 tema 
do Ludwig Feuerbach de Engels) edemasiado familiar para ser repetido. 
Sob grandiosas expressocs de "humanidade" ocultava·se a explorayao do 
proletariado pela bu rguesia, Par isso 0 "humanismo" proletario revolu· 
eionario so podia ser um "humanismo de classc": "durante mais de qua· 
renta anos. na URSS, at raves de lutas gigantescas. 0 'humanismo socialista'. 
antes de se exprimir em termos de liberdade de pessoa. exprimiu-se em 
termos de ditadura de c1asse". (AFM. 194/5.) Mas "0 fim da ditadura do 
proletariado abre na URSS uma segunda fase hist6rica". 

Efetivamente, os homens desde jc! sao tralados na URSS sem distin<;:ao de 
dasse, isto e, como pessoas. Veem·se entao os lemas de um humanismo so· 

" As frases entre parenteses (que estao assim em Althusserl foram omilidas. com a 
devida sinaliza<;:ao, pelo au lor, ao citar 0 lrecho. (N. do T.) 
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clal,sta da pessoa suceder, na Ide%gis, os lemas do humanismo de classe 
(AFM,195.) 

Muito bonito. Mas. antes que possamos encomendar um estoque do 
rnesmo artigo para nos. somos secamente lembrados de que se trata de um 
produto nao da Teoria, mas da ideologia. "A ideologia faz, pois, organica
mente, parte, como tal, de toda totalidade social. " Quer se queira ou nao, 
ate mesmo os Estados socialistas devem ter uma "ideologia". "As socieda
des humanas secretam a ideologia como elemento e a atmosfera mesma 
indispensaveis asua respirayao, a sua vida historica" (AFM. 205). Mas esse 
estoque ideologico particular nao pode ser exportado da URSS; de fato, e 
uma semente cuidadosamente preparada apenas para as eondi~oes siberia. 
nas. a "mundo que se abre diante dos sovieticos" eum mundo de "infinita 
perspectiva de progresso. da ciencia. da cultura. do pao e da liberdade. do 
livre desenvolvimento - um mundo que pode ser sem sombras nem dra
mas" (AFM, 211). Mas esse e 0 mundo deles, e nao 0 nosso: "os temas do 
humanismo socia/ista (livre desenvolvimento do indivlduo. respeito a Ie. 
galidade socialista, dignidade da pessoa etc.) sao a maneira pela qual os 
sovieticos e outros socialistas vivem as suas relayoes com esses problemas. 
isto e. com as cOfldir;5es nas quais eles se colocam." (AFM, 211.) Se vive
mos em condi~5es diferentes, nao podemos cultivar as mesmas especies. 
Na "China etc." so um "humanismo de c1asse" pode por enquanto ser 
cultivado. (AFM, 195.) E quanto ao Ocidente capitalista? Muito obviamen
teo 0 estoque nao pode ser importado. Pais seria transfigurado na transfe
rencia, e floreseeria, nessas condiyoes. como uma virulenta seara bu rguesa 
de anticomunisma. Nasceria nao como uma nOyao soeialista, mas como 
a velha noyao ideologiea de "Homcm", Porque nao nos devemos esquecer. 
nem por um momento, da diferen<;:a entre ide%gia e ciencia, e de que 
"a fronteira que separava a ideologia da teoria cientifica foi transposta 
pOr Marx ha cerca de 120 anos" (AFM, 219). "Sob a rela~ao estrita da 
teoria pode-se e deve-se entao falar abertamente de um anti.humanismo 
teorico de Marx ... " (AFM, 202). 

Para dizer as coisas de maneira simples, 0 recurso a moral, profundamente ins. 
crito em toda Ideologia humanista, pode desempenhar 0 papel de um lrata. 
mento imaginario dos problemas reals. Esses problemas, uma vez conhecidos, 
sao colocados em termos precisos: sao os problemas de organiza.;:ao das formas 
da vida econ6mlca, da vida pol(tica e da vida Individual. (AFM, 220.) 

Esses problemas devem receber "seu nome cienrifico". Vemos assim que 
na teoria (embora possa valer para a Un iao Sovietiea como ideologia, isto e, 
retorica) 0 "humanismo socialista" eo velho inimigo; ea dupla constituida 
pela "boa vontade" abstrata (moralismo) eo "Homem" (humanismo) em 
associayao contra a comunismo real. 
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Muito bonito, outra vez. Mas quem sao os Trager ou vetores dessas 
medonhas impurezas ideol6gicas? E possivel imaginar um "humanismo so· 
cialista" burgues in corpore vile, e dar-Ihe u ma habitacao local e um nome] 
Quem e0 ogro? 

Veremos. 
Mas, antes, devemos fazer duas observa<;oes gerais sobre os procedi· 

mentos de Althusser. (1) Hii um metodo de "pratica te6rica" que descreve· 
rei como 0 Fator Canguru. Observamos ha muito (p. 45) que esse tipo 
de idealismo, uma vez que proibe qualquer envolvimento empirico real 
com a realidade social, eentregue, preso e amordacado, nas maos do empi· 
rismo mais vulgar. Isto e, como nao pode conhecer 0 mundo, este deve ser 
pressuposto em suas premissas. E 0 que eesse mundo, senao as mais vulga· 
res manifesta<;oes e preconceitos "daquilo que todo mundo sabe"? Conse
quentemente, 0 praticante te6rico segue em pu los gigantescos atraves dos 
elementos conceptuais, com as mais graciosas curvaturas de pensamento; e 
enquanto salta, executa os mais elegantes giros acrobaticos e marca 0 ar 
com gestos sublimes. Mas de quando em vez (jii que a lei da gravidade nao 
pode ser ignorada para sempre) ele cai: bump! E cai em cima de um pres
suposto sobre 0 mundo. Mas nao se demora sobre ela, cheira-a, prova a 
grama. Hop! Esta novamente no ar. 

Pe<;o d<lsculpas. A analogia egrosseiramente injusta para com os can
gurus, que saltam para a frente com um ar consciente, rumo a um objetivo, 
mantem as patas no devido lugar e de vez em quando param, comem e exa
minam 0 mundo. A teoria vai pulando sempre para a frente, mesmo atraves 
da noite stali nista. 

Decerto, se 0 leitor ja partilha todo 0 "senso comum" de Althusser 
- de que a Uniao Sovithica em 1964 era u ma terra que vivia os temas da 
dignidade da pessoa, livre desenvolvimento do individuo, respeito pela 
legalidade etc., com "infinitas perspectivas" de progresso, um mundo "sem 
sombras nem dramas" - entao minha analogia esta perdida, e ele faria 
melhor parando de ler este ensa io, ja que estas perolas mio sao para ele. 

Ainda falaremos do Fator Canguru. 
(2) Segunda observacao. A pn3tica te6rica de Althusser pode ser 

definida como uma contestacao sem oponente. Em todo A favor de Marx, 
e em todo Ler 0 capital seus antagonistas mal sao definidos (a nao ser 
numa alusao, numa nota de rodape). A priitica ea do mon6logo, nao dialo' 
go, dentro do corpo dos conceitos marxistas. Mas isto nao e rigorosamente 
verdadeiro. Em alguns poucos pontos, os opositores sao definidos; sao eles: 
o jovem Marx, Hegel, 0 Marx maduro (seus espacos em branco e falhas de 
rigor). 0 pobre velho Engels e Gramsci. (Nao me desviarei agora para de
fender esse pensador criativo, mas ambiguo: ele nao precisa de minha de' 
fesa, e tem defensores bastante.) 'A parte esses momentos de debate - urn 
debate "produzido" - temos, nao ogros especificos - antagonistas que 
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desenvolveram argumentos especificos em lugares definidos - mas um 
ogrismo generico. Temos 0 "empirismo" sem empiristas, 0 "historicismo" 
sem qualquer atenc;ao aos historiadores, e temos agora 0 "humanismo" e 
o "moralismo" sem qualquer rosto. Mas nao importa: nao podemos ver 
OS ogros por uma (aZaO muito boa: estao escondidos na densa vegetac;ao 
rasteira da floresta da "ideologia burguesa". 

Mas ocorre entao uma coisa muito estranha. Subitamente, em 1972, 
urn ogro arrasta·se para fora da floresta, espantado e confuso com a clarida
de a que nao estfl habituado. Apressadamente, um publico comunista orto. 
doxo e reunido a sua volta. E entao, na arena da Teoria, encena-se um 
torneio supremo, com um antagonista real: 0 Dr. John Lewis. 

E par que escolheria ele esse adversario7 Vamos ver. 
Quem era John Lewis? Eum capricho de Althusser (pois ate 0 rigor 

pode se permitir suas piadinhas) apresenta·lo como um fll6sofo ainda 
moc;o - talvez um "homem de boa vontade" que estava tenrando ser mar
xista mas que nao havia superado a influencia de Sartre 125 - e nao, como 
era, 0 ja maduro guardiao das "tabu/etas" da lei ideo/6gica do Partido Co. 
munista Britilnico. Entre 1945 e 1956, no auge do stalinismo, Lewis foi 
diretor do 6rgao intelectual do partido, The Modern Quarterly. Os jovens 
sao impiedosos, como tenho agora idade suficiente para saber. E sem duvi
da eu e meus amigos mais pr6ximos do Partido Comunista, naqueles dias, 
tfnhamos uma opiniao impiedosa de lewis, vendo-o como um superin
tendente da pol (cia ideologica de "King Street", juntamente com Burns, 
Dutt, Garman, Klugman & Cia. Isto e, em questoes intelectuais e cu lturais 
ele era dois pontos fixos entre os quais a "Iinha correta" podia ser sempre 
trac;ada. Sua especialidade - e reservava para si mesmo uma generosa mar
gem das paginas da revista - eram pregac;oes sobre comunismo e etica, 
moralidade e humanismo. 

Ora, isto parece conformar-se, a primeira vista, exatamente as neces
sidades de Althusser: Lewis e tomado como a trlplice personificac;ao do 
ogro "dogmatismo", do ogro "humanismo" e do ogro "moralismo". Esses 
tres ogros, de origem burguesa, haviam se introduzido sem serem vistos. 
de seu habitat natural, na floresta do stalinismo. Desmascarando LeWis, 
Althusser esta fazendo avanc;ar ainda mais seu longo e rigoroso projeto de 
desmascarar 0 "desvio stalinista ". E 0 mais facil para ele e faze-Io escolhen
do um alvo jil maduro no Partido Comunista Britilnico (que os lideres do 
Partido Comunista Frances sempre desprezaram) do que 0 ogro em seu pro
prio partido, sempre capaz de morde-Io de volta. Alem disto, Althusser 
pode se apresentar como estando a frente de seu atrasado tempo, na van. 
!JJarda da Teoria: "Em A favor de Marx' - isto e, em 1965 - eu ja escrevia 
Sabre 0 XX Congresso do Partido Comunista SOViEhico, e sobre a cisao no 
Movimento Comunista Imernacional. John Lewis, por outro lado, escreve 
como se Stalin nunca tivesse existido ... " (Essays, 36). 
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Mas nao se trata, na verdade, de um tomeio. t uma corrida, na meso 
ma diret;ao, entre do is cangurus. t certo que, enquanto no ar, os dois can
guros fazem barulhos diferentes, em diferentes idiomas nacionais; mas 
como todos os outros parses podem agora ter seu proprio marxismo "na
cional", por que nao permitir 0 "anglo-marxismo"? Se 0 franco-marxismo 
pode enunciar, em tons cartesianos, as ler;ons da raison, por que 0 anglo· 
marxismo nao emite, nos tons do 6rgao de uma capela unitaria ou teoso
fista, as homilias do homem moral? Mas ambos os cangurus pulam no mes
mo ritmo, VaG na mesma dir~ao e aterrissam de tempos em tempos, bump, 
na mesma moita de "senso comum" nao examinado - 0 Partido, 0 Marxis
mo-Leninismo, e espantosas ilus5es quanto ahistoria sovietica e a realidade 
contemporanea..t 

o que Althusser diz do "humanismo" burgues como ideologia, e do 
"humanismo de c1asse" proletario lmaterializado na ditadura do proleta
riado na Uniao Sovietica, materializado no Partido guiado pela ciencia mar
xista) e exaramente 0 que Lewis dizia na epoca aurea do stalinismo, e dizia 
repetitivamente, excluindo todos os outros temas. Era 0 "forte" de Lewis. 
Em 1946 ("A Grande Confusao Moral") ele come<;:ou a pular no mesmo 
ponto em que Althusser faz sua partida, em 1964. "A mais s6bria estima
tiva da realiz~ao sovietica", baseada nos relat6rios dos "mais cautelosos 
investigadores" revela "urn respeito pela personalidade, a real izat;ao da Ii· 
berac;ao da necessidade e da insegurant;a, uma igualdade de oportunidade, 
que encheu 0 povo sovietico de uma confiant;a e esperant;a ilimitadas". 
Mas Lewis viu tudo isso colocado na agenda ja na epoca da nova Constitui· 
t;ao sovietica, em 1936, na qual Stalin proclamou a "igualdade de direitos 
para os cidadaos", assegurada por garantias legais. Ele nao deixou de nos 
levar pela mesma rotina de Feuerbach. "A etica so pode ser compreendida 
em termos dos interesses de classe a que deve servir"; "para tomar efetivo 
qualquer ideal, este deve tomar-se 0 ideal de uma classe, isto e, deve ex
pressar 0 interesse real de uma c1asse" ("Marxismo e etica", 1950). Temos 
assim 0 "humanismo de classe" de Althusser. 

Consequentemente, tambem 0 novo humanismo do socialismo reali
zado. Isto nao surge "dos prindpios metafisicos, ou da aceitac;ao de algum 
ideal ut6pico ou conjunto de princrpios morais abstratos". Pelo contrario, 
deve ser visto, tal como a "ideologia" de Althusser, como "0 aspecto moral 
de um modo particular de produt;ao". Esta e a base da "nova moral" na 
Russia. ("A Compleit;ao Moral de Nosso Povo", 1951.) Mas, novamente 
como Althusser - pois ambos estao ainda subindo, no ar, no ponto mais 
alto de sua graciosa curva - ha a mesma proibit;ao rigorosa da importat;ao, 
pelo mundo capitalista, da "nova moral" na forma de principios abstratos. 
"~ contra 0 pane de fundo do total colapso moral da sociedade burguesa 
que temos de colocar a consciencia pesada que projeta todo 0 mal de que 
e culpada sobre a mundo novo e mais nobre que esta nascendo." "Os 
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robustos paladinos dos princlpios etemos" devem ser denunciados por usa. 
rem "interesses de c1asse ocultos sob mascara de valores absolutos". Mas 
nao ha necessidade, para a proletariado, de usar essa mascara, pois "a rea
lizat;ao dos objetivos proletarios torna posslvel, pela primeira vez, uma 
moral verdadeiramente humana ... " Isso e conseguido "por meio de uma 
vitbria de classe, inspirada pela moral de classe ... Nao ha nenhuma outra 
rnaneira pela qual se possa realizar uma moral que esta acima das classes". 

t aqui que os gestos e os tons de Lewis e Althusser (ambos ainda 
subindo) divergem um pouco - as inflexoes da raison e as da plenitude 
moral: 

Como OS trabalhadores sabern que ao lutar pela sua propria emancipa~ao 

estiio lutando por toda a humanidade, 0 impulso etico de seu movimento 
excede de mUito. tanto em pureza como em intensidade. 0 que inspirou lodos 
os sistemas anteriores de etica de classe e se torna uma das mais pOlenles en Ire 
as forr;as energizantes e mobilizadoras que. como Stalin observou. desempe
nham papel tao vital no desenvolvimento dB sociedade. ("Marxismo e t tica")' 

Agora, ambos os nossos rnoralistas descem ao chao, e nao muito distante 
do ponto de onde partiram. Esse chao, para Althusser, eo mundo sovietico 
com "infinitas perspectivas de progresso", um mundo "que pode ser sem 
sombras nem dramas". ~ certo que dao a essa utopia nomes diferentes: 
para Althusser eo mundo da Teoria Realizada, da Ciencia Encarnada; para 
Lewis, e a mundo do Homem Verdadeiramente Humano: 

t porque estao imbu(dos de uma moral que os leva a respeirar e a zelar pelas 
pessoas que os Hderes da Comunidade Sovietica tiveram exito em sua grande 
larefa. Devem grande parte dessa atitude altamente humana a Stalin. cuja pro· 
funda sabedoria e ampla humanidade inspirou por longo tempo 0 Partido. 
como hoje inspira 0 Estado de que ele b 0 Ii·der. Sua etica e lodo 0 objetivo 
moral do Estado sovietico estao bern resumidos em sua comovedora decla· 
rar;ao do supremo valor da personalidade humana. "Nossos Hderes". diz ele. 
"devem evidenciar a mais sol (cita atitude para com os nassos trabalhadores t.. .l 
Devemos aprender a valorizer as pessoas t•• .l E: tempo de compreender que de 
todo 0 valioso capital que 0 mundo possui, 0 mais precioso e mais decisivo sao 
as pessoas." l"A Compteir;ao Moral de Nosso Povo".) 

E quando Stalin disse isso? Em seu discurso aos diplomandos da Acade
mia do Exercito Vermelho, em 1935. Foi pena que tantos desses diplo· 
mandos se revelassem, nos dois anos seguintes, nao "pessoas", mas "ele
mentos estranhos", os Trager da conspirat;ao capitalista, que mereceram 
Iiquidat;ao. l26 

Lewis era, portanto, urn canguru perfeito, doci!. A retorica era dife· 
rente aqui e ali l"homem"/"massas": "ideologia" socialista/nova moral); 
mas os argumentos e suposit;oes essenciais de ambos eram os mesmos. 
Como, entao, John Lewis pode arrastar-se em 1972 como 0 ogro do "hu



A MISfRIA DA TEORIA os OGROS DE ALTHUSSER 145
144 

manismo", para fora das florestas da ideologia burguesa? E como os argu
mentos de Althusser, iniciados em 1964, podem ser apresentados como 0 

come<;o de uma rigorosa critica do "desvio stalinista", enquanto Lewis, 
que apresentava esses mesmos argumentos nos anos entre 1946 e 1956, 
deve ser visto como um exemplo desse desvio? E por que todo 0 torneio, 
e a arena em que se trava, parece tao irreal? 

Vejamos. 
Lamento ser tao monotono. Estas ultimas paginas aborrecem-me 

enormemente. Mas estou tentando desemaranhar um novelo de la. E pro· 
curo faziHo pacientemente, em beneficio de uma ger84;:aO que se considera 
"pos-stalinista" (mas que, com muita frequencia, nao el. cujo "rigor" Ihe 
permitiu repudiar, juntamente com 0 "historicismo", 0 mais elementar 
conhecimento do passado imediato do movimento comunista, na Russia, 
Gra-Bretanha, na Fran~a. Essa inoc€mcia faz com que ela seja, a cada mo
mento, vitima de um gigantesco abuso de confian~a, em que 0 stalinismo 
ressurgente se apresenta como um anti-stalinismo, e no qual a longa, expli
cita e ardua crftica do stalinismo sustentada em mil lugares e em mil lutas 
da Esquerda sao apresentadas como "ideologia burguesa". 0 torneio entre 
esses gemeos identicos, dogmatism e dogmatisme, foi criado por Althusser 

para prom over esse truque. 
Tudo e feito com espelhos. Fomos atraidos acamara de um ilusio

nista. Voltemos ao artigo de 1964: por que Althusser achou entao neces· 
sario desmistificar 0 "humanismo socialista"? Tera side devido a algum 
erro grave jil cometido por John Lewis? Nao. Pelo que sei, Lewis nao tinha 
o hilbito de juntar essas palavras. Mas elas despertam uma vaga recorda(fao 
em minha mente. Porque houve outras pessoas, muitas del as em posi(foes 
de destaque no movimento comunista internacional, que estiveram de
nunciando 0 "humanismo socialista" entre 1956 e 1964. Lembro-me de 
Arnold Kettle, 0 representante simb61ico da Cultura Britanica na Executi
va do Partido Comunista Britanico, denunciando "pessoas da classe media 
(... ) arengando pias generaliz84;:oes sobre 0 humanismo socialista".127 Por 
essas pessoas de classe media ele dificilmente poderia estar se referindo a si 
mesmo, ou a John Lewis, ou mesmo a Althusser, que daria, em 1964, uma 
aprova<;ao muda ao termo - mas apenas como ide%gia, e apenas na 
Uniao Sovietica. 128 De todos os lados os espelhos se refletem mutuamente; 
mas todos estao vazios; em nenhum deles se pode ver um ogro real. 

E entao, quando arregalo meus olhos e contemplo fixamente 0 espe
Iho mais proximo, tenho a terrivel visao: estou olhando para 0 rosto incha· 
do e as presas amostra do mais hediondo dos ogros. E sou eu mesmo! a 
sr. Althusser prestou-me 0 incomparavel tributo de dirigir um artigo a mimI 

as leitores me perdoarao 0 egoismo dcssa hiperbole. ~ claro que nao 
podemos imaginar que uma public84;:ao oriunda do Yorkshire possa ser 
aguardada em Paris. Mas, desde 1957, fui co-diretor de uma revista, The 

New Reasoner, com 0 subtitulo "Revista Trimestral de Humanismo Socia
rista". E no primeiro numero fui autor de um artigo longo, imaturo, mas a 
meu ver nao radicalmente errado, sobre 0 "Humanismo Socialista", que 
era, muito especificamente, uma critica da ideologia e pr,hica stalinistas. 129 

Era parte de um discurso internacional e, se nao chegou a Paris, certamente 
chegou a Moscou, po is recebi mais de um tributo dos te6ricos sovieticos. 
Assim, no Oktober (1958) fui assinafado com um elogio especial: 

Um desses cruzados (. .. ) Ii Edgar Thompson, a It'der reconhecido dos revisio
nistas britanicos. ex-diretor de The Reasoner, publicar;ao que caiu no esque
cimento tao rapidamente (foi suspensa pelo Comilli Executivo do Partido 
Comunista Britanico. E.P.T.J e hoje diretor de The New Reasoner. que tem 
hoje sua existencia ingl6ria '" 

Meu artigo sobre 0 "Humanismo socialista" foi particularmente notado: 
"Thompson repete calunias (... ) que sao feitas, de uma forma ou de outra, 
por revisionistas de todos os matizes".l30 Em Novy Mir (1958) os tributos 
foram ainda mals tocantes. A revista sobre "Humanismo socialista" foi cri
ticada como sendo dirigida por "um grupo de renegados": "Os escribas 
venais que colaboram na imprensa imperialista reacionaria bem poderiam 
processar 0 autor por plagio: Thompson repete constantemente suas fanta
sias sobre 0 'stalinismo', 'Zhdanovismo', sobre a supressao do individuo na 
URSS; ele pede ardorosamente nada menos do que uma 'revolta' contra a 
ideologia sovietica". "Como todos as traidores (... ) como todos as rene
gados e anarquistas", E. Thompson usa a expressao humanismo socialista 
como 

uma cortina de fum~a I.. ,) para proclamar a iclentidade 00 moral da c1asse 
proletaria com "uma atitude administrativa. burocratica, desp6tica para com 
os seres humanos". Clamando uma revolta "contra a desumanidade". esse 
caluniador filosofante contrap5e, de todas as maneiras posslveis, 0 "homem 
em geral" abstrato l\ sociedade, ao coletivo, ao partido comunista. Pretens5es 
de longo alcance em favor de urn "humanismo socialista" supOStamente novo 
sao concluldas com a seguinte declarar;ao: "E: humanismo porque coloca 
mais uma vez homens e mulheres reais no centro da teoria e da aspirar;ao 
socialistas, em lugar des ressonantes abstr~5es - a Partido, 0 Marxismo
Leninismo-$talinismo, os Dais Campos, a Vanguarda da Classe Operaria 
tao caras ao stalinismo. "131 

Talvez - ja que os ogros sao conhecidos pela sua vaidade - tambem possa 
Citar a frase seguinte (esquecida pelo Novy Mir) - que expoe ainda melhor 
meu medonho projeto: "~ socialista porque reafirma as perspectivas revo- \ 
lucionarias do comunismo, a fe no potencial revolucionario nao s6 da R~a 
Humana ou da Ditadura do Proletariado, mas tambem dos homens emu
the res rea is. " 
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La esta meu rosto, medonho, contorcido pela perfida malicia, baban· 
do um cuspo burgues. Poderfamos notar tambem que 0 Sr. Ozerov, 0 talen· 
toso teorico de Novy Mir, prenunciou 0 m~todo althusseriano de exposilfao: 
"esse caluniador filosofante contrapoe, de todas as maneiras possiveis 0 
'homem em geral' abstrato a sociedade .. ." - embora, de fato, eu tivesse 
contraposto "homens e mulheres reais" as abstrac;;oes tao caras ao stalinis
mo. Minhas premissas eram "homens, nao num isolamento ou numa defi
nilfao fantasticos, mas em seu processo real, empiricamente percept(vel, 
de desenvolvimento sob condilfoes definidas".132 E boa parte desses 
homens, por detras das cortinas abstratas da ortodoxia marxista, ja haviam 

sido mortos.
 
Vamos, portanto, parar de mexer: 0 novelo esta desembara<;ado. Nao
 

sei quem primeiro reviveu a expressao "humanismo socialista" como lema
 
da oposilfao comunista Iibertaria de 1956, embora sem duvida 0 New
 
Reasoner a tivesse levado a certas partes do mundo de lingua inglesa. Mas
 
ela surgiu simultaneamente em centenas de lugares, e em dezenas de milha

res de labios. Foi pronunciada par poetas na Polonia, Russia, Hungria,
 
Tchecoslovaquia; por delegados de fabricas em Budapeste; por mil itantes
 
comunistas no VlU Pleno do Partido polones; por um primeiro-ministro
 
comunista (Imre Nagy). que foi por isso assassinado. Estava nos labios de
 
homens e mulheres que saiam da cadeia, e dos amigos e parentes daqueles
 

que nunca sairam. 
Depois de 4 de novembro de 1956, quando as forlfas sovieticas inva· 

diram Budapeste, iniciou-se uma a<;ao discipli nar generalizada atraves do 
movimento comunista internacional: reimpor os controles disciplinares do 
Estado ou Partido, restabelecer a ortodoxia ideol6gica - na verdade, reo 
construir, em condilfoes modificadas, 0 stalinismo sem Stalin. Isto foi rea· 
lizado em diferentes parses, sob ritmos diferentes e de diferentes formas. 
Num lugar, uma evidente ac;;ao policial (Nagy morto a tiros, Tibor Dery 
preso, militantes anti-stalinistas dos Conselhos de Trabalhadores de Buda
peste mortos ou presos); em outro, a expulsao dos "revisionistas", 0 fecha· 
mento das publicac;;oes dissidentes, 0 restabelecimento das mais rigidas 
normas stalinistas de centralismo democratico. Juntamente com isso houve, 
decerto, uma alf30 policial ideologica. 0 "principal inimigo" foi considera· 
do como sendo nao 0 trotskismo (tendencia subordinada dentro da oposi
lfaO). mas 0 "revisionismo", os "renegados", os "elementos pequeno bur
gueses", e seu virus ideologico foi identificado como 0 "moralismo" e 

como - "humanismo socialista". 
Assim, podemos ver a emergencia do althusserismo como uma mani· 

festac;;ao de uma a<;:ao policial geral dentro da ideologia, como a tentativa 
de restabelecer 0 stal inismo ao n(vel da teoria. Isto nao edizer (as coisas 
nunca sao tao simples assim) que os I(deres do Partido Comunista FranceS 
tivessem imediatamente nomeado Althusser como chefe de polfcia ideolo

gica. Eles desconfiavam de toda a filosofia, como area contaminada; a 
linguagem de Althusser era diffcil, e seu "rigor" ("anti·humanismo teori· 
co") privava esses I(de res de uma antiga retorica - pois a virtuosidade espe
cial do canguru mais velho consistia em demonstrar (com oportunas cita
(foes de Stalin) que tudo 0 que acontecia no mundo comunista constituia 
ums Vitoria para 0 Homem. John Lewis mostrou-nos isso. S6 depois de 
Ler 0 capital (1965) - e depois de acirrada discussao - chegou-se a um 
acordo, e Waldeck Rochet, secretario geral do P.C.F. passou um longo dia 
com Althusser (junho de 1966) "conversando sobre Spinoza". (Essays, 
104.) Esse entendimento reproduzia um velho projeto do Iluminismo. 0 
monarca absoluto (0 Partido) concordava em ser esclarecido pelo philoso
phe (Teorial. 133 0 pre<;o do pacto, para Althusser, pode ser visto nos pe
quenos remendos subsequentes em seu planetario (ambiguas confissoes de 
"teorismo"l. na crescente brutalidade de suas formula.;oes (ARES eAlEs, 
"filosofia da luta de classes") e na pose de veterano militante da verdadeira 
luta de classes, cheirando a polvora de numerosas disputas arduas com a 
heresia burguesa. l34 E tambem - e ai en tramos no salao de espelhos 
com 0 "dogmatismo" e 0 stalinismo. 

Ocupo-me, neste ensaio, da teoria. Farei outros comentarios sobre a 
hist6ria real em local diferente. 13S Mas tenho 0 direito, creio, de localizar 
esse problema teorico especffico dessa maneira. Em termos do tempo cro
nologico (que, como sabemos, e "ideoI6gico") 0 sr. Althusser e cerca de 
seis anos mais velho do que eu. Mas no verdadeiro tempo te6rico, estrutu
ral, eu sou (0 mesmo numero de anos) politicamente mais velho do que ele. 
Ingressei no Partido Comunista em 1942, com 18 anos. Althusser ingressou 
no P.C.F. em 1948, aos trinta anos. Nada conhe<;o de sua historia previa 
(0 que e irrelevante para a Teoria) a nao ser que foi "atuante" como mem
bra dos Jeunes Etudiants Catholiques. Sua inicialfaO no movimento comu
nista ocorreu num momento em que 0 voluntarismo da guerra antifascista 
e da Resistencia estava diminuindo, e as estruturas rivais (pol (ticas e ideo· 
16gicas) da Guerra Fria se haviam congelado. 0 cheiro de p61vora que nos 
trazem as suas alusoes reminiscentes nao e 0 dos "homens fazendo histo
ria", mas do "Apelo de Estocolmo e do Movimento de'Paz" (AFM, 12)
isto e, um perfodo no qual a luta necessaria pela paz foi travada por cegos 
num terreno de falsidade e sob a bandeira da ilusao. Ouando as ilusoes 
finalmente se d issiparam, em 1956, coube a Althusser costurar os olhos das 
pessoas e tapar-Ihes os ouvidos, trazer de volta toda a estrutura corrupta 
da falsidade, sob forma mais requintada. 

Essa estrutura nunca me enganou, nem por um instante. Nem aos 
lTleus camaradas e amigos. Ha muito a conheciamos, e bem demais. Althus

I 5er era (para n6s) 0 velho inimigo, as razoes do poder stalinista. Mas, para 
urna "ger3l,:ao pos-stalinista" 0 truque deu certo. Essa rigorosa critica do 
"dogmatismo", "economismo" (substitua como quiser) que fez quase 
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sozinho, atribuiu-Ihe a ardua tarefa de restabelecer a ciencia marxista; "ja" 
em 1965, "escrevia sobre Stalin" (ibid. 36). Em 1972 foi capaz, "com ris. 
co pessoal", de antecipar uma "hipotese" sobre 0 "desvio staliniano". 
(Ibid. 89 etc.) 

I" Ja" em 1965! E onde estava Althusser em 19561 Sabemos a respos. 
tao Na verdade, esse "W' deveria ser incomodo tambem para mim, como a 
todos os cangurus arrependidos: se 1956, por que nao 1953, 1948 etc.? 
Mas como e que a critica de Althusser foi adiada de maneira tao inexplj. 
cavel? Em 1956 foi, por fim, oficialmente "revelado" que 0 stalinismo 
vinha, ha decadas, esmagando homens como moscas - comLJnistas ou nao 
comunistas - e, passados outros nove anos, Althusser tossiu, saiu de sua ri
gorosa meditac;;ao e murmurou "dogmatismo"; depois de mais sete anas, 
tossiu novamente e arriscou a hip6tese de um "desvio" ("a desforra postu
ma da Segunda Internacional" , I) (Essays, 89); dois au tres anos mais tarde 
teve umas poucas palavras severas para Zhdanov e Lysenko. l36 Mas, no 
outro lado de sua face, foi ao mesmo tempo mais voluvel e incomparavel· 
mente mais severo. a principal inimigo foi - 0 humanismo socialista. 

E, nao obstante, 0 humanismo socialista era, acima de tudo, a voz de 
uma oposi"ao comunista, de uma critica total a pratica e ateoria stalinis
tas. Afinal de contas, como pOde a ilusao althusseriana enganar alguem, 
mesmo por um instante? Teve que se apoiar em outras ilus5es, cada uma 
del as espelho da primeira. S6 temos tempo de admirar tres del as. Primeiro, 
foi 0 truque antigo (que e tambem um drculo de espelhosl que identifi· 
cava toda a oposi"ao como sendo, por definic;;ao, "objetivamente", a voz 
do imperialismo reacionario. Proposic;ao 1: esses cdticos atacam 0 Partido, 
o marxismo etc. Proposi"ao 2: mas 0 Partido e 0 bem final, a garantia da 
Teoria etc. Proposi"ao 3: portanto, esses criticos sao inimigos de tudo 0 

que e bom e, objetivamente, sao porcos imperialistas. Esta e a alta teoria 
de Novy Mir; e, para Althusser, criticas ao stalinismo, a menos que seja 
feita nos termos prescritos pela sua teoria, emanam do "mais violento anti· 
comunismo burgues e anti-stalinismo trotskista" (Essays, 81-3). Q.E.D. 

Segundo, refletida do outro lado da camara, a crftica e "burguesa" 
- "pessoas de classe media" arengando sobre 0 humanismo socialista. Essa 
crftica e mais comumente encontravel na boca de gente da c1asse media 
(Althusser, Kettle). Como caracterizac;ao da complei"ao social da oposiC;;ao 
comunista em 1956, isso euma mentira acabada. E nao era mais verdadei· 
ro em relac;;ao aos trabalhadores de Poznan, aos conselhos espontaneos de 
Budapeste, do que seria em relac;ao as iniciativas do "socialismo com urn 
rosto humano" na Tchecoslov~quia em 1968. 137 Tambem nao era verda' 
de em relac;ao aos que formavam 0 "partido" do humanismo socialista oa 
Gra-Bretanha em 1956. Para 0 veterano lider dos mineiros de Derbyshire, 
Bert Wynn, a solidariedade com nossa critica significou (como para muitOS 
ootros) 0 rompimento de Iigac;5es que Ihe eram caras; para 0 ativista de 
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tempo integral do Partido Comunista de leeds, Jim Roche, a formula"ao 
de posi,,5es de humanismo socialista significou a retomada das ferramentas 
eO retorno a banca de trabalho numa fabrica; para 0 deJegado dos minei
rOS de Ballingry, Lawrence Daly, representou uma critica nao s6 em teoria, 
mas tambem na pratica politica, pois criou a Liga Socialista de Fife e con
venceu os mineiros de West Fife, de alto nivel de consciencia politica, com 
o seu "discurso" de agitac;ao; para 0 representante sindical na Briggs Motor 
Bodies (Dagenhaml. Johnny McLoughlin, significou a convocac;;ao de um 
"movimento organizado da Esquerda marxista-anti-stalinista". De modo 
que essa ilusao nao e s6 uma mentira, e uma insolente mentira elitista. E 
ela nasce de um desprezo intelectual basico pela inteligencia e sensibilidade 
moral da classe operaria. 

Terceiro, essa mentira se reflete em ouropeis e espelhos dourados em 
toda a camara. a humanismo socialista (sendo, como sabemos, burgues) 
nao deve ser senao, eclaro, uma abjeta recaida na "ideologia burguesa" _ 
humanismo, moralismo, e assim por diante. Essa ilusao e extremamente in. 
teressante, num exame teorico, ja que ea mais comumente apresentada aos 
intetectuais. a stalinismo bloqueia todas as saidas de seu sistema definindo 
antecipadamente qualquer saida possivel como "burguesa". E, infelizmen
teo sob esse aspecto 0 trotskismo na realidade fortaleceu 0 sistema intelec. 
loal stalinista, repetindo as mesmas lendas e montando barreiras identicas. 
Assim, quando apresentei, em1957, uma critica da "teoria da reflexao" 
epistemologica, com referencia ao Materialismo e empiro-criricismo de 
Lenin, Peter Fryer (recem-convertido ao trotskismo) declarou que eu es. 
tava empreendendo "um ataque frontal afilosofia do material ismo dialeti
co" e seguindo um caminho "que leva inevitavelmente ao pantano do sub
jetivismo e do solipsismo".138 Althus.ser, num pequeno e condescendente 
prefacio ("Aos meus leitores ingleses") a A favor de Marx, assim 0 explica, 
pacientemente: 

A crftiea do "dogmatismo" stalinista foi "vivida", sobretudo pelos intelectuais 
eomunistas, como uma "Iibertacao": essa "libertacao" deu origem a uma 
rea~iio ideolOgiea de tendencia "Iibera'" a Qual reencontrou espontaneamente 
as velhos temas filos6fieos da "Iiberdade", de "a homem", da "pessoa huma
na" e da "alienacao··. (AFM. 6.) 

(Deve ser diffcil "fala(' uma teoria como esta, quando a cada duas palavras 
Se tem que "franzir" 0 rosto num olhar significativo, para mostrar ao leitor 
que "se sabe" 0 verdadeiro significado das mesmas, por tras de seu "signifi
cado" aparente.) Em 1972 ele SE: tornara mais direto: recorreu apenas uma 
Vez as aspas; "depois do xx Congresso uma onda abertamente direitista 
predominou entre muitos 'intelectuais' (para falar apenas deles) marxistas 
e comunistas, nao s6 nos paises capitalistas, mas tambem nos paises socia
listas". (Essays, 83.) 139 
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Entao e isto 0 que todos n6s eramos - "uma onda abertamente di. 
reitista". Althusser enfrentou, quase sozinho, esse perigo. Escreveu A favor 
de Marx "para combater 0 contagio que nos estava 'ameac;:ando'''. E: es. 
tranho que essa "onda direitista", esse "contagio", embora empolgasse 
homens e mulheres de todas as ocup~oes e idades, tivesse carregado Corn 
mais forc;:a a gerac;:ao da luta antifascista e da Resistencia, a gerac;:ao que 
guardava ainda mais tomada pelas ilusoes do voluntarismo (a de serem 
"autores da historiaN), a ger~ao que Althusser parece ter perdido. 

t: esse, portanto, 0 protagonista ausente com quem Althusser se en. 
galfinha em A favor de Marx e em Ler 0 capital: a revolta anti-stalinista, 
a cr{tica intelectual total, que se congregou durante certo tempo sob 0 

lema do "socialismo humanista", Por favor nao me compreendam mal: nao 
estou oferecendo 0 "humanismo socialista" como uma ortodoxia alternati· 
va, nem como uma definic;:ao adequada de tudo 0 que essa crltica represen· 
tava, nem mesmo como um lema endossado por todos os lados. A expres· 
sao teve a sua pr6pria hist6ria ambigua e nao sou tao senslvel apassagem 
do tempo a ponto de querer preserva-Ia em arnbar. Mas para ela convergi· 
ram todas essas crCticas e ac;:oes, se eque convergiram para algum ponto. 

t: este 0 objeto da a<,:30 policial de Althusser, 0 fantasma sem nome a 
quem seus argumentos sao di rigidos. Mas 0 fantasma nao pode dizer nada 
de seu. a leitor da "gerac;:ao p6s-stalinista" e levado a supor que 0 fantasma 
e algum tfm ido intelectual, afastado de qualquer a930 polltica, "chocado" 
em sua sensibilidade moral burguesa, colocando os oculos, examinando os 
manuscritos de Marx de 1844, e recaindo numa complacencia feuerba· 
chiana "direitista". Isto tam bam e uma mentira deslavada. as temas reais 
da cr{tica: a estrutura e organizac;:ao do Partido; 0 controle dos membros 
pela maquina a tempo integral; a orientac;:ao (e treinamento) moscovita 
daquela maquina; os modos autoperpetuadores do controle ("centralismo 
democratico", 0 sistema de "painel", a proibic;:ao de "facc;:oes") - e destes 
aos temas politicos e intelectuais mais amplos: nenhum deles aparece. 

t: claro que se nos definirmos como estando no meio de um mar, 
entao quaisquer outras ondas devem estar it "direita" ou a"esquerda". Mas 
essas outras ondas verao as posi90es de maneiras diferentes. Da m inha pro
pria posic;:ao, nao posso conceber nenhuma onda no movimento da c1asse 
operaria mais a"direita" do que 0 stalinismo. Partindo de qualquer consi
der~ao da atividade propria da c1asse openkia, da liberdade socialista, 
como e poss{vel estar mais a"direita" do que 0 anti-historicismo e 0 anti· 
humanismo de Althusser? 

Mas ha ainda uma ilusao final, uma ilusao ultima. a "humanismo 
social ista" pode ser 0 fantasma com que discutia Althusser, Mas ao que se 
constata, era apenas 0 pseudonimo de um fantasma ainda maior, 0 ogro 
sem nome cuja sombra atravessa as linhas de Althusser. Em 1972 esse ogro 
recebe finalmente um nome: 0 humanismo socialista e a mascara de Joseph 
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Stalin! Nao 0 proprio Stalin, por favor entendam: pois atras da mascara 0 

rosto de Stalin e n(tido, proletario e teoricamente imaculado; seu pensa· 
mento "continua a manter-se confortavelmente acima da agitac;:ao, em suas 
bases, sua "Iinha" e certas de suas praticas" (Essays, 83). Mas em certas 
outras prchicas, podemos perceber 0 "desvio stalinista", e essa e a dupla, 
"economismo/humanismo", que deve sempre ser tomada como um "par 
ideoI6gico". 0 "economismo" de Stalin estava "oculto por declara<,:oes 
que eram, ao seu modo, cruelmente 'humanistas'''. (Essays, 85, 91.) De
vemos supor que 0 "desvio" surgiu de uma certa distra<;:ao, uma reinciden· 
cia na ret6rica da ideologia burguesa. Excessivamente preocupado com a 
construc;:ao de uma "base" produtiva ("economisrno"), ele escorregou para 
os sonhos exaltados do "Novo Homem Sovietico" e nao percebeu 0 que 
estava acontecendo com as "relac;:oes produtivas" (isto e, homens e mulhe
res), nesse Interim. Portanto, 0 "humanismo socialista" - um "tratamento 
imaginario de problemas reais" - e apenas uma nova projeyao do "desvio 
stalinista". 

E agora, aparece um contorcionista para ilustrar 0 truque. Um certo 
Grahame Lock, que se sentiu chamado a apresentar 05 mais recentes escri
tos de Althusser e Balibar ao publico britilnico, ocupa 0 centro da camara e 
glosa as textos. Econom ismo e "esquecer a luta de classes, e esquecer a 
luta de classes e humanismo". Stalin esqueceu,se, e "caiu tanto no econo· 
mismo como no humanismo". Portanto, ele caiu (assim como cairiamos 
em 1956) em certas armadilhas preparadas pela astucia da burguesia. as 
9.!!Jitgs, os julgamentos encenados, e tudo mais "eram metodos burgueses 
usados contra a burguesia. mas a tiro saiu desastrosamente pela culatra". 

Os julgamentos e expurgos tiveram um papel dererminado em ulrima insr§ncia 
pela lura de clilsses denrro da URSS, mesmo se na pratica as suas vitimas fos· 
sem as vltimas "erradas", (Essays, 14-15,) 

Deixaremos 0 sr. Lock ai, contorcendo-se no chao, com um pe atras do 
pescoc;:o, 0 outro na boca. S6 0 apresentamos com 0 objetivo de um ligeiro 
descanso. 

Toda esta seyao foi horrlvel. A teoria e tao mais clara do que a hist6
ria. Eu s6 a escrevi por pena da inocencia de uma "gera<,:ao p6s-stalinista", 
Algum dia ela teria que saber. Tentei desembarac;:ar uma meada confusa, 
explicar a tunc;:ao do althusserismo como uma ac;:ao policial ideol6gica 
contra qualquer critica socialista fundamental do stalinismo, mas uma ac;:ao 
policial que se apresenta (atraves de uma serie de espelhos deformantes) 
exatamente como essa cr(tica. Espero ter dissipado essas ilusoes em dois 
ou tres esp {ri tos. 

Mesmo que duvidosarnente convencidos, esses esplritos faraD novas 
perguntas. E deveriam fazer. Podem perguntar: "Por que voce nos arrasta 
de volta a toda essa velha hist6ria? as pecados foram cometidos ha muito 
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mento ele por vezes deixasse implfcito que tais liberdades de dissidencia 
individual sao "extras", acrescimos ao menu da constru<;ao socialista que, 
depois de 60 anos, 0 Estado SOVilHico deveria ter condil;oes de oferecer; 
nao e s6 isto, mas dentro do confisco dos "direitos" individuais ao conhe· 
cimento e aexpressao temos um outro confisco, 0 dos processos de comu. 
nic89ao e forma9ao do conhecimento de todo um povo, sem 0 que nem os 
trabalhadores sovieticos, nem os agricultores coletivos, podem saber 0 que 
~ verdade, nem 0 que pensam os demais. 

Dessa matriz hist6rica, portanto, 0 stalinismo emergiu como um 
conjunto de instituic;:oes e praticas. E junta mente com isto surgiu a apolo· 
gia, a legitima9ao te6rica da pr<ltica. Disseminando·se fora da Uniao Sovie· 
tica, atraves do Comintern, ela impregnou todo 0 movimento comunista 
internacional. As praticas e a ideologia foram replicadas, e os agentes dessa 
replica9ao (as burocracias internas e fidedignas dos partidos comunistas 
nacionais) tornaram-se, par uma analogia muito exata, 0 clero de uma Igre· 
ja universal, adeptos da apologetica teol6gica e das pregal;oes "human isti· 
cas", enganando, direta e conscientemente, seus companheiros, ageis na 
casu (stica, e fortalecendo seu controle por procedimentos e formas clara· 
mente stalinistas - "centralismo democratico", a supressao das fac90es e da 
discussao, 0 controle exclusivo dos 6rgaos pol iticos, te6ricos e (na medida 
do possivel) intelectuais do Partido, a calunia aos criticos e oponentes, e a 
manipula9ao disfar9ada dos simpatizantes e de organizal;oes de fachada. Nao 
everdade que 0 comunismo internacional "desconhecia" 0 stalinismo antes 
do xx Congresso de PCUS: sabia muito, e endossava 0 stalinismo, e naoque
ria saber do resto, denunciando·o como calunia. 0 que "nao sabia" e que se 
tornava agora "correto" denunciar como crimes de um homem aquilo que 
haviam antes exaltado e justificado, na linguagem da teoria marxista. 

Ve·se que estou - como 0 Novy Mir e Althusser previram em rela9aO 
ao humanismo socialista - recaindo "no mais violento anticomunismo 
burgues e anti-stalinismo trotskista". Mas pelo menos nao estou pulando 
como um canguru. Cada uma das afirmac;:6es feitas nos dois ultimos para· II 
grafos esta abundantemente documentada, e nao s6 nas obras de estudio
sos que podem ser comodamente rejeitados como "escribas burgueses", 
mas tambem em obras de autores sovieticos e socialistas (Victor Serge, 
Deutscher, Lewin, Claudin, Medvedev). Parte disso eu posso confirmar por 
experiencia direta. Os membros da "geral;ao p6s·stalinista" que padeceram 
Com Balibar e Lacan, mas que nao se familiarizaram com a hist6ria elemen
tar do socialismo neste seculo, poderiam adiar sua pratica te6rica ate per
derem a inocencia. 

Mas, se posso falar pela "minha" geral;ao, pelo momento de contes· 
ta9ao total dentro do stalinismo - isto e, entre 0 stalinismo e as tradic;:oes 
e formas comunistas alternativas  que se tornou maisevidenteem "1956", 
entao duas restril;oes importantes devem ser feitas. Primeiro, n6s nunca, 
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tempo, em outro pars e, de qualquer modo, a prostituta esta morta. Todos 
eles foram confessados. E 0 eurocomunismo e um personagem totalmente 
reformado. Por que deveriamos n6s, de uma gen~~ao p6s·stalinista, ser 
perseguidos pelas suas lembran~as?" 

Minha resposta pode ser breve ou longa. A resposta breve e a seguin
te: voces nao sao uma "gera9ao p6s-stalinista". Sao uma gera9ao em meio a 
qual as razoes e legitima90es do stalinismo estao sendo, por meio da "pr~. 

tica te6rica", reproduzidas todos os dias. 
Podemos, agora, desenvolver essa resposta. A agenda apresentada a 

cada gera9ao e sempre, em boa parte, apresentada pelo passado. "Minha" 
gera9ao socialista nao foi "respons~vel" pelo fascismo ou pelo stalinismo. 
J~ os encontramos I~ quando crescemos. Tratamos do primeiro e negligen. 
ciamos, por demasiado tempo, 0 segundo. Por isso ele foi transmitido, tal· 
vez como 0 maior de todos os problemas, aos socialistas de hoje. 

Devemos distinguir como se faz necess~rio em rela9aO a todos esses 
fenomenos - entre 0 stalinismo como um acontecimento especifico, his· 
t6rico politico sociol6gico, e a ideologia, instituil;oes e pnHicas que surgi· 
ram naquele momenta da hist6ria. 0 stalinismo, no primeiro sentido, certa· 
mente pertence ao passado. Nao foi astutamente planejado, e tampoucofoi 
- como Althusser e Lock parecem supor - 0 resultado de algum "desvio" 
na tooria, um lapso momenrnneo no rigor te6rico de Stalin. Foi produto da 
agencia humana malograda, numa desesperada sucessao de contingencias, e 
sujeita as rigorosas determina90es da hist6ria sovietica. Este dificflimo 
exame deve ser empreendido a parte. Em certo ponto, 0 stalinismo pode ser 
visto como uma formal;ao social sistematica, com uma 16gica e uma legiti· 
ma9ao consoantes  marxismo·leninismo-stalinismo. 

Assim, a partir dessa matriz hist6rica surgiu 0 stalinismo, num segun· 
do sentido. 0 stalinismo nlio se constituiu apenas de certos "erros" ou pra· 
ticas insatisfat6rias, que, depois de cerca de 20 anos, ate mesmo Althusser 
pode chamar de "crimes". Estamos nao s6 (Iembrem·sc, por favor) fa lando 
de alguns milhoes de pessoas (e, na maioria, as pessoas "erradas") que foram 
mortas ou submetidas a julgamentos viciados. Falamos da manipula950 
deliberada da lei, dos meios de comunica9aO, da polfcia e dos 6rgaos de 
propaganda de um Estado, para bloquear 0 conhecimento, difundir menti· 
ras, caluniar indiv(duos; dos procedimentos institucionais que confiscaram 
do povo sovietico todos os meios de auto-atival;ao (seja nos modos demo· 
craticos ou nas formas do controle dos trabalhadores), qu'e colocaram 0 

Partido no Jugar da c1asse operMia, os I(deres (ou Ifder) do Partido, e os 
6rgaos de seguran9a em todos os lugares; sobre 0 confisco e a centraliza950 
de toda expressao intelectual e moral numa ortodoxia ideol6gica estatal 
isto e, nao s6 a supressao das liberdades democraticas e culturais dos "indi· 
vlduos" isto ate 0 eurocomunismo c!:legou a lamentar (com 0 que nos sen· 
timos satisfeitos) embora ate mesmo no momenta de expressar tal senti



nem por um momento, dissemos ou supusemos Que isto era tudo 0 que 0 

comunismo internacional era, ou e, ou estava fazendo naquelas dtkadas. Os 
comunistas nao podem nunca ser reduzidos a agentes de uma conspira<;:ao 
stalinista; estavam fazendo uma centena de outras coisas, muitas importan. 
tes e dentro de uma tradiiVao socialista alternativa, autentica, outras her6i. 
cas, e outras ainda Que nao seriam feitas por ninguem mais. t por isso que 
as disputas dentro do comunismo foram tao agudas. Segundo, em nossa 
luta contra 0 stalinismo nunca relaxamos, nem por um momento, de nossa 
luta contra 0 capitalismo e 0 imperialismo ocidental. Nilo s6 isto, como 
tambem nunca fizemos a tentativa desonesta de divorciar 0 stalinismo de 
sua genese hist6rica na emergencia e contingencia, emergencias e contino 
gencias geradas, em boa parte, pela hostilidade furiosa do capitalismo inter· 
nacional ao aparecimento de qualquer sociedade socialista. Nunca SUpuse· 
mos que 0 stalinismo devesse ser atribu rdo, em sua origem, a este ou aquele 
"erro" te6rico, nem a uma tendencia maligna inata do marxismo, nem nossa 
analise terminou com muxoxos de desaprova<;ao moral. Sempre vimos 0 

capitalismo internacional como um parceiro da degenera<;ao socialista. 
Mas tratava-se realm.ente de uma profunda degenera<;ao, na pratica, 

no pensamento e nas formas de organizaiVao. Combate-Ia, foi a agenda que 
a "hist6ria" nos transmitiu. A geraiVao de "1956" nao disse Que Deus havia 
falhado; dissemos que n6s havfamos falhado, e que pretendfamos reparar 
essa falha. E entao? Nao estara aQuele momento ainda distante no passado? 
E, quem sabe, terramos obtido exiro? Muitos dos velhos sacerdotes stali· 
nistas morreram ou se afastaram. Contingencias e contextos se modifica· 
ram; e naquilo que se acreditava ser 0 cadaver do comunismo internacional, 
o movimento pode ser novamente percebido. Ele respira e mexe os memo 
bros. Talvez a crftica de "1956" tivesse side demasiado precipitada, dema· 
siado passional, demasiado purista, mas que nem tudo estivesse total mente 
errado? De formas misteriosas e atraves dos instintos basicos do organis
mo proletario, 0 comunismo se esta mostrando capaz de auto-reforma. a 
eurocomunismo deixou 0 stalinismo para tras, ha muito; aprovou resolu· 
coes contra ele; Althusser esta fazendo uma crrtica te6rica. 

Uma parte e assim, realmente. E essa parte e bell)-vinda. Nao supu· 
semos nunca que 0 stalinismo tivesse penetrado igualmente todo 0 movi· 
mento internacional. Nem dissemos nunca que 0 comunismo (no Qual 
"n6s" tambem investimos tanto de nossos pensamentos e acoes) fosse uma 
area insalubre. Hd movimento. Ha mesmo genufna auto-indagaiVao, discus' 
sao real, dialogo. Movimenta-se em ritmos diferentes, aqui e ali. No comu' 
nismo ital iano, que teve em Gramsci um momento de honra te6rica, esse 
movimento seguiu rumos interessantes. E houve movimento ate mesmo na 
Franca. 0 sr. Marchais, como sabemos, prometeu que se subir ao poder 
sera bondoso para com os animais. Meu gato, que leu essa frase por cima 
de meu ombro, riu. Mas eu, nao. Acredito que, em certas contingencias 
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favoraveis, e, lembrando, acima de tudo, as tradi<;oes libertarias dos povos 
frances e italiano, expressando-se na composil;ao desses partidos de massa 
e impondo sua vontade as lideranl;as - dado tudo isso, 0 resultado da 
participaiVao comunista nos governos da Esquerda poderia abrir possibili
dades socialistas novas e mais democraticas. Tudo isso e possfvel, como 
ocorrencia hist6rica. 

Mas isto nao significa que 0 projeto de "1956" tenha side realizado. 
Mesmo que adotemos a mais generosa opiniao sobre essas modificacoes e a 
visao mais otimista das tendencias futuras, esse projeto s6 se pode realizar 
sob uma condil;ao: a de que a agenda de 1956 seja realizada ate 0 fim. E 
claro Que 0 stalinismo como fato hist6rico pertence ao passado e nao 
voltara sob aquela forma. 0 futuro se apresentara de outras maneiras. E 
ha, e claro, muitas razoes oportunistas pelas quais os partidos comunistas 
do Ocidente desejam Que 0 cheiro do passado desapareiVa. t inconveniente 
em termos eleitorais Que Soljen rtsin apareca na imprensa capital ista quase 
todos os dias. Ninguem queria que os gu/ags acontecessem, e ninguem 
certamente nao 0 sr. Marchais - quer que aconte<;am na Franl;a. 0 stalinis
mo pertence ao passado. Ja estamos avanl;ando. 

Mas pertencera rea/mente ao passado? Pois foi nao s6 um fato hist6
rico, mas tambem um dos desastres finais da mente e consciencia humanas, 
uma falencia do espirito, uma area de desastre na qual toda profissao socia
lista de "boa fe" foi destruida e incinerada. E se alguem foi criado nessa 
area, pulando por are proclamando-se uma utopia, podera sair dela dando 
apenas mais alguns saltos oportunistas? 

Vamos parar, portanto, de jogar 0 "jogo da gera<;ao". Se conside
rarmos 0 stalinismo em seu segundo sentido, como uma serie de formas 
institucionais, praticas e teorias abstratas e atitudes dominadoras, entao a 
"geral;ao p6s-stal inista" ainda nem nasceu. 0 5ta linismo, nesse sentido, 
deu-nos a agenda do presente, e suas formas e modos "pesam como uma 
montanha" sobre 0 cerebro dos vivos. E os vivos (de qualquer geral;aoJ 
precisam de sua for<;a combinada para sacudir essa montanha. Quem tern 
uma montanha sobre a cabel;a sabe que nao sera eliminada com um te6rico 
sacudir de ombros ("economismo", "humanismo"). 

Nao pretendo apenas dizer que a Uniao Sovietica, a maior de todas 
as montanhas, seja governada por praticas e legitimada por uma ideolo
gia estatal ("marxismo") que deriva diretamente do stalinismo. (Posso 
prever que, nos pr6ximos 20 anos, teremos lembretes bastante lugubres 
disto; e que as auto·afirmaiVoes multiformes do povo sovietico tomarao, em 
sua maior parte, a forma de um nojo do partido e sua ideologia; e que 0 

sr. Marchais tera repetidas decepl;oes eleitorais). Nao Quero dizer somente 
que a enigmiltica China revive, ana a ano, lembranyas muito perturbadoras; 
que quando os mais respeitados IIderes e "videntes" marxistas do pars se 
tornam, da noite para 0 dia, um "bando dos Quatro", nao compreendemos 
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Identifiquei tamt>em os 6rgaos reprodutores de todo esse prol(fico "err0" : 

"0 modo stalinista de pensar e (. . .I 0 do idealismo mecanico", e "devemos 
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ver 0 stalinismo como uma ideologia - uma constelar;ao de atitudes parti
dcirias e de idaias falsas, ou parcialmente falsas", "que estabelecem um sis
tema de conceit05 fals05 dentro de um modo de pensar que - no sentido 
marxista - a idealista".141 Finalmente, identifiquei a pretensao de Stalin 
a preeminencia como praticante desse sistema. Ele era nao 56, como fora 
recentemente descoberto em seu aniversario, 0 Maior Marxista, 0 Maior 
Fil6sofo, 0 Maior Linguista, etc., mas tambam 0 Maior Canguru, pois um 
modo idealista desse tipo deve, nece5sariamente, atraves de sua impermea. 
bilidade ao discurso "emp(rico", reproduzir repetidas vezes "erros" e 
"resultados errados". "0 stalinista oscila entre 0 axioma e a realpolitik, 0 
dogmatismo e 0 oportunismo. Quando os axiomas deixam de produzir 
resultados, um "erro" e reconhecido. Mas a cornuc6pia de onde os "erros" 
fluem com tanta abundancia nunca a reconhecida".142 Hop! (materialismo 
dialaticol - hop! (priltica tebrica) - bump! E, no final daquele alto exer
cicio te6rico: 0 discurso secreto de Kruschev. 

Sim, tudo isso pode ser percebido por milhares de n6s. Mas nao 
pod (amos, final mente, identificar a organizar;ao da estrutura te6rica de 
Stalin. Isto mio se devia s6 a nossa incompetencia. Acontecia tambem por
que aquela estrutura, em sua pura beleza te6rica e coerencia conceptual, 
nao fora ainda constru(da. Stalin era uma mistura de marxista, te6rico, 
pragmatista e hip6crita. Teve tempo de se ocupar de alguns pedac;:os do 
sistema (a "superestrutura e criada pela base precisamente para servi.la"), 
mas este estava cheio de buracos e fendas, que remendou com ret6rica 
humanista, medidas praticas e decretos de seguranr;a. S6 em nossa epoca 0 
stalinismo encontrou a sua expressao te6rica verdadeira, rigorosa e total
mente coerente. ~ 0 planetario de Althusser. 

Nao desejo ser mesquinho para com uma "gerar;ao p6s-stalinista", 
mas e preciso ser claro. as praticantes te6ricos estao familiarizados com 
um conceito central de Marx: 0 de que um dado sistema produtivo nao s6 
produz mercadorias, como tambem se reproduz a si mesmo, as suas rela
c;:oes produtivas e suas form as e legitimac;:oes ideol6gicas. Estas, por sua vez, 
tornam-se uma condir;ao necessciria ao processo de reproduc;:ao. a stalin is
mo como ideologia continuou a se reproduzir muito depois de ter passado 
o momento hist6rico especffico do alto stalinismo. E na medida em que 0 

faz na teoria, tendera a se reproduzir de fato - nao exatamente na mesma 
forma, a claro, mas numa forma suficientemente desconfortavel para os 
seus objetos humanos, e mesmo para alguns dos intelectuais que servem 
como seus sacerdotes. Assim, longe de constitu (rem uma "gerac;:ao p6s.sta
linista", os althusserianos, e os que partilham de suas premissas e modos 
idealistas, trabalham com ardor, todos os dias, na Iinha de produc;:ao te6
rica da ideologia stalinista. Em termos de teoria, sao stalinistas. Sao os por. 
tadores daquelas "razoes" de irracional idade e desumanidade contra as 
quais preparamos a agenda de 1956 ... 
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e a teoria meclnica da consci/incia humana est;! errada; a teoria dll que a chin· 
cia hist6rica se pode tornar tao precisa quanta uma ci/!ncia como, digamos, 
biologia; a subordinaciio das faculdades imaginativas e morais <l autoridade 
pol (tica e administrativa estll errada (. . .l a medo do pensamento independente, 
(. ..) a personifica~o meeanica de for~as de c1asse inconscientes (. .. l tudo isso 
est;! errado. 140 

o que esta acontecendo, mas sabemos que nem n6s, nem 0 povo chines 
seremos informados, e lembramos, preocupados, as antigas denuncias d~ 
"traidores" na cupula do poder. Tampouco quero dizer somente que ha 
certas continuidades no pessoal, formas, procedimentos, vocabulario, es. 
trategias e metodos dos partidos eurocomunistas "reformados"  continui. 
dades que podem ser modificadas por medidas oportunistas, mas que, com 
muita frequencia, talvez nao estejam submetidas a uma crftica firme, 
baseada em princfpios (a nao ser por algum "inimigo do Partido"). Pergun. 
tei ao meu gato, e ele me explicou que foi tudo isso que Ihe provocou a 
riso. Mas ainda hcl alguma coisa alam de tudo isto: 0 que vem sendo 0 as
sunto deste ensaio. 

o stalinismo, em seu segundo sentido, e considerado como teoria, 
nao foi um "erro", nem mesmo dois "erras", que possam ser identificados, 
"corrigidos" e com isto reformada a Teoria. a stalinismo nao foi negli· 
gente em relac;:ao aos crimes, ele gerou crimes. No mesmo momento em 
que formulava uma ret6rica "humanista", eliminava as faculdades huma
nas como parte de seu modo necessario de respirac;:ao. Seu halito cheirava 
(e ainda cheira) a desumanidade, porque encontrou uma maneira de consi· 
derar as pessoas como suportes de estruturas (kulaks) e a hist6ria como um 
processo sem sujeito. Nao a uma teoria admiravel, maculada por erros; a 
uma heresia contra a razao, que propoe que todo conhecimento pode ser 
reunido numa (mica Teoria, da qual a 0 unico arbitro e guardiao. Nao a 
uma "ciencia" imperfeita, mas uma ideologia que suborna 0 bam nome da 
ciencia para negar todo 0 direito e autenticidade independente as faculda
des morais e imaginativas. Nao e apenas um compendio de erros, e uma 
cornuc6pia da qual fluem sem cessar novos erros ("enganos", "Iinhas incor
retas"). a stalinismo a um modo de pensar ideolbgico distinto, uma orga· 
nizac;:ao te6rica sistematica do "erro" para a reproduc;:ao de mais "erro". 

Podia perceber tudo isso, embora imprecisamente, quando a fumac;:a 
se erguia sobre Budapeste. Milhares de outros, em milhares de lugares dife· 
rentes, tambem 0 pUderam perceber. Relacionei os "erros" da teoria sta
linista, um por um: a "ditadura do proletariado" (na sua versao stal inista); 
o "vocabulcirio militar"; a teoria do partido 
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Mas Isto ~ paixao, e muito perto de n6s. 
realidade demasiado pr6xima e intensa, 
que em meu esplrito se mistura com algo 
de desprezo e conden<K;ao pessoal ... 

E 0 paciente leitor "p6s-stalinista", que me tenha seguido ate aqui, ten~ 

ainda uma outra pergunta: "E entao? E voces, com a sua 'agenda', identifi· 
caram Corretamente as fontes te6ricas do stalinismo? 0 que resultou de 
tudo isso? Construlram uma Teoria melhor?" 

Vou responder a estas perguntas. E concluir. 

XIV 
Primeiro, deixemos a vulgar sociologia das ideias e voltemos a teoria e ao 
seu discurso pure da verdade. Visitemos de novo 0 planetario, pela ultima 
vez. Admiremos nao s6 seus componentes, mas tambem os componentes 
de que nao disp6e. 

A expulsao do "humanismo" e "moralismo" por Althusser, em A 
favor de Marx, foi um tanto brutal. Por isso, voltou ao tema, com renovada 
sofisticac;ao em Ler a Capital. 0 mundo "real", as grosseiras manifestac;6es 
do "6bvio", os conceitos nao purificados das Generalidades I, esses epife
nomenos, nos levariam lexceto se fossemos guiados pela Teoria) para um 
mundo de maya, ilusao. 0 texto da hist6ria (lembramos) e "a inaudlvel 
e ileg Ivel anotac;ao dos efeitos de uma estrutura de estruturas" (LC, 16111. 
Sob tudo isto, encontraremos La Structure a Dominante. A teoria de a 
Capital e "a teoria de um modo de produC;ao". E "0 que Marx estuda em 
a Capital e 0 mecanismo que faz existir como sociedade 0 resultado da 
produc;ao de uma hist6ria", que "produz 0 efeito de sociedade, 0 que taz 
existir esse resultado como sociedade" (LC, 70/I): 

ComBl;amos a suspeitar que esse efeito de sociedade seja diferente segundo os 
diferentes mOOos de produ~ao, j~ nao fosse pelos trabalhos da etnologia e da 
hist6ria contemponlneas. 

Alem disso, esse efeito de sociedade econstitu (do de outros efeitos, meno
res: "0 efeito de conhecimento pela pratica te6rica, 0 efeito estlhico pela 
pratica estetica, 0 efeito etico pela pratica etica etc." "A pesquisa de cada 
um desses "efeitos" espedficos eXige a elucidaC;ao do mecanismo que 0 

produz" (LC, 71/1), Esse "mecanismo" sera encontrado na estrutura do 
modo de produC;ao. Em duas ocasi6es, nessas duas paginas cruciais, Althus
ser apresenta orgulhosamente 0 que sup6e ser seu certificado de autoridade 
- a frase de Mis(kia da filosofia que verificamos ser, na verdade, uma 
ordem judicial para abater 0 seu cao. 
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Assim a sociedade, as formac;6es socia is, sao efeitos da estrutura de 
urn modo de produc;ao. a Capital tambem nos permite compreender as 
partlculas de que essa estrutura ecomposta, 

ao clefinir para 0 modo de produ~ao capitalista as diferentes formes da indivi
dualidacle exigidas e produzidas par esse modo de producao, segundo as fun· 
coes de que os indivlduos sao "portadores" (Trager! na divisao do trabalho, 
nos diferentes "n(veis" da estrutura. I: claro. no caso ainda, 0 modo de exis
tencia hist6rico da individualidade num modo de producao dado nao El vis (vel 
a olho nu na "hist6ria": sau conceito deve, pols, ser constru(do, e como lodo 
conceito ele reserva surpresas. a mais crua das quais eque ele nao se assemelha 
as falsas evidencias do "dado" - que nao passa de mascara da ideologia cor
rente. (LC, 53/1l) 

Mesmo se nos permitirmos a suposic;ao momentanea de que isso 
constitui uma revelac;ao espantosa, que desmistifica "as falsas evidencias do 
'dado' " e nos leva diretamente as verdades essenciais ileg(veis ao "olho nu 
na 'hist6ria' ", ~ diHcil saber como nossa fulminante percepC;ao pode, por 
assim dizer, ser "falada". Suponhamos que, numa certa conjuntura, haja 
um momento no efeito de sociedade que "se da" ao olho nu da "hist6ria", 
com a falsa evidencia de um representante sindical dizendo aos seus com
panheiros: "E i, companheiros! 0 gerente de produc;ao vem hoje a cantina 
para nos despejar aquela conversa fiada sobre 0 dia de trabalho medido. 
Vamos dar-Ihe uma recepc;ao calorosa!" Para desmistificar essas frases, e 
constru(.fas, dentro da teoria, como conceitos rigorosos, devemos verba· 
liza-Ias do seguinte modo: "0 Trager das relac;6es produtivas proletarias. 
o Trager que ocupa uma func;ao dominante dentro das relac;6es burguesas 
de produc;ao se manifestara na 'cantina' nesta conjuntura sobredetermina· 
da atrav~s do mecanismo de um efeito etico relativamente autonomo 
determinado em ultima instancia pela lei do movimento das relac;6es capi· 
talistas de produc;ao ao n Ivel da extrac;ao intensificada de mais·valia da 
forc;a de trabalho do Triiger proletario. Esta determinado que essa conjun
tura se manifeste na forma de uma contradicao 'calorosa'!" 

Ve-se que reduzimos, com exito, a ideologia do representante sin
dical a ciencia, com excec;ao de duas palavras. "Cantina" esta insuperavel
mente polulda pela obviedade do "fato", e "caloroso" e uma invasao 
irredutivelmente moralista, de modo que essas palavras devem estar coloca
das entre aspas para que nao con tam inem a cientificidade adjacente do 
texto. Tambem se vera que a desmistificac;ao precisou de 76 palavras, em 
lugar de 28. t: 0 que ocorre em geral. Mas este e um inconveniente menor 
na consecuc;ao do rigor revolucionario. Sem sombra de duvida, uma des· 
mistificac;ao de tao devastadora c1areza, se praticada no cerne das estrutu
ras produtivas como uma praxis pol(tica (filosofia como luta de classes) 
explodira toda a ordem capitalista. Nao posso compreender 0 que esperam 
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os althusserianos. Por que nao correm para Dagenham· ou para a Torre de 
Londres e tentam? 

Mas ainda nao me chegaram notrcias de semelhante praxis. E para 
isso deve haver uma razao te6rica. E um pos-althusseriano ainda mais riga
roso - digamos, um hindessiano-hirstiano - percebera isso por uma leitura 
sintomal escrupulosa do decididamente nao inocente "texto" de Althusser. 
Pois, sob esse escrutfnio, 0 representante sindical - e mesmo toda a frase 
- pode ser denunciado como um pseudo-problema, como uma intromissaa 
abjetamente ideol6gica. Isso se evidencia na primeira palavra, 0 vocativo 
"6". Pais isto e introduzir de volta na teoria tanto 0 historicismo quanto a 
moralismo, permitindo-nos supor que os trabalhadores sao sujeitos, que 
podem "intervir" como "homens" na "hist6ria". Mas a situac;ao a que se 
faz aiusao nessas frases e de fato um efeito de socier:!.fJde de contradic,:ao 
dentro do modo de produc;ao. Esse efeito ja esteS inscrito nas relac,:5es pro
dutivas e nao precisa de uma interpelac;ao imaginaria de vocativos e sujei. 
tos. Podemos relaxar em nossas cadeiras. Podemos ate mesmo cochilar, 
ja que a contradic;ao continuara a manifestar seus efeitos como represen
tantes sindicais. Afinal de contas, nao hcl nenhuma necessidade de ir ate 
Dagenham. 

Essa respnsta foi vulgar, e mesmo empirista. Fac;amos um resumo de 
nossa exposiyao. 0 humanismo, argumenta Althusser, ea heresia que intra· 
duz os "homens" como agentes ou sujeitos, em sua pr6pria hist6ria por 
uma "reduyao disfaryada", "que trata as rela~oes de prodw;§o como sim
ples relar;oes humanas". (LC, 84/n). 

A hist6ria converte-se entao em transformao;ao de uma natureza humana, que 
permanece 0 verdadeiro suieito da hist6ria que a transforma. Ter-se-<i com isso 
introduzido a hist6ria na natureza humana. para tamar os homens contempo
raneos dos efeitas hist6ricos de que sao os sujeitos, porem - e nisso e que esta 
a questao - se terao reduzido as rela4;:Oes de producao. as relacoes sociais. poll' 
ticas e ideo/6gicas a relsl;Oes humanas historicizadas, isto e, as relao;oes inter· 
humanas, intersubjetivas. Esse e 0 terreno predileto de um humanismo histo· 
ricista. (LC, 85/1ll 

Althusser tem para com a antropologia um rancor ainda maior do que 
para com a "hist6ria".143 A nOl;:aO de que 0 homem constr6i a sua pr6pria 
natureza foi adotada por "um sem-numero de antrop610gos culturalistas" 
(LC, 85/U). Ate mesmo Marx e condenado por recair, de tempos em tem
pos, numa "antropologia latente", uma "antropologia ingenua", contida 
nos pressupostos ocultos da Economia Pol(tica. Balibar e bastante honestO 
para admitir que, repetidamente, Marx e Engels oferecem apoio "a ideia 

• Setar industrial nos arredares de Londres. (N. da E.l 
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de que sao os homens que fazem a hist6ria abasedas condi~oesanteriores." 
"Ora, quem sao esses 'homens')" "0 conceito de 'homens' constitui assim 
um verdadeiro ponto de fuga do enunciado em direc;ao as regi6es da ideo
logia filos6fica ou vulgar." (LC, 161/111. "A evidencia, a 'transparencia' da 
palavra 'homens' (carregada aqui de toda a consistencia da carnel. e sua 
apar~ncia an6dina sao as armadilhas mais perigosas as quais tentaremos 

-esCapar.-Nao ficaremos satisfeitos com 0 ter ou situado e fundado na neces
sidade do sistema te6rica a qual ela pertence, ou eliminado como um corpo 
estranho" (LC, 160-161/UI. 

Um problema desse modo de pratica te6rica e que uma mente nao 
dirigida e contestadora continuara "fugindo" para reflex6es totalmente 
irrelevantes. Por exemplo, na "eonsistencia de carne", mergulho numa fan. 
tasia, e pergunto: 0 sr. Balibar tambem chegou ao amadurecimento intelec
tual entre os Jeunes (wdiants Catholiques? E entao, por uma associac;:ao 
ocasional, lembro-me de que Stalin realizou seu aprendizado intelectual 
num seminario do clero ortodoxo grego... E em seguida, como sou um 
estilista abelhudo, pergunto se "eliminado como um corpo estranho" nao 
poderia ser melhorado, ao considerarmos 0 "a~o" conceito de "ho
mens", pelo verbo "Iiquidar") Isto porque, se pensamos nas pessoas de 
uma certa maneira, torna-se mais facil realizar nossos pensamentos. Se pen
samos em mulheres como "bonecas" ou "pedayos", ou "frangas", ou qual
quer outra eoisa, podera ser mais facil nos comportarmos com elas de acor
do com isso. (Algumas mulheres podem ate mesmo pensar assim sobre si 
mesmas.) Se pensarmos nos homens como os Trager das estruturas - ou em 
suas ay5es como "sintomas injustificados de perturbac;:ao" - entao 0 pensa
mento guiara 0 ato. Como esses altaneiros praticantes te6ricos, os daleks, 
costumavam dizer, quando confrontados por homens: "Exterminar!" 

Isto me lembra, mais uma vez, a antropologia. Althusser envolveu-se, 
por um momento, no cap(tulo vn de Ler 0 Capital, numa discussao inte. 
ressante. Ele distanciou-se urn pouco e confrontou (como eu fiz anterior
mente, pp. 69-70) a Economia Pol (tica como um objeto, com uma estrutu
ra. E verificou, corretamente ao que me parece, que a Economia Polftica se 
baseia numa definic;:ao e delimitayao previas de um determinado campo de 
atividades. Mas para generalizar a partir dessas atividades, e pretender-se 
uma ciencia universal ou fundamental da sociedade, a Economia Pol itica 
deve encerrar um outro pressuposto; e este pode ser localizado no conceito 
de "necessidade". Porque a "necessidade" e 0 que chamei de um "conceito 
de junc;ao", neste caso entre a economia e a antropologia. (Pode-se notar 
Que nao estou seguindo as palavras de Althusser, mas esclarecendo-as e I. 
coloeando-as numa certa ordem.) Ele descobre entao que a economia c1as- I 
sica se funda no pressuposto de "uma antropologia ingenua que funde nos 
sui!itos economicos e suas necessidades, todos os atos pelos quais sao pro· 
duzidos, distribu idos, recebld;S e consumidos os objetos economicos". 
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(LC, 11 D/n). Assim, a "necessidade" a definida de tal modo (interesse 
pr6prio) que suas conclusoes estao impl(citas em suas premissas. Todas as 
necessidades humanas basicas sao necessidades economicas, tal como defi· 
nidas pela Economia Polftica; portanto, a Econom ia Polftica a a ciencia 
bflsica da sociedade. 

o que, entao, se parece seguir? Poderia parecer que Marx, ao esmagar 
a Economia Pol ftica burguesa, libertaria a antropologia - ou, pelo menos, 
proporcionaria uma precondi<;ao para a sua libertal;ao, libertando a "neces
sidade" das definiyoes impostas pela convenil~ncia burguesa e utilitflria, e 
permitindo aantropologia investigar a maior ressonancia d::l "necessidade". 
Mas nao! Ao penetrarmos no capitulo VID, vemos que as "pretensoes te6
ricas", nao da Economia Polrtica burguesa, mas da antropologia, foram 
"abaladas (. .. ) pela analise de Marx." (Le, 114·115/U). Marx nos e ofere
cido agora como um dalek, caindo sabre a antropologia aos gritos de "Ex· 
terminar!" Mas se exterminarmos 0 pr6prio pressuposto em que se baseia 
a Economia Polrtica _. se retirarmos da economia seu apoio na "necessi· 
dade" - entao ela pareceria ficar num vacuo. Ten~ Marx encontrado um 
melhor conceito da necessidade, uma melhor base antropol6gica? De modo 
algum: "uma base an.tropol6gica torna·se assim puramente mitica".* As 
necessidades nao sao economicas, elas sao definidas pelo economico, estao 
"submetidas a uma dupla determinal;ao estrutural". As necessidades tem 
seu conteudo e significado atribu(dos pela "estrutura da rela<;ao das for· 
cas produtivas e das relal;oes de produl;ao" (LC, 115/n). Nao s6 0 seu con· 
teudo Ihes e atribuido, como tambem seu significado como economicas. 
Porque ser economico nao e ser "economico" no "sentido comum", vul
gar, de relacionar·se com as necessidades "economicas". Significa ocupar 
um certo espayo, uma certa funl;ao, a que La Structure aDominame atri· 
bui um significado, de acordo com a modulal;ao e 0 fllJXO de seu modo 
de produl;ao. "Elaborar 0 conceito do economico a defini·lo rigorosamente 
como nfvel, instancia ou regiao da estrutura de urn modo de produyao" 
(LC, 128/11l. 

o economlco mio pode possuir a qualidade de um dado (imediatamente visl'· 
vel, observ~vel etc.! dado que sua identificac;ao exige 0 conceito da estrutur 
economica. que por sua vez exige 0 conceito da estrutura do modo de produ' 
yao (seus diferentes niveis e articulayoes especificas) - visto que sua identifi

• 0 trecho de onde sSo extra/das essa cita<;ao e as seguintes (p. 115, vol. 11 da edj
yao brasileira de Ler 0 Capita/) diz 0 seguinte: "Por esta ultima questao las relac;Oes 
sociais de produc;a'o) somos levados Ii distribui~o dos homens em classes sociais, que 
se tornam entao os 'verdadeiros' 'sujeitos' (desde que possamos empregar esse termo) 
do processo de prOdUfyaO. A relacao direta das 'necessidades' assim definides com um 
fundamento antropol6gico torna·se entao puramente mitica: ou antes, impoe-se 
inverter a ordem das coisas e dizer que a idtiia de uma antropologia, se possl'vel, passa 
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cayao supoo portanto a construc;ao do seu conceito. 0 conceito do economico 
deve ser constru(do para cada modo de produ~50 . .. (LC. 134/11) 

Essa manobra resolve (ou deverfamos dizer dissolve?) varios proble· 
mas dificeis que tem preocupado os h istoriadores e antrop610gos ha deca
das, num unico e umido pabulo te6rico. 0 parentesco nas sociedades 
primitivas ~ 0 "n Ivel, instancia ou regiao" a Que a estrutura atribui 0 

"economico"; a domina<;ao militar e polftica a a "instancia" econ6mica na 
sociedade feudal. E assim por diante, A "necessidade" pode surgir numa 
situac;ao como a necessidade de conseguir sete mulheres e, no outro, como 
a necessidade de degolar um traidor do juramento de fidelidade, mas ambas 
sao "economicas", e certamente nao precisamos de nenhuma antropologia 
para decifrar qualquer uma delas. Alam disso, 0 que poderia ser mais abje· 
to do que a ilusao ideol6gica de que homens e mulheres poderiam partici· 
par subjetivamente, em qualquer "n Ivel", da definic;ao de necessidade? 
Pois eles sao Trager - apoios de estruturas dentro das quais as necessidades 
sao atribufdas. -

Estou ficando cansado, e minha mente desviou·se nova mente. Tudo 
o Que Althusser fez, ao exterminar a antropologia, foi lanl;ar a "necessida· 
de" de volta ao colo de La Structure aDominame, de modo Que agora nilo 
s6 uma parte ou "regiao" de sua "totalidade", mas tambem toda a sua pes' 
soa, esta sujeita ao grosseiro abrac;o utilitario do "economico". Lembro·me 
uma critica do conceito utilitario de "necessidade", feita ao despontar 
da mentalidade capitalista, nas palavras de um grande protomarxista, 0 

Rei Lear: 

A razao. nao a carencie: 0 mendigo
 
mais vii ti rico nas coisas mais pobres:
 
nao de <'J natureza mais que 0 necessario.
 
tao barato ti 0 homem quanto a besta.
 

Mas na carllncia negra 

dai-me, 6 ctius, a paciencia que preciso!
 

A paciencia ~, certamente, a nossa primeira "necessidade", 
acompanhar 0 raciocfnio de Althusser. 

~ 
:- r-':: I 

se queremos I( ~ 
~rei paciente, mas pela ultima vez. Examinarei mais uma vez 0 con· 

ceito de Trager, vou questioml-lo inteiramente e entao este escrutinio do 
planetflrio estara encerrado. 0 texto completo e0 seguinte: (} ( 

pela tomada em considerayao da definiyao economica (nome antropol6gico) dessas 
'necessidades·. Esses necessidades estao submetidas a uma dup!a determinac;ao estru
rural, e nao mais antropol6gica: a que disvibui os produtos entre oSetor [e oSetor II, 
e a que atribui as necessidades 0 seu contel/do e sentido (a estrutura da relac;ao das 
forcas produtivas e das reiacoes de produyao)." Thompson pareca inddir, nesse caso, 
no vido de "ventriloquismo", de que acusou Althusser em relayao a Marx. (N. do T.) 
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tura, ao operario como "0 portador do trabalho vivo", 0 faz exatamente 
no contexto de um exame da aliena9ao "das fon;as produtivas do trabalho 
social" como propriedade de u';; est;:anho, e como sujeito as exigencias 
lanti-humanasl da produyao capitalista: "E total mente diferente na fabrica 
de propriedade dos proprios trabalhadores, por exemplo, em Rochdale."14 
Quando Marx, em seu conhecido comentilrio no primeiro Prefacio a 0 Ca
pital, negou a pretensao de fazer qualquer julgamento sobre os capitalistas 
individuais, foi porque "do meu ponto de vista, do qual a forma9iio econo
mica da sociedade e considerada como um processo de historia natural", 
os indivfduos podiam ser vistos nao como agentes malevolos e responsa
veis, mas como "personificayoes das categorias economicas, materializa90es 
de rela<;oes de classe e interesses de classe particulares". Mas isso era ver as 
pessoas tal como aparecem "no domfnio da Economia Po/ftica",146 isto e, 
como foram continuamente "vistas" dentro da apologetica ortodoxa da 
epoca. Assim, Marx escrevia com mallcia e num golpe preventivo contra 
seus crfticos, copiando a retorica mais proxima do gosto de todo explora
dor, que se podia desculpar como sendo 0 Trager das "leis" econ6micas. 

Assim, como sempre ocorre com Althusser~nos e oferecido urn 
tostao ideol6gico, sujo do uso burgues, como se fosse aura marxista. 0 
companheiro gemeo desse tostao ainda esta sendo passado todos os dias 

... '" nos sistemas parsoniano e estruturalista·funcional: atras ada defini9iio e 
distribui9iio de (.. .) lugares e funt;oes" de Althusser, com todo 0 seu 
"rigor" grifado, encontramos 0 "sistema social" smelseriano,147 atras dos 
Trager encontramos "papeis", e atras da grotesca no~ao que tem Althusser 
da "interpelayao" ou "chamado" ideol6gico, encontramos noc;;oes ainda 
rna is chiC§... de homens e mulheres (exceto, e claro, intelectuais seletos), 
nao pensando ou_agindo, mas sendo pensados e desempenhados.148 Todos 
esses;;-xaltados pe~sadores, "burgueses" ou "marx]st;i;~vern da mesma 
"antropologia latente", a mesma suposiyao ulterior sobre a "Homem" 
a de que todos os homens e mulheres (exceto eles mesmos) sao comp/etos 
idiotas. 

Segundo, ha duas prestidigitayoes triviais e furtivas no argumento de 
Althusser, que s6 poderiam enganar urn publico escolhido a dedo entre a 
/umpen-inte//igentsia. 149 (a) Althusser procura obter uma outra autorizac;;ao 
apontando para 0 rompimento te6rico de Marx com 0 "Homem" feuer
bachiano, a "essencia hu~a". t claro, como qualquer estudante do 
primeiro ana descobre, ao rejeitar 0 "Homem" abstrato e generico, Marx 
redescobriu os homens e mulheres, dentro "do conjunto das rela90es 
sociais", dentro de sociedades estruturadas sob forma de classes, e dentro 
de condicoes "empiricamente observclveis".lSO De fato, e um problema, 
e bastante diflcil, 0 de saber ate que ponto Marx e Engels chegaram are· 
jeitar 0 conceito, "homem", que reaparece no conceito de alienac;;ao, 
na no<;ao da "moral verdadeiramente humana" e naquilo que, para al-
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A estrutura das rela~6es de produCao determina lugares e funr;oes que sao 
ocupados e assumidos por agentes da produCao, que nunce sao mais do que 
ocupentes desses lugares, ne medida em que sao "portadores" (Trager) dessas 
funcoes. Os verdadeiros "sujeitos" (no sentido desujeitos constituintes do 
processo) nao sao, pois, esses ocupentes nem esses funcionarios; nao sao, pois, 

l
contrariamente a todas as apar~ncias, as "evidAncias", do "dado" da antropo. 
logia ingAnua, os "indivlduos concretos", os "homens reais" - mas a definir;iio 
e 8 disrribuir;ao desses lugares e dessas funr;oes. as verdadeiros "sujeiros" s50, 
pois, esses definidores e esses disrribuidores: as..r:.elacoes de pro~'!.£!o (e as rela
coes sociais, pollticas e ideol6gicasl. Mas, como se trata de "rel~Oes", nao 
poderlamos pen~-Ias sob a categoria de sujeiro. (Le, 130/m. 

Os erros de que esse argumento esta cheio sao tao elementares que 
nos basta indica-los, um a um. PtiIne!rQJ ha uma confusao entre a no<;ao de 
estrutura com estrutura/ismo. Estruturas (social, economica, conceptual) 
nao sao uma descoberta das duas ultimas dl?cadas, com urn precursor 
solitario em Karl Marx. Logo que falamos sobre "organiza<;ao" {ou "or
ganismo"l, sobre "sistema", sobre as "leis" da oferta e procura, ou sobre 
"institui~oes" (e sobre "funcionarios"l. estamos falando de estrutura, e 
provavelmente tambem estaremos falando sobre as maneiras pelas quais 
o comportamento humane e regulado, ordenado, limitado e determinado. 
Essa no<;ao, e a explora~ao teorica e empfrica dessas estruturas, nos acom· 
panham ha muitas gera90es. Assim, longe de ser uma no<;ao revolucionaria, 
ela foi, com frequencia - quando levada pelos praticantes ate 0 mais extre
mo .. rigor" teorico - uma no<;ao profundamente conservadora, jil que 
tende a ver os homens e as mulheres como fixados em "es~es", ou esca· 
las de "posiCao", sujeitos a "leis" (de Smith ou de Malthus), com "papeis" 
atribuidos, ou como momentos de conformidade ou desvio dentro de urn 

consenso ulterior. 
Isso nao e, em nenhum sentido, alegar que a ncx;;ao e inverfdica ou 

reacionaria em si mesma, embora, quando transferida ilegitimamente da 
estrutura para 0 estrutura/ismo, sempre seja as duas coisas. t. simplesmente 
um lembrete de que Althusser esta, neste caso como em outros, simples
mente reproduzindo, em terminologia "marxista", no<;oes ha muito san· 
tificadas nas disciplinas ortodoxas ("burguesas"). Embora alguns de seus 
seguidores ainda nao parecam ter descoberto iSSO,J44 a nOC;;ao dos homens 
como Trager, ou portadores de fun~oes que Ihes sao atribuidas pelo mer· 
cado - "leis" de oferta e procura que sao ate mesmo moralizadas como 
"divinas" - estava no centro mesmo da Economia Politica burguesa vulga
rizada. Durante a vida de Marx, essa ideologia procurou impor exatamente 
essa estrutura 11 classe operaria e, ao mesmo tempo, convence-Ia de que era 
impotente para resistir a essas leis "imutaveis". E grande parte da hist6ria 
da classe open!lria britanica, nessas decadas, s6 pode ser compreendida 
como uma r~usa h~c.a (ate mesmo "moral") a ser reduzida a um supor' 
te das razoes e necessidades do capital. Quando Marx se refere, a certa al· 
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guns estudiosos, e uma teleologia historica da imanencia humana. Men. 
ciono essa questao, que nao posso colocar de lado agora e que ja foi 
exaustivamente examinada por outros, nao so para mostrar que Althusser 
bloqueia e rejeita (como lapsos, imaturidades que sobreviveram apos a 
"cesura epistemologica") problemas te6ricos evidentemente presentes nos 
escritos de Marx, que outros crlticos consideraram ou ferteis ou gravemen· 
te prejudiciais. 1S1 Minha preocupa~ao imediata e apenas observar que Marx 
e Engels, em suas investigaIYoes principais, afastaram 0 conceito, "homem", 
para vol tar aos homens.reais empiricamente observaveis. 

(b) A outra pfestld1Qita<;:ao consiste do mesmo truque, realizado de 
tras para a frente. Os "humanistas" - e todos os "antrop610gos"  voltam 
ao conceito, "homem", "tratando as relar;oes de produr;ao" como simples 
relar;(Jes humanas, isto e, reduzindo-as a relalYoes "historicizadas", a "rela
r;:oos inter-humanas, intersubjetivas". 0 truque so poderia ter ex ito para um 
publico inocente de todo 0 conhecimento tanto de hist6ria como de antro
pologia, sendo preocupante que uma pratica desse tipo tenha conseguido 
respeitabilidade academica. Nao estou de modo algum endossando toda a 
sociologia, toda a historiografia, nem tudo 0 que foi produzido pelo "sem· 
numero de antrop610gos culturais". De fato, alguns praticantes dessas dis· 
ciplinas estao reduzindo os homens e mulheres a Trager de estruturas com 
a mesma satisfar;:ao de Althusser. Mas dificilmente se encontrara alguem, 
entre eles, que comece com a proposir;:ao de uma "essencia humana" ou 
que tome como seu objeto de estudo "os homens individuais", em "rela· 
~oes intersubjetivas", em contraposilYao a "sociedade". Seus objetos de 
estudo podem incluir sistemas de parentesco, praticas de heranIYa, normas 
demognlficas, sistemas de valores, estruturas socia is, institui<;:oes pollticas, 
relar;:oes de c1asse. farmas ideol6gicas, modos simb6licos, regras consen· 
suais. As "ciencias sociais" de hoje sao produtos de uma revoluC;ao meto· 
dol6gica, que teve Marx como urn de seus iniciadores. Eprecisamente sua 
preocupalYao estrutural que coloca os seus pes na glissade que leva ao estru
turalismo, e que prepara seus novilYos para 0 abraIYo de Althusser. 

o terceiro erro elementar e confundir as descobertas de certas dis
ciplinas anallticas com a "verdade" sobre 0 fenomeno total, do qual os 
procedimentos daquela disciplina selecionaram apenas evidencias rele
vantes. Ja propus isto, e com particular referencia a Economia Polltica 
(pp. 70 a 72); essa disciplina define seu pr6prio campo de investigar;:ao e es· 
colhe suas evidAncias de acordo com tais definiIYoes, sendo as suas descober· 
tas relevantes nos seus pr6prios termos. Todos sabem disso; nao voltamos 
a Ricardo em busca de uma explicalYao do socinianismo. Num certo siste
ma de parentesco, 0 segundo primo do irmao da esposa pode ser visto (na 
disciplina da antropologia) com um determinado ponto num conjunto es
truturado de relalYoes, e pOrtanto como (metaforicamente) um "portador" 
(Trager) dessas rela~oes; e exatamente da mesma maneira, um capitalista 
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pode ser "visto" como "portador" de relalYoes produtivas capitalistas. 152 

A disciplina ja decidiu que definimos essa pessoa assim. 0 fato de que esse 
segundo primo ou esse capitalista possam ser definidos de maneira dife
rente por outras disciplinas, possam ser vistos (pela esposa'ou par seus pr6
prios operarios) sob lima luz d~ferente, nao invalida - ou nao precisa inva , \l 
lida!" - as descobertas em questao. I pi.\ 

Veem·se, com frequencia, praticantes teoricos, reunidos em aplica " 
dos grupos, questionando as categorias. Mas devido aos seus bloqueios em· 
pfricos, sao incapazes de interrogar 0 ponto (na sociedade ou na hist6rial 
em que essas categorias se cruzam. Em lugar de interrogar uma categoria. 
interrogaremos uma mulher. Sera, pelo menos, mais agradavel. Vamos \ ~::1 
supor que essa mulher seja a "espasa" de um homem, a "amante" de 0 
outro, a "mae" de tres filhos em idade escolar. ~ operaria numa confeclYao 
de roupas e "representante" de seus colegas, e "tesaureira" da sec;ao local,:;, 
do Partido Trabalhista e, nas noites de quinta-feira, e "segundo violino" 
numa orquestra amadora. ~ de constituiyao forte (necessariamente) mas 
sofre de uma disposilYao depressiva levemente neur6tica. E tambem (qu8se ~ 
me esqueyo) membro da Igreja Anglicana, e uma "comungante" ocasional. 

Como se ve, esta sempre muito ocupada. Sob um certo angulo, ela e 
o ponto em que varias "estruturas" se cruzam. Quando estas comefYam a 
pesar, sua depressao toma a forma de uma permanencia na cama, de modo 
que cia nao pode desempenhar seus outros papeis. 0 psiquiatra a vi! como 
determinada em seu comportamento por uma neurose estruturada. Mas 
nao e "sobredeterminada", sua constitui~ao (base material) e s61ida, e 
dentro em pouco se recupera_ Como "esposa" e vista por um soci610go 
como situada na "instituicao" do casamento, e desempenhando os "papeis" 
de dona-de-casa e de mae; ela e na realidade a portadora desses papeis. Se· ~ 
gundo essa variante da tearia sociol6gica, 0 soci610go tentara construir seu 
comportamento como amante; tem dificuldade em decidir se deve relacio-
na-Io na categoria de "desvio" ou se exclul-Io do programa de computador 
como irrelevante. Para a pr6pria mulher uma parte desse "papel" (0 ato 
sexual) e objet iva mente quase a mesma coisa, com 0 marido ou 0 amante; 
o que define a diferenIYa nao esta no ato (bem, talvez um pouco no ato), 
mas as expectativas e regras que a sociedade impoe a ela. Deve correspon
der melhor a essas expectativas e 0 pastor (que ouviu falar de seu caso) tem 
uma atitude de censura. 

Enquanto isso, a seIYao local do Partido Trabalhista, do qual e "fun
ciomiria", endividou-se. a marido continua fazendo cenas e 0 amante esta 
ficando entediado. E no trabalho, onde ela e um Trager de relayoes prole
tarias produtivas, 0 patrao (0 Trager etc. etc.) resolve reduzir a pagamento 
do trabalho por tarefa. Ela comefYa a ter dares de cabe~a, e para de tocar 
na orquestra. Assediada pelas exorta<;oes contradit6rias do psiquiatra, do r 
pastor, do marido, do amante, da sociedade, do maestro, do patrao, dos 
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companheiros de trabalho, dos funcionarios do partido, que veem nela 
uma portadora disto ou daquilo, e ainda pelas compras, ela volta para a 
cama. Ali, Ie 0 artigo de urn dembgrafo que mostra que seu numero de 
filhos diverge da norma, e outro, de urn ecologista, que Ihe diz que tres 
filhos e urn numero excessivo. Sua depressao aumenta ... 

Vamos deixa-Ia nesse triste estado para observar que nenhuma das 
disciplinas ou categarias Ihe fez qualquer mal. 0 dembgrafo descreveu 
corretamente seu desvio da norma, e nao tern 0 men or interesse em seu 
amante, mesmo que ela viesse a conceber urn filho dele, pois a questao de 
paternidade e irrelevante para essa norma. 0 funcionario do partido que 
esta tentando cobrar as mensalidades atrasadas nao se interessa pelos seus 
problemas domesticos: ele ave, corretamente, como uma funcionaria inefi
ciente. Eta nao e, em nenhum senti do, 0 sujeito das expeetativas e normas 
sexuais da "sociedade" ou da Igreja, e 0 objeto de seu escrutinio. E no tra
balho pode, sem duvida, ser considerada como a portadora de relac;oes pro
dutivas. Mas nenhuma dessas definic;oes afeta 0 fato de que continua sendo 
uma mulher. ~ a mulher, entao, apenas 0 ponto em que todas essas rela
c;(}es, estruturas, papeis, expectativas, normas e func;oes se cruzam? Ea por
tadora de todos eles, simultaneamente, sendo "atuada" par eles e absoluta
mente determinada pela sua intersec;ao? Esta nao e de modo algum uma 
pergunta facil, pois muitos desses papeis nao sao apenas impostos, sao 
internalizados, e estao amarrados como em um no em sua cabec;a. Para res
ponde·la, terfamos de observar sua hist6ria. 

Nao sei como continua a sua hist6ria. Tenho dois roteiros alternati· 
vos. Um deles e 6bvio. Ela e levada a urn hospital para doentes mentais 
depois de uma tentativa de suicidio, e mantida sob efeito de valium. No 
outro, volta ao trabalho, porque, em ultima instan cia , a hipoteea tem de 
ser paga e os filhos alimentados. No trabalho, a situac;ao se agrava a um 
ponto de crise. Um companheiro militante da-Ihe Althusser para ler (deta
the improvavel). Ela folheia as paginas. Faz·se a luz, e ela exelama: "Eu nao 
sou uma cOlsAI". Atira 0 livro sobre 0 capataz. Promove uma greve na 
fabrica. Deixa 0 marido e abandona 0 amante. Ingressa no movimento de 
libertacao feminina. Esquece a Igreja Anglicana. Retorna a orquestra e 
experimenta grande satisfac;ao em tocar dentro daquela estrutura, um pro
cesso com 50 sujeitos determinados pelo maestro e pela pauta. Mas infeliz
mente apaixona-se pelo maestro e toda a confusao esta, mais uma vez, na 
iminencia de recomec;ar ... 

Na verdade, nao conhevo essa mulher, embora conhec;a muitas seme
Ihantes a ela, que foram boas camaradas, e tambem homens nas mesmas 
condicoes. Apresentei-a apenas como a "portadora" (Trager) de uma ana
logia. A analogia nao pode ser levada demasiadolonge, porque os procedi
mentos exigidos para observar 0 comportamento de uma pessoa nao sao 
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os mesmos exigidos para observar os aeontecimentos hist6ricos. Nao pode
mos construir nosso conhecimento hist6rico ou economico pressupondo 
primeiro "individuos" isolados. Mas a analogi a tera utilidade, se nos lem
bra que nas pessoas p<?r n6s conhecidas e observadas encontramos determi
nac;oes que se cruz-am, e que essas pessoas estao sempre tentando controlar 
e conciliar; que a "sobredeterminaC;ao" pode manifestar-se com~ enfermi
dade ou imobilid,:de; que L!egL!imo ver uma pessoa com.2.1?0rtadora de 
estruturas, mas que s6 podemos chegar a ela atraves de uma soma de 
muit';s ilngu los; que qualquer que seja a nossa conclusao, na interminavel 
discussao sobre a predeterminacao e 0 livre arb(trio - pOls noS-sa amiga 
pode ter side levada pela sua formaCao prot~e a exciamar "Nilo sou 
uma COISA!" - e muito importante que nosso preconceito protestante seja 
renovado, que nos c;;;raeremos "Iivres" (o que Althusser nao nos permi
tira pensar) e que, finalmente, nem uma pessoa, nem uma sociedade, po
dem _ser vistas como uma soma de determina~6es que se cruzam:-n,as s6 
podem ser conhecidas atraves da observacao no tempo. 

Podemos apresent;,. outra analogia. que evita-; dificuldade de pres. 
supor um "individuo". Conhecemos as analogias tomadas nas regras de um 
jogo. Todo jogo_complexo e ininteligivel ate que compreendamos suas 
regras. As pessoas parecem correr a volta, andar e parar, de maneiras arbi
trarias e confusas. Um observador cuidadoso (que ja tenha lima certa 
noeao de jogos) pode inferir as regras; uma vez feito isso, tudo se torna 
claro, e a observac;iio continuada confirman'i ou aperfeic;oara as regras que 
inferiu. 0 antrop610go ou historiador esta mais ou menos na mesma posi. 
C;ao desse observador. As sociedades (e uma "soeiedade" e, ela mesma, um 
conceito que descreve pessoas dentro de um limite imaginario, sujeitas a 
regras comuns) podem ser vistas como "jogos" muito complexos, ofere
cendo por vezes ind icios muito materiais de seu carater (a cesta, 0 gol, as 
equipes), as vezes sao governadas por regras visiveis (c6digo e constitui. 
coes), e outras, governadas por regraunvis(vei;taoprofundamente conhe. 
cidas pelos jogadores que nao sao nunca meneionadas, e devem ser inferi
das pelo observador. Por exemplo, os jogadores raramente mata~juiz. 

Toda a vida se processa dentro de "estruturas" dessas regras visiveis 
e inviS£Veis, que proibem tal ato e atribuem lima significacao simb61ica 
especial aquele outro. A realizac;ao mais extraordinaria de Marx foi inferir 
- "Ier" - decodificar - a estruturaJiQ parcialmente vis ivel das regras pelas 
quais as relacoes humanas eram mediadas pelo dinheiro: 0 capital. Ele por' 
vezes vislumbrou. outras percebeu c1aramente~s regras invisiveis que 
nos, depois de 100 anos, somos - ou deverfamos ser - capazes de fer mais 
claramente. Houve outras regras, significativas, simb61icas e normativas que 
(na minha opiniao) ele nao viu. Algumas delas nao estavam ao alcance do 
conhecimento da sua epoca, e para essas regras a Economia Pol itica n30 
dispunha de termos. 
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\_Uma vez lidas ou deduzidas as regras de um jogo, podemos entao 
atribuir a cada jogador seu papel ou fUnl;ao nele. 0 jogador e (nos termos 
dessas regrasl 0 portador do jogo, um elemento dentro de sua estrutura 
um meia-direita ou um gol~~ exatamente nesse sentido que podemos 
dizer que 0 "trabalhador" e 0 portador das relac;oes de produtividade; real· 
mente, jii definimos a mulher do nosso exemplo como tal, quando a chao 
mamos de "operaria", e nao de "segundo violino". Mas devemos levar a 
analogia ainda mais longe. Porque nao prosseguimos, nao dizemos que 0 
goleiro esta sendo jogado, ou 0 capitalista esta sendo capita/ado. Isto e 0 
que Althusser e tambem alguns antrop610gos e soci610gos estruturalistas 
queriam que dissessemos. Althusser nos oferece uma pseudo-escolha: ou 
devemos dizer que nao ha regras, mas apenas um.s.lJ~e de "indivrduos", 
ou devemos dizer que as regras jogam os jogadores. 

A diferenca entre "jogar" um jogo e ser jogado ilustra a diferenca 
entre ~ e2itruturac;ao dos acontecimentos hist6ricos governada por regras 
(dentro da qual homens e mulheres continuam como os sujeitos da sua 
propria hist6ria) e 0 estruturaJism~Como sempre, Althusser simplesmente 
tomou uma moda da ideologia burguesa e deu-Ihe 0 nome de "marxismo". 
Antigamente, a Economia Polltica vulgar via 0 comportamento economico 
dos homens como determinado por leis (embora os trabalhadores fossem 
teimosos e refratarios a obedecer tais leis). mas concedia ao indiv(duo au· 
tonomo uma area de liberdade, em suas escolhas intelectuais, esteticas ou 
morais. Hoje, os estruturalismos invadem essa area por todos os lados; 
so~os estruturados por rela9.0es so~s, fa/ados por!struturas lingGlsticas 
previamente dadas, pensados por ideologias, sonhados por mitos, gerados 
por norr:n.!L se;u:Jais patriarca is, atados_por obrigac;oes afetivaS,"cul0:!2sf2.s 
por menta/ites, e representados pelo roteiro da histOria. Nenhuma dessas 
ideias e,"na sua origem, absurda, e algumas delas b;seiam-se em acrescimos 
substanciais ao conhecimento. Mas tudo escorrega, a uma certa altura, do 
senso para 0 absurdo e, em seu conjunto, todos chegam ao terminal co
mum da nao-liberdade. 0 estruturalismo (esse terminal do absurdol eo 
produto final da razao auto-alienada - "refletindo" 0 senso comum da epo
ca - na qual todos os projetos, empreendimentos e instituic;oes human<is e 
ate mesmo a pr6pria cultura humana parecem situar-se fora dos homens, 
situar·se contra os homens, como coisas objetivas, como 0 "Outro" que, 
por sua vez, movimenta os homens como coisas. Antigamente, 0 Outro 
era denominado "Deus", ou Destino. Hoje, foi rebatizado de Estrutura. 

Eu disse que Marx tornou vls(veis as "regras" do capital. Para isso, 
foi necessario proceder atraves de uma "CrCtica da Economia Pol (tica". 
Dessa maneira, ele pode formular 0 conceito de urn "modo" capitalista 
de produc;:ao, tanto como circuito do capital quanto como urn modo de 
auto-reproduc;ao, pel;;qual 0 capital reeroduzia as relac;:oes produtivas que 

ermTtiam sua pr6pria reproduc;ao. Esse modo de produc;ao pode entao ser 
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conceitualizado como uma estrutura integral, na qual todas as relac;oes 
devem ser toma~s !i!:!lultaneamente con;o um ..£2njunto, e na qual cada 
regra tern sua definic;ao dentro dessa totalidade. A partir disso, acrescentou 
(por vezes erroneamente) as formas de desenvolvimento pelas quais esse 
modo poderia passar e, mais ainda, (e mais precipitadamente) projetou sua 
"lei do movimento" no futuro. 0 fato de que essas "leis" ou "tendencias" 
n~ operam (ao contnirio do que ele uma vez afirmou truculentamente) 
com "necessidade ferrea no senti do de~ltados inevitaveis", pode ser 
explicado, em parte, por ter Marx subestimado as tendencias contrabalan
~adoras em £Pera.s:ao. Ao contrario da opiniao de certos praticantes te6ri
cos, nenhum trabalhador conhecido pelos historiadores permitiu jamais 
~mais-valia Ihe fosse arrancada do couro sem encontrar uma maneira 
de reagit(ha muitas maneiras de "fazer cera"); e paradoxalmente, por sua 
rea<;:ao, as tendencias foram desviadas e as "formas de desenvolvimento" se 
processaram de maneiras inesperadas. De outra parte, isto se deveu ao fato 
de que outras tendencias contrabalanc;adoras surgiram, sem terem sido con. 
vidadas, de "regioes" para as quais a Economia Pol(tica mio dispu;jha de 
termos. 

Mas essas restric;oes de modo algum servem para mostrar que 0 proje
to de Marx nao era legltimo. Foi um avan.;:o que marcou epoca no conheci
mento para construir - atraves de uma ardua Juta te6rica, atraves de hip6. 
teses e de uma investigac;:ao emp(rica igualmente ardua - 0 conceito de u m 
modo estruturado de prodU<;;ao. '" 

o leitor podera perguntar-me: "Ah! Nao estar~ voce dando a AJthus
ser com a mao esquerda 0 Que Ihe tomou com a direita? E nao est~ AI
thusser autorizado aver 0 capitalismo como estrutura?" A resposta e, 
"nao". E quem tiver feito essa pergunta sera expulso da c1asse. Um modo \ 
capitalista de produc;:ao nao e 0 capitalismo. Com a troca de duas letras 
passamos de um adjetivo que caracteri;a urn modo de produC;ao (urn con
ceito dentro da Economia Pol (tica, embora dentro da "anti"-Economia 
Pol (tica marxista) para um substaQ1ivo que descreve uma formac;:ao social 
na totalidade de suas relacoes. Deixaremos nosso perguntador de castigo 
durante algumas paginas, para que medite sabre sua tolice, e voltaremos 
ao modo de produc;:ao. 

Depois de toda a animosidade de minha cr(tica anterior, esta sera 
finalmente a oportunidade para uma reuniao feliz. Pois os historiadores 
da tradic;:ao marxista empregaram, por muitas decadas, 0 conceito de modo 
de produc;:ao, examinaram 0 processo de trabalho e as relac;:oes de produ
c;ao. Lembro-me de uma epoca, na Inglaterra, em que esses historiadores 
nao eram numerosos, em que essa era a nossa preocupac;ao caracter(stica 
e que, decididamente, nao gozava de boa reputac;:ao. E agora - nao s6 
entre althusserianos, mas entre as praticantes te6ricos em geral - 0 "modo 
de produ<;;ao" tornou-se 0 foco de uma preocupaC;ao verdadeiramente 
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letra de cambio, ou uma luta sobre 0 preco do trabalho por tarefa. E temos 
autoridades sobre 0 "processo de trabalho" que nunca julgaram relevante 
asua exaltada teoria 0 trabalho de Christopher Hill sobre os "usos do saba
tismo", ou 0 meu, sobre "tempo e disciplina de trabalho", ou 0 de Eric 
Hobsbawn sobre "0 artesao errante", nem 0 de uma geracao de "historia
dores do trabalho" (americanos, franceses, britanicos, grupo com frequen
cia rejeitado com desprezo l53 ) sobre 0 estudo do tempo~e.movimento, 
taylorismo e fordismo. 

Esse tipo de idealismo te6rico nao eapenas ativamente inutil: ocorre 
tambem, por exemplo, que na imensa area de estudos recememente aberta, 
o estudo das sociedades camponesas (em que tanta coisa depende da 'econo
mia de subsistencia, tributa<;:ao e comercializayao, de normas tradicionais 
e de necessidades, pnHicas de heranca, modos de familia, direito consue
tudinario particularistal. os praticantes te6ricos ficam mexendo no seu 
modelo, tentando levar em conta os milhoes rurais que, de alguma forma, 
sao "marginais" em relac;ao aos circuitos adequados do capital. E nao s6 a 
grosse ira materialidade hist6rica se recusa, teimosamente, a "correspon. 
der" a pureza de seu conceito; nao s6 qualquer margem te6rica admitida 
para a "contradi<;ao" sera jamais suficiente, pois em todo "agora" hist6rico 
(conjuntura) 0 circuito do capital esta sendo obstrufdo e encontra resisten. 
cia em todos os pontos - homens e mulheres recusam·se a ser reduzidos 
a seus Trager - de modo que a~rmas" sao "dese~lvidas" e desviadas 
de maneiras teoricamente impr6prias pela pr6pria luta de classes. Trata-se 
tambem de que esse idealismo e arivamente desorientador e diversionario, 
dando-nos falsos resultados hist6ricos a cada momento, impondo seus pr6. 
prios pressupostos a evidencia, bloqueando todos os canais "emp(ricos" 
dos sentidos do conhecimento e, como teoria pol {tica contemporanea, 
levando apenas a bizarras estrategias de can guru (na qual as conclus5es ja 
sao estabelecidas previa mente pelas premissas arbitrarias de um partido ou 
de uma seita) ou pela seguranr;a de uma cadeira de bral,:os. 

Mas nao sera injusta essa rejeicao? Nao sera a pratica te6rica, com sua 
"autonomia relativa" e sua intrincada engrenagem, muito mais sutil e rigo
rosa do que 0 "economismo vulgar" que ela substituiu? A resposta, em 
suma, e a de que se trata de uma p€!.9unta do "tipo sim", a que devemos 
responder "nao". ~ uma pergunta "tipo sim" porque reduz a uma carica
tura sem rosto e inidentificavel toda a teoria e pr;:\tica precedentes, e busca 
apagar qualquer evidencia da vigorosa tradiCao alternativa em cujo interes
se falo. E a resposta deve ser "nao" porque, apenas de toda a sua abstral,:ao 
e ressalvas, 0 produto te6rico e um reducionismo ideal ista tao vulgar em 
seu economismo quanto qualquer coisa apresentada antes. 

Vamos, porem, admitir uma resposta mais calma. E podemos, com 
isto, apresentar um pedido de desculpas aos economistas marxistas. A 
teoria de um modo de produl,:ao pertence, muito adequadamente, ao seu 
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obsessiva. Eles estao, decididamente, "na sua". Estao sempre a desfaze-Io 
para faze-Io novamente. Estao sempre examinando seu "mecanismo", arru
mando de novo os seus cornponentes, colocando um novo pino aqui, uma 
engrenagem ali, lubrificando as partes m6veis com abstra90es purificadas. 
o "modo de prodUl;ao" tornou-se uma base de operacoes no Artico da 
Teoria, da qual os exploradores nao se podem afastar mais de 100m, com 
medo de se perderem numa nevasca ideol6gica. 
~ 0 que ~ estranho em relacao a esse "modo de produyao" ~ que pode 

ser construfdo e reconstrufdo dentro da Teoria, sem qualquer recurso ao 
conhecimento dos historiadores, antrop610gos e outros. Althusser e Balibar 
sao demasiado rigorosos ate mesmo para admitir as aescobertas dessas dis· 
ciplinas; Hindess e Hirst mostram um conhecimento casual de algumas 
obras secundarias, e se empenham em demonstrar que esse trabalho (sendo 
ideol6gico na origem) e desnecessario a Teoria; e os historiadores pagam 
esses tributos nao com irrita~ao, mas com tedio. Nao respondem nem dis· 
cutem, simplesmente porque todo 0 projeto da pratica te6rica e idealista 
e irrelevante. Pois a pratica te6rica engendra esses modos de produyao nao 
na da teoria ou na sociedade, mas na metaffsica; e um modo metaffsico de 
prOdUl;aO, por sua vez, produzira nao mercadorias, mas conceitos e catego
rias metaffsicas, ao mesmo temp;-;m q;;; reproduz interminavelmente as 
suas pr6prias condiyoes de auto-reproduyao metaf isica. Como todos os 
cozinheiros do Absoluto, esses praticantes descobriram a receita te6rica 
instantanea, 0 punhado de ingredientes completos com os quais se pode 
cozer toda a hist6ria e toda sociedade. 

De modo que isso nao e, afinal de contas, um local de feliz reuniao, 
mas um lugar de dissociat;ao total entre metodos e tradil;oes incompatfveis. 
~ como se fosse ser realizada uma conferencia tendo, de um lado, todos 
os que se interessam pelas relay6es sexuais, papeis segundo os sex os, as 
formas e a hist6ria da fam Ilia, estruturas de parentesco, criacao de filhos, 
homossexualidade, psicologia sexual, a literatura do amor profano e roo 
mantico; e, do outro lado, um grupo de praticantes te6ricos que tivessem 
reduzido tudo isso acontemplayao metaffsica dos 6rgaos de reproduCao, 
que produzem todas essas "manifestayoes" e que, ao mesmo tempo, se 
reproduzem a si mesmos. Um grupo chegaria ao conhecimento pela investi· 
gacao de uma multiplicidade de evidencias, em sua expressao pr6pria e 
autentica; 0 outro, ficaria fechado num circuito metafisico de ovulacao 
e esperma. Os participantes ficariam frustrados. Resolveriam separar-se 
e continuar suas reuni5es em salas diferentes. Como fizeram a prcHica 
te6rica eo materialismo hist6rico. 

Nao e uma questao de discordancia sobre isto ou aquilo, mas de in· 
compatibilidade total quanto a maneira peJa qual 0 historiador e 0 "te6· 
rico" se situam ante um modo de prodUl;ao. Temos autoridades em "rela' 
y6es produtivas" que nunca examinaram um arrendamento feudal, ou uma 
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pr6prio sistema conceptual. E conveniente que seja interrogada e aperfei. 
c,;oada. Os continuados debates sobre os economistas bem podem ser signi. 
ficativos, e os historiadores esperam contar com a ajuda de suas descober. 
tas. Mais geralmente, 0 eme.rll9o do conceito de um modo de produc,;a'o e 
um aperfeic,;oam.ento em relac,;ao a um certo usa negligente das expresso5es 
"base material" e "forc,;as produtivas" - ou poderia ser um aperfeic;oamen
to, nos espiritos abertOs a qualquer conversac;a'o empirica. Como observou 
Williams, 

Niio fol 0 marxismo, mas os sistemas que combateu e continua combatendo 
que separaram e fizeram abstrBf;:iio de varias partes da totalidade desse processo 
social. Fol e afirmBf;:iio e a expliCBf;:iio de formas pol(ticas e filos6ficas e idtHas 
gerais como independentes do proeesso social material "aclma dele:', que pro. 
duzlu um tipo necessario de contra-afirmac;iio. No fluxo da pol~mica, isso foi 
com freqGencis exagerado. atit chegar a repetir. numa simples Inverseo de ter
mos, 0 tlpo de erro que atacava. 

Portanto, 0 marxismo "assumiu por vezes as cores de um tipo especifica
mente burgulls e capitalista de materialismo". lS4 lsso esem duvida verdade. 
Mas tamhem e certo - e pelas mesmas razoes - que reduzir todos os feno. 
menos socia is e intelectuais a "efeitos" de um "modo de- produc;ao" essen
cialista, metaflsico - nao importa atraves de Que aperfeic;oamento de 
"mecanismos" - e apenas encerrar aquele velho materialismo burgues no 
ambar idealista.J 

Hii tambem, admitimos, uma grande diferenr;:a na qualidade da prii
tica te6rica. t: possrvel uma boa ou uma mii prMica em relar;:ao a urn modo 
de produc;ao. A pnhica de Salibar e tao ma que nao admite 0 interrog3t6. 
rio de urn historiador. Mas Simon Clarke, ocupando-se de Althusser e Bali
bar, pode mostrar suas incoerencias e absurdos da maneira mais clara e 
apresentar, atraves da crrtica, uma reformular;:ao lucida do conceito de 
modo de produc,;ao. Isso me parece util e, ao mesmo tempo, me poupa 0 
trabalho de realizar a mesma tarefa. Clarke chegou, evidentemente, ao li
mite mesmo da reserva dos cangurus. Mas ainda nao ultrapassou esse limite, 
pois e capaz de escrever, discutindo as "diferentes formas de sociedade", 

As relac;Oes de produciio sobre as quais esses v<lrlos modos de produr;:iio se ba
seiam pro~em a base para diferentes formas de exploracao e, de maneira cor· 
respondents, para diferentes relacOes de distribuiCao. Tam~m serao expressas 
am formas econOmicas. ideol6gicas e polfticas especfflcas, que devem ser ana· 
lisedas como formas desenvolvidas da relBf;:iio fundamental de producao.155 

t: 0 mesmo tipo de ate circular que observamos em Smelser, oode a cobra 
come seu pr6prio rabo; em lugar de um "sistema de valores", a "relar;:ao 
fundamental de produr;:ao" esta engolindo seus pr6prios efeitos. E 0 pro' 
blema cdtico estii nas ultimas linhas - "formas economicas, ideol6gicas e 

polrticas (. .. J devem ser analisadas como formas desenvolvidas da relar;:ao 
fundamental de prodw;ao". A nc~ao essencialista de ~anenci~", 0 plato-.~ ..... 
nismo final, esta a(. l _ r 

Devemos voltar a Marx? Ou devemos diSCutir a questao independen_ 
temente de qualquer autoridade? Vamos tentar fazer as duas coisas ao mes- t 
mo tempo,~ verdade, sem duvida - e geralmente considerado como uma 
proposir;:ao "marxista" fundamental - que ha certa correspondencia entre .. ,urn~inado modo de ~dUl;:ao e uma formar;:ao social (inclusive as
 
form as pol (tica e ideoT6;)~ Isso nao e de surpreender, ja que produc;ao,
 
relal;oes socia is, modos politicos e construl;oes ideol6gicas sao, todos, ati

vidades humanas. A proposir;:.ao marxista vai alem, e afirma nao s6 "certa
 
correspondencia", mas uma correspondencia na qual 0 modo de produc,;ao
 

.:.!-.determinado.""Marx e Engels expressaram essa correspondenCia e essa
 
determinacao de viirias maneiras diferentes; pela efaborada ana/ogia espa.
 
cial (mas, em ultima analise, medinica e insatisfat6ria) d; "base" ~u

p;;:;Strutura"; por meio de e.uPosir;:_oes~s, como "0 ser soci,al 'deter. t.
mina a consciencia social" (que e, em si mesma, uma "contra-afirmac;ao"
 ')"'1 
polemica, do tipo irniicado por Williams); por meio de analogias enig J 
maticas, mas sugestivas, a partir das ciencias naturais ("uma iluminac,;ao l, 

geral em que todas as outras cores sao mergulhadas"); e pot rapidas indica
c;oes metaf6ricas - 0 moinho manual "nos da a sociedade com 0 senhor 1 
feUdal", ideologias religiosas sao urn "reflexo" das relal;oes produtivas, que
 
"surgem como" categoria da Economia Polltica, e essas relar;:oes ~m 0
 

"mais rntimo segredo, a base ocu Ita de toda a estrutura social e (. . .) a
 
correspondente forma espec{fica do Estado",I56 Quando lembramos que
 
alguma interar;:ao rec(proca e tambern proposta (por exemplo, entre a "su i 

perestrutura" e a "base"), ha suficiente "margem de manobra" nessas pro
posic,;oes para muitos ajustes e interpretar;:oes. 

Frente a essas proposir;:oes indecisas, 0 praticante que trabalha na tra
dic,;ao "marxista" pOder~ujr urn de dois caminhos. Poderia resolver 
selecionar entre elas a formulac,;ao "correta" e "cientrfica"; apertar os seus 
parafusos, mexer no "mecanismo", eliminar toda "margem", teorizar 
sobre 0 "efeito de sociedade" e 0 "efeito ideol6gico" e aperfeir;:oar um 
planetario! Suponho Que possamos tolerar esse caminho num certo tipo 
de fil6sofo ou te610go, que nunca se viu as voltas com 0 diflcil trabalho de 
reconstitlJir, a partir de material hist6rico, urn modo de produc;ao efetiva. 
do, que nao entende 0 recurso necessario do historiador as analogias e su
gestoes metaf6ricas como indicar;:ao das conex6es e direc,;oes do processo 
social, e as considera, erroneamente, como afirmat;6es literais sobre certo 
"mecanismo". Ete nunca ouviu quebrar-se um galho seco na floresta, quan
do urn plebeu disputa seus direitos com 0 rei, nem ouviu 0 silencio angus
tiado e em seguida a saturnalia histerica, quando um herege e queimado. 
Acha que tudo pode ser trat;ado num mapa na sua caber;:a: esta base, aquele 
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terreno, essa regiao, nrvel e instancia. No fim, pensa que e 0 seu pensamen
to que faz as coisas: "0 processo que produz 0 conhecimento concreto se 
passa totalmente na pr~tica te6rica". (AFM, 162). 

Ha, porem, outro caminho poss fvel. Podemos com~ar tomando 
essas varias proposicoes como hip6teses, e em seguida podem2!.verificar. 
Isso nos levara imediatamente a uma serie muito diferente de questoes. Se
rao verdadeiras essas proposicoes? Ter~ Marx mostraeto que sao verdadeiras, 
ou apenas as pressupos, sem maiores verificacoes? Se sao verdadeiras, sao 
significantes e sugestivas, ou serao truismos que ainda deixam tudo a ser 
verificado? E, ainda uma vez, se forem verdadeiras, por que sao verdadei
ras? De que maneira, e atraves de quais meios, essa correspondencia se 
afirma? E, finalmente, permite-nos 0 nosso novo conhecimento (obtido em 
resposta a essas perguntas) voltar novamente a Marx, nao para ajustar e 
tornar mais concisa uma formulacao, mas para modificar a reorganizar seus 
conceitos 

A tradi9ao marxista alternativa vem fazendo essas perguntas ha deca
das_ Nao tenho procuraCao para falar em nome da "hist6ria", e por isso s6 
me posso referir ao meu pr6prio entendimento do conhecimento hist6rico. 
A primeira pergunta - "sao verdadeiras essas proposiCOes"? - e, infeliz
mente, empirica. Na minha pr6pria opiniao, elas se mostraram verdadeiras, 
mas em termos ainda mais frouxos e equlvocos que os de Marx. Em diver
sas circunstancias hist6ricas a pesquisa mostrou que "0 movimento econo
mico finalmente se afirma a si mesmo como necessario"; 0 estudo compa
rativo das sociedades feudais, ou das revo;ucOes industriais, demonstrou as 
maneiras pelas quais 0 moQ9 generico de-erodu£5o encontrou uma el5.pres
sao aproximadamente analoga nas diferentes sociedades e institui<;6es esta
tais; e a mais fertil hip6tese marxista (tal como apresentada em sua con he
cida carta a Weydemeyer, em 1852) de que "a exist~ncia de classes esta 
Iigada apenas a fases hist6ricas particulares no desenvolvimento da produ
t;80", parece-me ter sido demOii'Strada all~m de qualquer duvida, e com 
muitos corolarios quanto ~s formas anc1logas de expressao de classe na vida 
intelectual e social. 

Mas as descobertas, embora positivas, foram equ fvocas. Elas sugerem 
nao s6 uma maior complexidade e reciprocidade de relacoes do que Marx 
havia proposto, como tambem suscitam a questao da significacao que po
demos atribuir acorrespondencia. A complexidade, como argumentei sufi
cientemente, na'o e em nada esclarecida dando-se a ela novo nome, de boa 
reputa~o. como "autonomia relativa" (ver p. 111).0 conceito crftico (060 

examinado por Althusser) e 0 da pr6pria "determinacao"; dar a importlin
- cia - como Williams, eu e outros vimos insistindo ha anos (para surdos) de 

definir "determinar" em seus sentidos de "estabelecer limites" e "exercer 
pressoes", e de definir "Ieis de movimento" c~'16gica do processo". 
Isso nos ajuda, imediatamente, a sair do circuito idealista; ja nao podemos 
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\ ver as formacoes sociais como "efeitos de sociedade" ou como "formas 
desenvolvidas" de um modo imanente. 

A questao da significa<;ao a ser atribu (da acorrespondencia e ainda 
mais diffcil, pois a no~o idealista comel;a com a proposicao de que "0 

economico" e (em ultima instancia, etc.) determinante e em seguida pula, 
~a;;S dadas com seu gemeo, 0 "economismo"vulgar, para a velha e 
boa suposi<;ao utilitaria de que ele e, portanto, de alguma forma mais 
"real", sob todos os aspectos. A partir disto, a pratica tearica pode desen
w>lver varios argumentos. Assim, se numa determinada sociedade a regiao 
decisiva parece ser nao-economica (parentesco, poder militar), entao isso 
pode ser simplesmente redefinido como a area a que "a instancia economi
ca" fo; "atribuida" (vcr pp. 162·63). Ou, 0 que ecomum, outras areas sao 
simplesmente consideradas como sendo menos reais - como poblemas de J 

segunda ou terceira ordem, como a preocupacao de uma outra "regiao" da 
teoria (ainda imatura e nao-desenvolvida), ou apenas como nao.problemas, 
que podem ser dissolvidos com a varinha magica da "autonomia relativa". I 

Mas e de pouco consolo para um prisioneiro, padecendo nas celas' 
fetidas e superlotadas de uma prisao de Calcuta, em 1976, ouvir dizer que 
seu problema e de terceira ordem, e que ele ev(tima de um efeito de socie
dade-relativamente aut6nomo. Pior ainda: a suposicao semi-oculta de que 
o "relativamente autonomo" e por isso menos "real" (e menos merecedor 
da atencao te6rica ou historical do que 0 modo de producao pode permitir 
ao praticante teorico, se 0 capricho ou a ideologia 0 induzirem a isso, a 
uma frouxidao assombrosa na analise. De fato, religioes, ideologias e 0 pro
prio Estado, com todo 0 seu arsenal de aparelhos repressivos, sendo "rela
tivamente a~tonomos" podem se desenvolver, em meio seculo ou por secu
los, de quafquer ma~eira que queiram, e os te6ritos do "modo de produ
cao", na seguran<;a de suas proposicoes autoconfirmat6rias, nao precisam 
mexer um fio de cabele teorico. Pois ja definiram esse modo como ~endo I 
essencial e verdad~irarriente real, e os efeitos, ou regioes, ou n (veis, podem 
prosseguir seu caminho autonomo. Exatamente dessa maneira, em 1963, 
AJthusser agita sua varinha, e 0 sta~inismo desaparece (exceto como um 
problema de terceira ordem): 

I Tudo 0 que se tem dito do "culto da personafidade" concerne exatamente ao 
dom(nio da supffrestrutura. portanto da organiz~ao do Estado e des ideologies; 
concerne. ademais, em grande parte, a esse unico dom/nio, que, na tearia mar
xista, sabemos que possui uma "autonomia relativa" (0 que explica mul sim
plesmente. em teoria, que a ;nfra-estruturs socialista pOde, no essencial. sa 
desenvalver sam preju(zos durante esse per(oda de erras que atetam a superes
truturs). (AFM, 213) 

Muito simples. Mas essa separa<;ao arbitraria de um "modo de produ
Cao" de tudo que realmente ocorre na hist6ria (tao caracter(stica da dupla 



idealista/economista) acaba nao nos 
Essa Teoria ~ como um m~dico que, quando seu paciente agoniza com uma 
enfermidade, 0 exam ina por uma hora e em seguida declara que, embora 
a enfermidade seja determinada em ultima instancia pelo cor()o, ~ um efei· 
to corp6reo relativamenteautonomo. ~ de fato,~; a enfermidade nao 
~ uma projes:a~da aJma do paciente; mas a medicine. aprendeu isso M mui· 
tos s~culos. E por muito tempo essa dissocias:ao espuria da "produs:ao"I 
"consciencia" - que ~ ela mesma apenas a velha dicotomia entre material 
esp(rito ou corpo/alma, reaparecendo sob forma marxista - foi questiona· 
da, na tradis:ao marxista, de um lado pelos historiadores e antrop610gos, 
que insistiram para que id~ias, normas e regras fossem recolocadas no 
modo de produs:ao. sem ~este nao poderia sobreviver nem mesmo por 
um dia; e do outro. pelos materialistas culturais, que insistiram em que a 
nOCao de "superestrutura" "nunca foi materialista" 158 

- "Determinas:ao" ~ uma palavra grande, importante, que parece pro· 
nunciar·se em todos os casos com conhecimento de causa. Mas quando se 
afasta, em seu carro luxuoso, descobrimos que tudo ainda est~ por ser des· 
coberto. Voltando a nossa analogia anterior, pode haver um sentido verda· 
deiro no qual 0 estado neur6tico de um homem seja determinado em ultima 
instancia pela sua natureza sexual, a qual, por sua vez, e determinada pelos 
seus 6rgaos reprodutivos masculinos. Mas isso nao torna a sua neurose me· 
nos "real", nem poderfamos compreende·la ou cura-Ia por urn prolongado 
exame de seu penis. E, al~m disso, para complicar ainda mais as coisas, um 
sintoma de sua neurose pode ser, precisamente, a impotencia. ~ uma ana· 
logia simplista, ja que as sociedades sao tao complexas quanto as pessoas, 
mas de maneiras diferentes. Mas_essas duas ressalvas  quanta a complexi
'dade da "correspondencia" e qu~';ua significa<;ao - sao ta~ severas 
que questionam a efi~cia das noc;oes gerais d'eMarx. Poucos dos proble' 
mas de significat;:ao crltica (05 mais "reais") que enfrentamos em nossas 
vidas reais parecem estar direta e causalmente implicados nesse campo de 
correspondencia' nacionalismo, racismo, opressao sexual, fascismo e 0 pr6· 
prio stalinismo certamente nao estao longe desse campo (pois a pre5SaO dos 
antagonismos de c1asse e das ideologias de c1asse pode ser sentida em todos). 
mas ~ igualmente certo que nao podem ser considerados como "formas 
desenvolvidas da relas:ao fundamental de produs:ao"; sao formas por direi· 
to pr6prio, e para sua analise precisamos (tal como os psiquiatras precisam) 
de um nova sllrie de termos, nao encerrados nas premissas da Economia 
Polftica. 

Isso nao ~ dizer que as proposit;:oes de Marx estavam erradas, embora 
tivessem side expressas, por vezes, com tamanha confiant;:a que autoriza' 
ram conclusoes erroneas. Foi importante aprender que a neurose nao era 
causada pela possessao satanica, e importante aprender que as questoes 
humanas nao expressam a mente da divina providencia, ou dos grandes 
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dizendo nada e desculpando tudo. 
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homens, ou 0 desdobramento das Ideias, ou um mercado ben~volo e neu. 
tro em rela<;ao as classes. Marx levou 0 conhecimento a transpor um um. _\ ~ 
bral, apontou-Ihe 0 mundo e disse-/he que 0 fosse descobrir. E naquere ) 
mundo exterior,~~"base" segura do modo <!e produ<;ao, mUitas das .. 
mais caras preocupa<;oes humanas estao localizadas. 

Alem do mais, isto suscita, numa nova forma, todo 0 problema da 
efic~cia da agensLa_ humana, de homens e mulheres como sujeitos de sua 
pr6pria hist6ria. Dentro dos circuitos seguros de um modo de produ<;ao, ::'". 
e bastantef~cir para Althusser ver os homens como Trager, e recair exata
mente no mesmo modo de pensar que Marx identificou em Proudhon: "Do
 
seu ponto de vista 0 homem e apenas 0 instrumento usado pela Id~ia au a
 

razaoeterna parase manifestar. "159 Mas no mundo fora daquela porta,
 
talvez se pudesse mostrar que a _a_gencia teve um ambito maior para exercer
 
seus efeitos. Na verdade, essa agencia nao estar~ livre de pressoes ulteriores
 
determinadas, nem escapar~ aos Iimites determinados. ~ improvavel que ela
 
apresse a resolu<;ao da compfexidade e das contradi<;oes extraordinarias dos
 
modos superpostos de produCao observaveis na India. Mas poderia ser
 
capaz de abrir os portoes da prisao de Calcut~ e libertar nosso priSiOneiro.
 
Na verdade, f~ exatamente isso\/l?oderia ate mesmo ser capaz de resistir,
 
ou legitimar, as pressoes ideol6gicas dominantes de nossa epoca. Poderia
 
cair em cumplicidade com 0 predestinacionismo sta/inista, ou poderia
 
raciocinar com Althusser e contribuir para libertar de sua influencia um
 
outro esp/rito. 

AI~m disso, se voltarmos 0 olhar para qualquer futuro descrito como
 
"socialista", nao havera erro mais prejUdicial e rea/mente perigoso para a
 
pratica de qualquer Iiberdade humana do que a nocao de que h3 um modo
 i 
"sociafrsta" de produ<;ao~mo ;Propriedade publica ou estatal dos meios l'
 
de produs:ao) dentro do qual sao dadas certas rela<;oes "so~ialistas" de pro- I
 

ducao, e que constituira uma garantia categ6rica de que uma sociedade
 
(valores. ideias, institui<;oes, etc.) socialista se produzira a si mesma _ nao,
 
ta/vez, imediatamente (pois ha a "autonomia re~iva", etc. etc.) mas no
 
devido tempo, saindo do ventre do pr6prio modo de produ<;ao. Isso ~ total.
 
mente inexato: toda escolha e toda instituit;:ao, esta ainda por ser feita, e
 
qualquer outra s~osi<;ao constitui um erro tao espantoso em sua imperfei

<;aO m (stica quanto a noc;ao de Althusser de que, com Stalin, a "infra-estru

tura socia/ista" pOde "no essencial. se desenvolver sem preju (zos" (pp. 177.
 
17B), Assim, em lugar de a Teoria nos oferecer tao reoonfortantes garantias,
 
o surgimento, dentro de partidos e ideologias que se pretendem na "vanguar. 
da" do movimento socialista, de teol09ias metaHsicas tao m<2!!ruosas (nas 
quais a vontade, a escolha, valor, os pr6pr;os homens e mulheres desapa
recem), ~ uma premonJs;ao muilO pressaga. Devemos libertar'"no mentes ssas 
agora; se essa ideologia chegar mesmo a ~retender uma parcela do poder,
sera demasiado tarde. ' 
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xv 
Podemos tentar, agora, reunir nossa argumenta~o. Eu disse, numa se<;:ao 
anterior, que as hip6teses do materialismo hist6rico e da "anti"-Economia 
Polftica de 0 Capital, embora intimamente relacionadas, eram distintas. 
Isto foi dito claramente por Marx em seu pref~cio aos "Manuscritos de 
Paris" (1844), quando delineou seu ambicioso e imposs(vel p""-to devida: 

Apresentarei, portanto, uma ap6s a outra, uma cr(tica do direito, da moral, da 
po\(tica etc., em diferentes brochuras independentes e enta~, finalmente, num 
trabalho em separado tentarei mostrar as conclusOes do todo e a relacao das 
partes entre si e terminarei com uma critica da elaborac;ao do material pela filoso
fia especulativa. Portanto, no presente trabalho, a Iigac;ao da economia polftica 
com 0 estado, 0 direito, a moral, a vida civil eic., ~ tr9tada apenas na medfda 

160 
em que a pr6pria economia polftica professa ocupar·se desses BSSunros. 

Enquanto isso, as hip6teses do materialismo hist6rico ("a relaf;ao das par
tes entre si") foram rapidamente apresentadas, entre 1845 e 1848, em A 
ideologia alemii, Miseria da filosofia e Manifesto comunista. Friedrich 
Engels desempenhou um importante papel no desenvolvimento dessas 
hip6teses e, atr~s dele, encontramos a influencia direta das organizaf;oes de 
c1asse e da consciencia de classe do movimento oper~rio britanico. Como 
Stedman Jones mostrou num estudo util, Engels era muito modesto quan· 
to ao seu papel nessa produf;ao conjunta,161 havendo assim maior razao 
para se ver com respeito os esclarecimentos de suas ultimas cartas. 

Assim, as hip6teses do materialismo hist6rico j~ haviam side apre
sentadas em 1848. Essas hipbteses foram retomadas por Engels em vMios 
de seus prefcicios subsequentes as edil;:oes do Manifesto. Assim (na edicao 

alema de 1883) : 

o pensamento b6sico em todo 0 Manifesto - de que a produclio economica e a 
estrutura da sociedade de qualquer !Spoca hist6rica que dela nascem necessaria· 
mente constituem a base da hist6ria pol(tica e intelectual dessa lIpoca; que 
consequentemente (. . .1 toda hist6ria foi uma hist6ria de luta de classes (. . .1 
esse pensamento bclsico pertence (mica e exclusivamente a Marx.l 62 

Essas proposi<;:oes, afirmava Engels em seu pretacio a edicao inglesa de 
1888, "destinavam-se a fazer pela hist6ria 0 que a teoria de Darwin havia 
feito para a biologia". Nlio obstante, como jhimos (pp. 78-79) essas hip6te
ses continuaram em grande parte sem desenvolvimento nos 40 anos seguin
tes; foram mais elaboradas por Engels do que por Marx e, ao final de sua 
vida, 0 primeiro pOde ver c1aramente que "se havia feito apenas um pouco". 

Enquanto isso, 8 pelo menos durante 20 anos, Marx sa Iloltara para 
a luta com seu antagonista, a Economia Pol (tica, e nessa luta, empenhou-se 
em desenvolver aquilo que, na minha opinilfo (pp- 71-73), pade ser considera
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do como sendo uma "anties!!:.utura" aquela estrutura. Aleguei que 0 pr6
prio Marx ficou preso, durante algum tempo, na armadilha dos circuitos 
do capital - uma imanencia que se manifesta em "formas" - e que s6 em 
parte escapou a essa armadilha em 0 Capital. ~ a ela (0 lade Grundrisse de 
Marx) que a pr~tica te6rica retorna tao ansiosamente;163 ~ do coracao 
dessa armadi.lha que Althusser extrai sua autoridade textual, e ele quer nos 
fazer voltar a prisao conceptual (modo de produl;:ao = formal;ao social) 
qua havia sido imposta a Marx pelo seu antagonista burgues. Ate que 
ponto Marx teve consciencia de sua prisao, euma questao complexa, e que 
(a meu ver) neo tern muita importancia para 0 progresso atual do conheci
mento. Estamos interessados em fazer avanl;ar a hist6ria e 0 entendimento 
de Marx, e nfio na marxologia. Mas devemos, pelo menos, notar que Marx, 
em sua crescente preocupal;:aO nos ultimos anos de vida com a antropolo
gia, estava retomando os projetos de sua juventude em Paris. l64 

o problema, como ja argumentei suficientemente, e passar dos cir
cuitos do capital para 0 capitalismo; de urn modo de prodUf;aO aitamente 
conceptualizado e abstrato, dentro do qual 0 determinismo surge como 
a~soluto, para as determina<;:oes hist6ricas como 0 exerd~io de Qress~es. 

como uma 16gica do processo dentro de um processo maior (e par vezes 
contrabalancador). Seria ridlculo, e claro, dizer que Marx, em 0 Capital, 
nao chegou repetidamente a linha que separa a Economia Polltica da his
t6ria, estrutura e p'!'ocesso, e nao se referiu repetidamente - em muitos 
casos de maneira bastante esclarecedora - a pressao da primeira sobre as 
formas e 16gica da segunda. Mas as referencias continuam hip6teses; sao 
supostas, e nlio provadas; e mais ainda, as suposil;oes sao apoiadas pelas 
hip6teses anteriores do materialismo hist6rico, que precedem de muito a 
o Capital, mas que ficaram sem desenvolvimento e sem exame. E os pro
bW;pas surgem repetidamente no que chamei de "conceitos de jun<;:ao" 
(p. 125): a "necessidade", que pode reaparecer na antropologia como 
"norma" e na "hist6ria" como "vontades" ou "valores"; "modo de pro
dUl;:lio", que pode reaparecer como uma pressao determinante dentro de 
um complexo processo hist6rico; "c1asse", postulada como a estrutural;ao 
de urn modo de producao, ou materializando-se de maneiras que nunca 
podem ser predeterminadas (como os historiadores mostraram suficiente
mente); 0 pr6prio "determinismo", como fechamento ou como presslio. 

Alem disso, a Economia Pol (tica, incluindo a "anti"-estrutura de 
Marx, nlio dispunha de termos - deliberadamente, e para os objetivos da 
sua ciencia anal (tica, exclufra os termos - que se tornam, imediatamente, 
essenciais para que compreendamos as sociedades e as hist6rias. A Econo
mia Pol (tica tem termc; para 0 valor de usc, 0 valor de troca, 0 valor 
monetArio e a mais-valia, mas nao para 0 valor normativo. Nao tern termos 
para outras cireas da consciencia: como ver em termos de valor, pref;O e 
lucro os rituais simb6licos de Tyburn ou do mausoleu de Lenin (ou, agora, 
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de Mao)? Podemos formular a hip6tese de que um "vocabulario" "reapa
recera" dentro de outro, mas ainda assim nao sabemos como, por que 
meios ou mediaf;oes. E e aqui que verificamos ser a analogia de Engels 
entre Darwin e Marx, sob um aspecto, ainda mais pr6xima do que ele pre
tendia. Assim como Darwin propos e demonstrou urn processo evolucio
nario que se desenvolveu por meio de uma transmutacao hipotetica daS 
esplkies - esplkies que ate entao haviam side ~onsideradas(;omo imutaveis 
e fixas - e ainda assim ~ntinuou totalmente no escuro quanta aos meios 
geneticos ~eais dessa transmissao e transmutaf;ao - assim tamt>em, de ma
neira analoga, 0 materialismo hist6rico, como uma hip6tese, ficou sem sua 
"genetica" pr6pria. Se fosse poss rvel propor uma correspondencia  e, em 
parte, demonstra-Ia - entre um modo de produ~o e processo hist6rico, 
como, e de que maneira, isso se faria? ~ uma pergunta importante: porque 
uma das respostas sera, simplesmente, deixar de lado 0 problema, sem solu
c;ao. E a teol09ia dira que a evoluc;ao evidencia a manifestac;ao peculiar da 
vontade divina, enquanto a prcHica te6rica dira que a hist6ria manifesta 0 
"des-;;:;-volv'ir;,ento das formas" do capital. A outra resposta (a tradic;ao de 
Mendel e do materialis;,o hist6rico e cultural) devera ser descoberta. 
'" a que descobrimos (em minha opiniao) esM num termo que 

falta: "experiencia humana". ~ esse, exatamente, 0 termo que Althusser 
e seus seguidOres desejam expulsar, sob injurias, do c1ube do pensamen· 
to, com 0 nome de "empirismo". as homens e mulheres tambem retornam 
como sujeitos, dentro deste termo - nao como sujeitos autonomos, "indi
vrduos livres", mas como pessoas que experimentam suas situac;oes e rela
c;oes produtivas determinadas como necessidades e interesses e como anta
gonismos, e em seguida "tratam" essa experiencia em sua consciencia e 
sua cultura (as duas outras expressoes exclu Idas pela pratica te6rica) das 
mais complexas maneiras (sim, "relativamente autonomas") e em seguida 
(muitas vezes, mas nem sempre, atraves das estruturas de c1asse resultantes) 
agem, POT sua vez, sobre sua situac;ao determinada. 

Devemos ressaltar que, embora isso nao seja incompatrvel com as 
hip6teses de Engels e Marx, nao e exatamente a mesma coisa que as suas 
proposic;oes. Introduzimos um termo, "cultura" que, em sua origem 
"antropoI6gica", seria deplorado por Althusser, e que em sua definic;ao e 
desenvolvimento subsequente dentro do conhecimento hist6rico nao esta
va a disposi~o de Marx. ~ um termo com cuja defesa estou totalmente 
comprometido e, se os marx610gos insistirem na necessidade disso, ate 
mesmo contra Marx, pois nao e verdade que ele tivesse inocentemente 
negligenciado a necessidade de proporcionar uma certa "genetica" a sua 
teoria. Marx tentou isso, primeiro, em seus escritos sobre a alienaf;ao, fet;
chismo de mercadoria, e reifica~iio; e em segundo lugar, em sua n~o do 
homem, em sua hist6ria, contiAU8mente refazendo a sua pr6pria natureza. 
(Observaremos, apenas de passagem, ja que outros crfticos se detiveram 
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questiio, que Althusser exclui toda explorac;ao de qualquer s6rie de 
noc;oes sugestivas de seu canone). Sobre a primeira serie de conceitos quero 
dizer apenas que eles se propoem a fornecer uma "genetica" _ a explicar 

hist6ria e determinada de maneiras que sechocam com as inten
c;oes conscientes de seus sujeitos - em termos de racionalidade mistificada. 
Os homens se aprisionam em estruturas de sua pr6pria criacao porque se 
mistificam a si mesmos. Embora os historiadores possam considerar essas 
nocoes sugestivas em certas areas (como no estudo de ideologias), argu

- e eu certamente argumentarei - que, numa aplicat;.ao mais 
geral, eles sao 0 produto de uma mente excessivamente racional; oferecem 

explicaCao em termos de racionalidade mistificada para comporta 
mentos e crent;as nao·racionais ou irracionais, cujas fontes niio podem ser 
inferidas da razao. Quanto asegunda serie de conceitos (0 homem fazendo 
sua pr6pria natureza), embora seja importante e aponte 0 caminho certo, 
continua tao mal desenvolvida que, com efeito, pouco mais faz do que 

a pergunta anterior em novos termos: ainda temos de descobrir 

Voltamos assim ao termo que falta, "experiencia", e enfrentamos 
imediatamente os verdadeiros silencios de Marx. Nao se trata apenas de 

ponto de junc;ao entre "estrutura" e "processo", mas um ponto de 
disjunc;ao entre tradicoes alterna~e incompat(veis. Para uma delas. a 
do dogma idealista, esses "silencios" sao espac;os em branco ou ausencia 

em Marx (incapacidade de teorizar plenamente seus pr6prios 
conceitos) e devem ser costurados aproximando as conceitos, gerados con
ceitualmente pela mesma matriz conceptual. Mas como jii vimos (p. 126/, 

procura da seguranca de uma teoria perfeita, totalizada, e a heresia 
conhecimento. Essas perfeitas criac;6es idealistas, magni. 

ficamente costuradas com um ponto conceptual invis(vel, acabam sempre 
na banca de liquidacao. Se Marx tivesse realmente criado uma Teoria assim, 
ela ja estaria no balcao das pechinchas, juntamente com Spencer, DGhring 

Comte, de onde seria resgatada por alguma estudante em busca de um 
material bizarro para costurar sobre seu jeans de doutorado. 

Na sua presente encarnaC;ao como "prMica te6rica", a nOCao cia Teo
ria e como uma praga que se tivesse instalado na mente. as sentidos emp!
ricos sao obstru (dos, os 6rgaos morais e esteticos sao reprimidos, a curiosi. 
dade e sedada, todas as evidencias "manifestas" de vida ou de arte sao de

como "ideologia", 0 ego te6rico cresce (pois tudo 0 mais e 
mistificado pelas "aparencias"l. e os devotos se reunem fervorosamente em 
torno do Modo de Produc;ao. Como os acessos ao altar de Lakshmi num ve
Iho templo hindu {sta., os caminhos sao longos, escorregadios e ornados, mas 

est~ ela, a deusa da riqueza material, encrustada de aura e 
j6ias, envolta em guirlandas e tendo visrveis apenas os seus enormes olhos 

Prestam-Ihe obediencia, invocam seus muitos nomes, La 
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Structure a Dominante, 0 Modo, 0 MCP. OS ritos que cumprem sao por 
vezes lamentaveis, por vezes comicos. Os criticos esfon;am-se por decifrar 
poemas como a reapresentac;:ao da teoria ou da ideologia em termos opacos. 
E sob esses termos esta 0 Modo, 0 MCP. Assim como, no platonismo iner
te de sua teoria, toda cultura e toda vida social foram reduzidas ao Modo, 
assim tambem seu vocabulario ~ recozido at~ reduzir-se a mesma pasta 
descaracterizada. 

Uma dupla articul~ao GMP/GI-GI/AI/LMP 6, por exemplo, poss(vel. pela 
qual uma categoria GI, quando transformada por AI num componente ideol6
gico de uma LMP, pode ent§o entrar em conflito com as relacoes GMP que ela 
existe para reproduzir. 165 

~ uma gentileza desse cr{tico literario oferecer-nos um "exemplo". Mas 
supor que isso promova uma "ciencia" da estetica materialista e caluniar 
tanto a ciencia como 0 materialismo. 

Nem todos os ritos sao tao sinceros. Os peregrinos sao por vezes cr{
ticos e impertinentes. Mas como, em algum lugar de seus corac;:oes ainda 
querem adorar 0 Absoluto, nao repudiam, mas apenas procuram corrigir 
os ritos. Assim os problemas (que de fato conseguem veT) sao reduzidos a 
pseudoproblemas dentro de um sistema conceptual destinado a repelir a 
soluc;:ao que propoem. Ate mesmo excelentes historiadores, que deveriam 
ter mais conhecimento (e talvez tenham), ponderam a falta de um "meca
nismo estrutural preciso" para "ligar" a base e a superestrutura, e meditam 
sobre as maneiras pelas quais essa omissao pode ser conceptualmente repa
rada. l66 Mas 0 que esta errado, e sempre esteve errado, e a analogia com 
que comec;:amos (corpo/almal. e a noc;:ao de que a articulacao pode ser 
reparada com um "mecanismo". As feministas socialistas, que tem um res
sentimento sincero contra os "sih~ncios" do marxismo, procuram, atraves 
de arduos exerc{cios de teoria, inserir uma nova engrenagem (reproduc;:ao 
da forr;a de trabalhol no planetario, um volante, esperando que sua inercia 
movimente, de alguma forma miraculosa, todas as variadas "formas desen
volvidas" da repressao e expressao sexual, modos de fam {lias e papeis de 
genero. Mas 0 que esta errado nao e 0 fato de terem proposto 0 problema, 
mas de 0 terem reduzido a um pseudoproblema, procurando inseri-Io 
numa maquina planejada para a sua exclusao. E, ao mesmo tempo, foram 
induzidas a desmantelar todo 0 carater de desafio e a identidade de seu 
problema, sujeitando-o amesma praga geral. 

Uma nuvem, nao maior que a mao de um homem, atravessa 0 Canal 
da Mancha vinda de Paris, e, num momento, as arvores, 0 pomar, as sebes, 
o campo de trigo, ficam negros de gafanhotos. Quando por fim eles levan
tam voo para se dirigir a freguesia seguinte, os burgos perderam todas as 
culturas, os campos foram desnudados de todas as folhas verdes da aspira
c;:ao humana: e naquelas formas esquehHicas e naquela paisagem enegrecida, 
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a pratica te6rica, anuncia sua "descoberta": 0 modo de produc;:ao. Nao s6 
e-conAecimento substantivo, mas tambem os pr6prios vocabularios do pro
jeto humano - compaixao, ambic;:ao, amor, orgulho, auto-sacrif(cio, leal
dade, traicao, cahJnia - foram devorados ate os circuitos de capital. Esses 
gafanhotos sao platonistas muito eruditos: se houvessem pousado sobre A 
Republica, a teriam desnudado de tudo, exceto da ideia de uma contradi. 
c;:ao entre um fil6sofo e um escravo. Por mais elaborados que sejam os me
canismos internos, as torc;:oes e autonomias, a·.pratica te6rica constitui 0 

ponto extremo do reducionismo: uma reduc;:ao, nao da "religiao" ou da 
"'POJrtica" ~onomia", maLdas disciplinas do conhecimento a apenas 
um tipo "basico" de.-Ieoria. A teoria esta sempre recafndo numa teoria 
ulterior. Ao recusar-a investlgac;:ao emp{rica, a mente esta para sempre con
finada aos limites da mente. Nao pode caminhar do lade de fora. ~ imobili
zada pela caibra te6rica e a dor s6 e suportavel se nao movimentar seus 
membros. 

~ esse, portanto, 0 sistema de fechamento. ~ 0 lugar em que todos 
os marxismos, concebidos como sistemas te6ricos auto-suficientes, auto
justificativos, auto-extrapolantes, devem terminar. No pior dos casos (no 
qual geralmente esta) a pr~tica te6rica d esse fim, e podemos agradecer a 
Althusser por demonstrar isso com tal "rigor". Mas se voltarmos a "expe
rienda" podemos passar, desse ponto, novamente para uma explorac;:§o 
aberta do mundo e de n6s mesmos. Essa exptorac;:ao faz exigencias de igual 
rigor te6rico, mas dentro do dialogo entre a conceptualizac;:ao e a confron
tac;:ao emp(rica que ja examinamos (pp. 49-51). Essa explorac;:§o ainda 
pode situar-se na tiadic;:ao marxista, no sentido de que estamos tomando 
as hip6teses de Marx e alguns de seus conceitos centrais, e colocando-os 
em operacao. Mas 0 fim dessa explorac;:ao nao e descobrir um sistema con
ceptual finito (reformadol, 0 marxismo. Nao ha, nem pode haver nunca, 
esse sistema finito. 

Sinto decepcionar aqueles praticantes que supoem que tudo 0 que e 
necessario saber sobre a hist6ria pode ser constru (do a partir de um apare
Iho mecanico conceptual. Podemos apenas retornar, ao fim dessas explo
rac;:oes, com melhores metodos e um methor mapa; com uma certa apreen
sao de todo 0 processo social; com expectativas quanto ao processo e 
quanto as relacoes estruturadas; com uma certa maneira de nos s;tuar fren
te ao material; com certos conceitos-chave (a serem eles pr6prios aplicados, I 
testados e reformuladosl de materialismo hist6rico: classe, ideologia, modo 
de producao. Nas margens do mapa, encontraremos sempre as fronteiras 
do desconhecido. 0 que resta fazer e interrogar os sih~ncios reais, atraves 
do dialogo do conhecimento. E, amedida que esses siJencios sao penetrados, 
nao cosemos apenas um conceito novo ao pane velho, mas vemos ser ne
cessario reordenar todo 0 conjunto de conceitos. Nao hA nenhum altar 
mais oculto que seja sacrossanto de modo a obstar a indagac;:ao e a revisao. 



186 A MlS£RIA DA TEORIA 

E nisto que esta a diferenr,:a entre marxismo e tradir,:ao marxista. I: 
possfvel tel' uma pratica marxista mas considerar as marxismos como obs
curantismos - 0 que manifestamente eles se tornaram, numa dezena de 
formas. Isso nada tem a vel' com a admirar,:ao que se possa tel' por Marx e 
sua obra. Pelo contrario, admirar essa obra e colocar-se como aprendiz 
dela. empregar seus termos, aprender a trabalhar num dialogo do mesmo 
tipo. Mas a emular,:ao nao se deve basear numa reverencia servil,~e nem mes
mo (como em Althu~ser) numa pretensa reverencia..pelo· que Marx preten
dia dizer mas, inex.elicavelmen!e, esqueceu-se de dizer. Deve nascer do 
entendimento da natureza provis6ria e explorat6ria de toda teoria, e da 
abertura de espfrito com que se deve abordar todo conhecimento. Isso 
tambem implica um respeito pela continuidade da cultura intelectual, que 
nao deve ser vista como cindida em duas metades, entre 0 A.C. e 0 A.D. da 
"cesura epistemol6gica" de Marx, e na qual todas as outras mentes e 
conhecimentos devem ser medidos pelo padrao da Ciencia Marxista. 

~ na nor,:ao mesma do marxismo como "Ciencia" que encontramos a 
marca registrada do obscurantismo, e de um obscurantismo copiado, como 
tantas outras coisas, de uma ideologia burguesa de grande longevidade. Uti
litarios, malthusianos, positivistas, fabianos e funcionalistas-estruturalistas 
se consideram (e se consideravaml praticantes de uma "ciencia", e 0 mais 
descarado centro academico de ideologia capitalista brutalizada na Ingla
terra contemporanea se proclama uma Escola de Economia e Ciencia Poli
tica. Quando Marx e Engels afirmavam estar aplicando metodos cientfficos 
ao estudo da sociedade, mostravam uma pretensao que pode, em certos 
casos, ser defendida; quando supunham estar fundando uma ciencia (ma~
xismo) estavam trancando os portoes da prisao sobre 0 seu pr6prio conhe
cimento. 

A questao e agora mais grave do que isso. 0 marxismo vem sofrendo 
ha decadas de uma devastadora doenr,:a do economismo vulgar. Seus movi
mentos foram enfraquecidos, sua mem6ria falha, sua visao esta obscurecida. 
Entrou, agora, rapidamente no delfrio final do idealismo, e a enfermidade 
pode ser fatal. A prchica te6rica ja e 0 rigor mortis do marxismo que se ini
cia. 0 marxismo ja nada tem a nos dizer sobre 0 mundo, nem qualquer 
maneira de fazer descobertas sobre ele. 

o impulso e fugir dessa cena de devastar,:ao, em prol de nossa san ida
de mental. Homens honrados, como Cornelius Castoriadis, que nao aban
donou nem por um instante sua luta contra 0 capitalismo, deixaram a 
tradir,:ao marxista desse modo: veem·na como irreparavel, inerentemente 
elitista, dominadora e antidemocratica (os "cientistas" e 05 demais) e 
condenada pelo seus frutos ortodoxos e stalinistas. 161 E concordo com boa 
parte da sua crftica (uma saudar,:ao, velhos camaradas do Socialisme ou 
Barbarie! ); a outra parte, eu a apresentei em meus pr6prios termos. Mesmo, 
porem. em sua acerba polemica com 0 "marxismo", vemos que estao 
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empregando - e de maneira muito mel hoI' - conceitos aprendidos inicial

mente em Marx. Pois os marxismos e a tradir,:ao da investigac;:ao emp(rica
 
aberta, ambos ori9~dos na obra de Marx, e empregando, desenvolvendo e
 
revendo seus conceitos, nunca foram a mesma coisa.
 

POI' que, entao, lutar par um nome? Eu nao 0 faria, pois lutaria de
 
consciencia pesada. Marx errou varias vezes, e em algumas delas de manei.
 
ras danosas. Nem todas as autorizar,:oes que Althusser exibe sao tao espu.
 
rias quanto a sua frase de Miseria da filosofia. Uma parte de Marx sugere 0
 

sistema e a "ciencia" de uma maneira que propicia uma incomoda conti

nuidade aos "ismos" e as ideologias estatais de nossa epoca. 0 "fado Grun

drisse" de Marx:-a nor,:ao da "imanencia" do capital, pressagia Althusser,
 
embora esse pressagio seja c1aramente contraditado em cem outros lugares.
 
Marx partilha com outros grandes e fecundos pensadores (Hobbes, Maquia


~ 
vel, Milton, Pascal, Vico, Rousseau) uma ambiguidade inerente ao rigor 
mesmo e is abertura de seu pensamento. Fazendo-nos atravessar um umbral, 
deixa-nos a porta; abandonamos velhos problemas para tras, e ganhamos, 
exatamente, uma visao do novo campo de problemas anossa frente, alguns 
dos quais ele pede ver, mas poucos dos quais pede (antecipadamente);-esol
ver. Ele nos situa num novo espar,:o te6rico, a partir do qual novos desen
W)jvimentos alternativos levam afrente. Um nom~para esse espar,:o e ambi
g.uidade, outro e possibjljdade. A pr6pria diversidade de escolas de pensa
mento, todas reclamando uma heranr,:a marxista comum (cada uma podendo 
exibir autorizar,:oes) e prova disto. 

9 marxismo foi apenas uma evolur,:ao possfvel, embora tendo apenas 
uma debit relar,:ao com Marx. Mas a tradir,:ao marxista aberta, explorat6ria, 

-autocrftica foi tambem um outro desenvolvimento. Sua presenr,:a pode ser 
encontrada em todas as disciplinas, em muitas praticas polfticas, e em 
todas as partes do mundo. 

Eu pretendia, a esta altura, incluir comentarios sobre uma tradir,:ao 
marxista que conhec;:o bem - a da historiografia. Mas reservarei essa notas 
para outro lugar. 168 Nao quero personalizar 0 que e uma crise intelectual 
severa e generalizada, nem permitir que se suponha que estou colocando 
uma "tradir,:ao anglo-marxista" contra 0 "franco-marxismo" de Althusser. 
A primeira tradir,:ao nao e anglo-saxonica: e vigorosa nao s6 na Esc6cia e 
Pafs de GaleS," mas tambem na Franr,:a e na (ndia, na Italia e (como, por 
exemplo, na tenaz tradir,:ao da Monthly Review) nos Estados Unidos; nem 
esta, em sentido algum, limitada a historiografia. 0 segundo "ismo" nao 
e representativo do melhor pensamento socialista f~anc~s~ eapenas uma 
sistematizar,:ao extrema de sistemas encontrados tambem como ideologias 
estatais ou no "marxismo ocidental". Tampouco tenho qualquer autori
zar,:ao para falar pelos meus colegas historiadores da tradir,:ao marxista 
britanica. 
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Vou, portanto, apenas indicar a historioJl!2fia como uma sede 'para 
uma trad~o alternativa. E fazer um comentario. Os que supoem (e entre 
eles se Tnclui n1eUi'"de da lumpen-intelUgentsia de Oxford e Cambridge) que 
Althusser e seus colegas estavam fazendo novas e "flex (veis" reavaliac;:5es 
da "problem~tica" marxista quando falavam de "autonomia relativa" e de 
"em ultima instancia" - e que antes dessa "revolur;ao" todos os marxistas 
praticantes estavam subjugados ao dogm~ vulgar ou "empirismo" mUdo 
estao simplesmente revolando sua ignorancia do materialismo hist6rico e 
cultural. Em particular, seu conhecimento da hist6ria s6 pOde ter sido con
seguido atraves de anedotas de viajantes, e de viajantes como "Sir John 
Mandeville", 0 bom burgues de Liege, que nunca deixou seu gabinete de 
not~rio. 

Foi da "autonomia relativa" que partimos, e come<;amos com a aju
da de outros que haviam come<;ado ali, antes de n6s. Afinal de contas, 
teria sido um pouco diffcil para n6s ter examinado 0 drama de J:squilo, a 
antiga ciencia grega, as origens do Budismo, a cidade-estado, os monaste
rios cistercienses, 0 pensamento ut6pico, as doutrinas puritanas, os arren· 
damentos feudais, a poesia de Marvell. 0 revivalismo metodista, 0 simbo
lismo de Tyburn, grands peurs e levantes, seitas behmenistas. rebeldes 
primitivos, ideologias economicas e imperialistas, e todos os tipos de con
frontac;ao de classe, negociac;:ao e refrac;:ao, sem trope<;ar em algum ponto 
da linha, em alguma dificuldade. Nao pretendo que tenhamos foito tudo '" 
isso como especialistas, definitivamente, e nem mesmo que 0 tenhamos fei
to bem. Minha preocupar;:ao e diferente. J: a de ressaltar que entramos, 
atraves da experiencla nist6rica, diretamente nos silencios reais de Marx. 

o que encontramos? Receio que nao tenhamos encontrado uma 
Teoria melhor (0 materialismo hist6rico como um novo ismo fechado). 
Encontramos algum conhecimento novo, desenvolvemos nossos propri~s 

metodos e 0 discurso de nossa disciplina. e avanc;:amos no sentido de um 
entendimento comum de todo 0 processo hist6rico. As outras coisas que 
descobrimos sao mais controversas, e so posso falar de minha visao pessoa!. 
Confirmamos todas as advertencias feitas por Engels no final de sua vida: 
e imposs(vel passar, com uma mudanc;:a de letras, do modo capitalista de 
produr;:ao para 0 capitalismo como formar;:ao social. Exploramos, tanto na 
teoria como na pr~tica, os conceitos de junr;:ao (como "necejisidade", "clas
se" e "determinac;;ao"), pelos quais, atraves do termo ausente, "experien
cia", a estrutura e transmutada em processo, e q sujeito e reinserido na 
hist6ria. AmpHamos muito 0 conceito de clas.§e,lque os historiadores da 
tradir;:lio marxista empregam comumente - de maneira deliberada e nao 
por uma "inocencia" te6rica - com uma flexibilidade e indeterminac;;lio 
desautorizadas tanto pelo marxismo como pela sociologia ortodoxa. E • 
quanto .it "experiencia" fomos levados a reexaminar todos esses sistemas .. 
densos, complexooe elaborados pelos quais a vida familiar e social eestru! 
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iurada e a consciencia social encontra realizacao e expressao (sistemas que 
o pr6prio rigo~ da disciplina, em Ricardo ou ;:;0 ~r~() Capital, visa 
excluir): parentesco, costumes, as regras vislveis e invisfveis da regular;:ao 
social, hegemonia e deferencia. formas simbolicas de dominac;;ao e de res is
tencia, fe religiosa e impulsos milenaristas, maneiras, leis, instituir;:6es e 
ideologias - tudo 0 que, em sua totalidade, compreende a "genlhica" de .1 
todo 0 processo historico, sistemas que se reunem todos, num certo ponto, 
na experiencia humana comum, que exerce ela propria (como experiencias 
de classe peculiaresl sua pressao sobre 0 conjunto.. 

Quando digo que "nos" exploramos 0 exterior dessa maneira, nao 
estou dizendo que fomos os pioneiros, ou que nao fomos ajudados por 
historiadores, antropologos e outros de diferantes tradir;:6es. Nossas d(vidas 
sao multiplas. Mas. em minha opiniao, nao descobrimos outros sistemas, 
coexistentes, de status e coerencia iguais ao sistema da (anti) Economia 
Pol(tica, exercendo press6es que fossem todas i9l!.al~nte determinantes: 
um Modo de Parentesco, um Modo Simb61ico, um Modo Ideologico etc. 
A "experiencia" Idescobrimosl foi, em ultim.i!.. in~, ge~ na "vida 
material", foi estruturada em termos de classe, e, consequentemente 0 

"ser social" determinou a "consciencia social". La Structure ainda domina 
a experJencia, mas dessa perspectiva sua influencia detem,Tnada Ii! pequena. 
As maneiras pelas quais qualquer gerar;:ao viva, em qualquer "agora;;; "ma
nipu la" a experiencia desafiarn a previsao e fogem a qualquer defini~ao es. 
treita da dete·rminar;:ao. 

-= Creio que descobrimos uma outra coisa, de significac;;ao ainda maior 
para todo 0 projeto do socialismo. Introduzi, algumas paginas atras, outro 
termo medio necessario, "eultura". E verificamos que, com "experiencia" 
e "cultura", estamos num ponto de junr;:ao de outro tipo. Pois as Ressoas 
nlio experimentam sua propria experiencia apenas como ideias. no ambito 
do pensamento e de seus procedimentos, ou (comosup5em alguns prati
cantes te6ricosl como instinto proletario etc. Elas tambem experimentam 
sua experiencia como sentimento e lidam com esses sentimentos na cultu
ra, como normas, obrigar;:6es familiares e de parentesco,"e rec1Procid~s, 
como valores ou (atraves de formas mais elaboradasT na arte ou nas convic. 
~6es~Iigiosas. Essa metade da cultura (e e uma metadecompleta) pode 
ser descrita como consciencia afetiva e moral. 

Isto significa, exatamente, nao propor que a "moral" seja alguma 
"repiao autonoma" da escolha e vomade humanas, que surge independen
tementa do processo historico. Essa visiio da moral nunca foi suficiente
mente materialista, e daf ter frequentemente reduzido essa formidavel 
inercia - e por vezes essa formidavel fon;a revoJu~ia - a uma ficr;:ao 
idealista carregada de desejo. Pelo contrario, significa dizer queftoda contra

; dicao e um conflito de valor, tanto quanto um conflito de interesse; que 
em cada "necessidade" hi! um afeto, ou "vontade", a caminho de se trans. 
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formar num "dever" le vice-versa); que toda luta de classes e ao mesmo 
tempo uma luta acerca de valores; e que 0 projeto do Socialismo nao esta 
garantido POR NADA - certamente nao pela "Ci£mcia" ou pelo marxismo· 
leninismo - e pode encontrar suas proprias garantias somente pela razao e 
por meio de uma ampla esco/ha de va/ores.. 

aqui que 0 silencio de Marx, e da maioria dos marxismos e tao 
gritante que chega a ensurdecer. ~ um silencio estranho, sem duvida, pois 
como jei notamos (pp. 69-70) Mal}, em sua ira e compaixao, era um mora
lista em cada palavra que escrevia.(Assediado pelo moralismo triunfante do 

capitalismo vitoriano, cuja retorica disfan;:ava as realidades da explor~ao 
e do imperialismo, sua tecnica polemica foi denunciar todo moralismo 
como um engodo malsao: "A Igreja Anglicana Oficial perdoara com mais 
facil idade um ataque a 38 de seus 39 artigos do que a 1/39 de sua renda." 
Sua posic;:ao tornou·se a de um antimoralista.10 mesmo ocorreu, em iguais 
proporc;:5es, com Engels, cujos argumentos in~quados em Anti-Diihring 
nao pretendo examinar. Na decada de 1880 a aversao declarada de Engels 
pelo moral ismo era tal que seu olhar atravessou 0 gen io extraordinario de 
Morris sem mesmo notar 0 que havia ali. 

Ate 0 final de sua vida, quando encontrou, em suas pesquisas antro· 
pol6gicas, problemas que evidentemente exigiam analise em termos nao 
oriundos da Economia Pol(tica, Marx - embora reconhecendo esses pro· 
blemas - estava sempre tentando remete-Ios de volta a um quadro de reo 
ferencia economico.(Quando Maine falou da "massa de influencias, que 
por uma questao de concisao podemos chamar de moral", Marx anotou, 
com impaciencia, no texto: "Essa 'moral' mostra como Maine entende 
pouco do assunto; na medida em que essas influencias leconomicas antes 
de tudo) tem um modus 'moral' de existencia, trata-se sempre de um mo
dus derivado, secu~, e~ca do principal1J69 Mas isso nao eanalise, 
e simplesmente uma recusa a quebrar um silencio.'Se as influencias "mo
rais" existem como um modus moral, entao elas existem e devem ser anali· 
sadas num vocabulario de norm-;S, valores, obrig~5es, expectativas, tabus 
etc. Dizer que sao "economicas antes de tudo" e sao "derivadas, secunda· 
rias", e prejulgar ou, mais cortesmente, uma hip6tese, que em nenhuma 
das obras de Marx eplenamente examinada, cuja consider~ao seu princi· 
pal projeto exc!ui, e que, por sua vez, ederivada de uma definic;:ao parti
cular e limitada do "economico". Em toda essa area Morris foi imensamen
te mais perceptivo do que Engels ou Marx. 

Esse silencio foi transmitido a tradic;:ao marxista subsequente, na 
forma de uma repressao. Esta, por sua vez, tornou mais facil a tradic;ao 
principal voltar as costas a Morris (e a muitas outras vozes) e capitular ante 
um economismo que, de fato, simplesmente usou uma noc;:ao utilitaria 
burguesa de "necessidade"; e, como complemento necessario disto, esti
mular uma reles atitude de filisteus para com as artes. A Ciencia Marxista 
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tinha apenas de entrar no reino do Socialismo, e tudo 0 mais Ihe seria dado 
por acrescimo. E foi 0 que 0 marxismo-Ieninismo-stalinismo fez. Os resul
tados, nos os conhecemos. 

Esta e uma exposic;;ao grosseiramente simplificada de um desenvolvi
mento mais complexo, e mais contestado. Mas ja localizamos 0 ultimo dos 
ogros de Althusser, 0 "moralismo". Deseobrimos que sua cova se encontra 
menos na floresta da ide%gia burguesa do que no fundo do cor~ao do 
proprio movimento operario internacional. Esse ogro deu ao movimento 
os nervos utopicos da aspir~ao, os museulos da solidariedade e, ocasional. 
mente, a coragem do auto-sacrificio revolucionario. E, em repetidas oca
si5es, tambem provocou revo/tas e defecc;:oes nos partidos comunistas, e 
uma polemica ainda corrente contra as praticas desses partidos e a vacancia 
moral do vocabulario marxista. Em 1956, essa polemica assumiu as propor' 
c;:5es de uma repulsa em massa dentro do movimento comunista internacio. 
nal, contra as prciticas stalinistas e sua apologetica; seus porta-vozes mais 
destacados (os ogros encarnadosl foram, com frequencia, poetas e roman. 
cistas: Tuwim, Wazyk, Pasternak, Dery, IIlyes, Soljenitsin. Mais uma vez, 
longe de apresentar uma critica do stal inismo, Althusser empenhou-se 
numa ac;ao policial ideologica contra essa critica, tentando desautorizar os 
termos mais importantes em que ela foi feita. 

Nesse caso, e apenas nesse caso, a autorizac;ao exibida por Althusser 
e autentica. Esta, real mente, assinada por Marx e contra-assinada (com 
uma ressalva quanto a "moral verdadeiramente humana") por Engels. 
Talvez seja par isso que Althusser nunca se da ao trabalho de discutir a 
questao, podendo simplesmente supor que todos os marxistas devem con
cordar que 0 "moralismo" euma medonha monstru}lsidade. 0 que ele tem 
a dizer sobre 0 "moralismo" raramente eespeclfico.tEm A favor de Marx e 
Ler 0 Capital a presen~a go problema pode ser notada principalmente nas 
cuidadosas estrategias empregadas para assegurar sua ausencia do texto. De 
um lado, todas as quest5es referentes a normas, rel~oes afetivas e regras 
sao descartadas com 0 mesmo gesto que rejeita a "antropologia" (pp. 161
162). Isso Ihe permite (e a todos os praticantes te6ricos) colocar de lado, 
sem ler, 50 anos de trabalho em hist6ria social, antropologia e disciplinas 
adjacentes, em parte realizado por praticantes marxistas, todo ele esclare
cedor do problema da "autonomia relativa" que e, supostamente, urn obje
to dos rigorosos esfon;os de Althusser. 

Por outro lado, a "moral" e simplesmente equacionada a "moral 
burguesa", isto e, a ideologia. Este eum "mundo de alibis, das sublim~5es 
e das mentiras" (AFM, p. 1221, ou a"politica e religiao", urn mundo dos 
"mitos e drogas" (AFM, 1271, e os marxistas nao podem ter interesse senao 
em desmistifica-Io. 0 "moralismo", ou "0 recurso a etica", ea sombra P.9 
"humanismo", cuja func;;ao (lembramos) eoferecer "um tratamento imagi
nario de problemas reais". Os vel has camaradas certamente reconheceriio 



• A lIersao brasileira: "a ideologia (... ) Ii indispensJvel 8 toda sociedade para formar 
os homens. transforma-Ios a coloca-Ios em condi(:8o da corresponder cis exig~ncias de 
suas condi(:lJes de exisrlincia" IAFM, 208), mantem-se mais fiel ao texto original: 
"r;d~ologie l. ..l esr indispensable a roure :;ociett1 pour former les hommes, les rrans
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cac;:ao da ~encia pelo Outro.)JPor meio da "lnterpelal;ao", ou chamado, 
homens e mulheres sao constituidos (na ideologia) como sujeitos (imagi. 
n~rios): por exemplo, como Jeunes ~tudiants Catholiques, ou protestantes 
de Ulster. 

~ um roteiro comovente, e que s6 poderia ter sido escrito por um 
cavalheiro de vida tranquila. Sugere que seu autor tem futuro como rotei
rista para filmes infantis. A malvada bruxa do Estado aparece! A varinha 
de condao da ideologia eagitada! E, pronto! Nao s6 0 prIncipe se transfor
ma em sapo, como toda a carruagem puxada por seis cava/os, do mOllimen
to sindical reformista (outro aparelho ideol6gico do Estado) tornou-se uma 
caixa de fosforos puxada por seis camundongos brancos. Mas se algum 
leitOr na Inglaterra foi levado (ou foi "interpelado") pelos altos chamados 
das v~rias agencias britanicas de importillfao do "Marxismo Ocidental" (in
clusive uma grande agencia de importac;:iio que, infelizmente, ajudei a fun
dar ha alguns anos) a supor que isso e0 melhor que a tradil;ao marxista na 
Franl;a consegue fazer em relal;ao it sociologia, comunical;6es e teoria edu
cacional etc., entao pe<;o-Ihe que deixe de acreditar nisso. Poderia comec;:ar 
sua reeducac;:ao com Pierre Bourdieu. 

o que e 6bvio nessas construl;oes atormentadas e que constituem 
recursos desesperados, empregados por um racional ismo ingenuo, numa 
tentativa de fabricar uma nova explicac;:ao racionalista para um comporta
mento nao·racional: isto e, a consciencia afetiva e moral deve ser constru I_ 
da, de algum modo~o uma racionalida~des~locada ("ideo~ e 
nao como uma experiencia vivida, "rnanejada" de maneiras caracteristicas. 
(Althusser poderia pelo menos ter aprendido com Merleau-Panty que a 
consciencia e tao vivida quanto conhecida.) 170 Esses recursos podem, 
co;sen;;lre, alegarcredenciais formid~veisdentro da ideologia burguesa. 
A antinomia "valor"/"fato", na qual "valor" ou "moral" constitui, ao que 
se supoe, uma area autonoma de escolha apoiada no indivldua dessocializa
do, reapareceu continuadamente como seu alter eye: a expulsao do valor 
da "ciencia" social e economica, a segregac;:ao da "moral" dentro das pali
c;:adas do "pessoal" - um espac;:o socialmente infrutifero de preferencias 
privadas. (Temos permissao, hoje, para ter preferencias "morais" sobre 
comportamento sexual, mas as questoes de "crescimento" economico sao 
assuntos cientrficos que nao implicam nenhuma escolha de lIalor.) A velha 
nOl;ao utilitaria eJe que todos os fatos sao quantificaveis e mensuraveis (e 
podem, portanto, ser ingeridos por um computadorl. e de que tudo 0 que 
nao pode ser medido nao e um fato, est~ viva e animada, e domina uma 

former at las menre en emr de repondre aux exigences de leurs conditions d'existen
ce." (Grifado no original.] (N. do T.l 
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essa invencivel formula stal inista - pronunciada em todas as situillfoes in
comodas por todo escrivinhador do partido: a ver.fladeira !!"oral e igual a 
tudo 0 que favorece os melhores interesses da c1asse operaria; 0 Partido, 
guiado pela "ciencia" marxista, e quem estii melhor capacitado a_decLdir 
quais sao esses melhores interesses (e como e sortuda a classe ogeraria, 
tendo um Papai para fazer issol): e como 0 que esta em jogo sao interes
ses, que podem ser determinados com a precisao da ciencia; nao hii no caso 
nenhuma escolha de valores (ou de meias):'Quando, ap6s sua morte, 0 Par
tido decidiu que Stalin estava errado em alguns pontos, nao se falau no 
f~.9r moral do ~mo - uma investigac;:ao disso poderia ter colocado 
sob suspeita ate mesmo 0 marxismo e 0 partido. 0 vocabulario so permitiu 
a reconhecimento de "erros" e "enganos" (juizos erroneos quanto aos me
Ihores interessesl.tO fa to de que, depois de alguns anos, a decididamente 
nao-cientifica palavra "crimes" tenha sido permitida pode ser atribu (do 
nao ao revisionismo, mas a.. um reflexo oportunista ante'a acusal;ao da sen
sibilidade moral de milhOes. 

H~ alguma coisa mais no ensaio subsequente de Althusser sabre 
"Ideologia e aparelhos ideolbgicos de Estado" (L. & P., pp. 123-173). Tal
vez seja esta a coisa mais feia que jii escreveu, a crise do del(rio idealista. 
Poupar-me-ei 0 tedio da crltica, uma vez que, em sua ingenuidade, sua re
jeil;iio de toda evidencia relevante e suas absurdas invenl;oes idealistas, esse 
ensaio se denuncia a si mesmo. (A "etica" etc., e apresentada como um 
aparelho ideologico do Estado (e apenas isto!. imposto ao homem inocente 
e total mente passivo, recipiente, por meio do "aparelho familiar do Esta
do" e do "aparelho educacional do Estado". Essa ideologia impoe aos indi
v(duos "a relac;:ao imaginaria (... ) com as suas condil;oes reais de existen
cia". E, para explicar como 0 faz, Althusser inventa 0 recurso (totalmente 
imaginariol da "interpelac;:ao" ou "chamado", pelo qual 0 Eij,ado, atraves 
de seu aparelho ideologico ("religioso, etico-, legal, politico, estetico etc.'.:.J.) 
grita para os indiv(duos: "6 voce a(I" Basta que 0 Estado grite, e eles sao 
imediatamente "recrutados" para qualquer "relac;:ao imaginaria" que esse 
Estado exija. 0 ato de chamar sempre ocorreu, e sempre ocorrera, em qual 
quer sociedade. Isto e assim nao porque as pessoas nao possam viver e 
manter relac;:oes sem valores e normas, mas porque a "ideol~gia (oo.) e in
dispensavel em qualquer sociedade para que os homens sejam (ormados, 
transformados e equipados para atender as exigencias de suas condil;oes de 
existencia".· (Note-se, mais uma vez, a forma passiva, transitiva, da reifi

- -
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grande parte da tradil;:ao marxista. Nao obstante, 0 que nao pode ser medj.· 
do teve consequencias materiais mensuraveis. 

Isso pode explicar porque os praticantes te6ricos se recusam a admitir 
a evidimcia hist6rica em seus seminarios sobre "rnoralismo" e "i~9!.a". 

Os historiadores teriam que mostrar muito cedo que tudo 0 que se estava 
fazendo era apenas inventar para 0 utilitarismo uma nova serie de creden· 
ciais idealistas.(Os val ores nao sao "pens.ados", nem "chamados"; sao vivi· 
dos, e surgem dentro do mesmo vinculo com a vida material e as relat;:oes 
materiais em que surgem as nossas ideias. Sao as normas, regras, expectati· 
vas etc. necessarias e aprendidas (e "aprendidas" no sentimento) no "habi· 
tus" de viver; e aprendidas, em primeiro lugar, na familia, no t7abalho e na 
cOlll\!!Jid~de imediata. Sem esse aprendizado a vida social nao poderia ser 

\ maiit'iOae toda"'"pr"OChil;ao cessari a. • 

Nao estamos dizendo que os valores sao independentes da coloral;:ao 
da ideologia: evidentemente, nao e~aso, e como poderia ser, quando 
a pr6pria experiencia esta estruturada segundo classes? Mas supor a partir 
disto que~eiam "impostos'~ (por urn Estadoll ;Qmo "ideologia", e equi· 
vocar-se em relat;:ao atOdo 0 processo ~ocial e cultural. Essa imposil;ao 
sera sempre tentada, com maior ou meno;exito, mas nao pode alcanl;ar 
nenhum exito, a menos que exista uma certa congruencia entre as regras e 
visao-de-vida impostas e a questao necessaria de viver urn determinado 
modo de prodUl;;iio. Alem disso, os valores, tanto quanto as necessidades 
materiais, serao sempre um terreno de contradir;:ao, de luta entre valores e 
visoes-de·vida alternativos. Se dizemos que os valores sao aprendidos na 
experiencia vivida e estao sujeitos as suas determinal;oes, nao precisamos, 
por isso, render-nos a um relativismo moral ou cultural. Nem precisamos 
supor alguma barreira intransponivet entre valor e razao. Homens e mulhe
res discutem sobre os valores, escolhem entre val ores, e em sua escolha 
alegam evidencias racionais e interrogam seus pr6prios val ores por meios 
racionais. Isso equivale a dizer que t;.ssas pessoas sao tao determinadas (e 

nao mais) em seus val ores quanto 0 sao em suas ideias e avoes, sao tao "SlJ.:. 
i~" (e nao mais) de sua propria consciencia afetiva e moral quanto de 
sua hist6ria geral. Conflitos de valor, e escolhas de valor, ocorrem sempre. 
Quando umll..pess~se junta ou atravessa um piquete grevista, esta fazendo 
uma escolha de valores, mesmo que os termos da escolha e parte daquilo 
que a pessoa escolhe sejam social e culturalmente determinados. 

o materialismo hist6rico e cultural nao pode exp~icar a "moral" e 
coloca-Ia de lado como interesses de classe disfarvados, iii que a~oc;:ao de 
que todos os "interesses" pod-;m se;-classificados em objetivos materiais 
cientificamente dete7r;inaveis nao passa do mau halito do utilitarismo. 
Interesse e aquilo que interessa as pessoas, inclusive 0 que Ihes emais caro. 
Um exame mawialista dos valores deve situar-se nao segund<;pr~posivoes 
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idealistas, mas face apermanencia material da cultura: 0 modo de vida, e 
acima de tudo, as rela~oes produtivas e familiares das pessoas. E isto e 0 

que "n6s" estamos fazendo, e ha varias decadas. 
As noc;:oes althusserianas de "ideologia" tem a estranheza de uma 

antiguidade, uma pelfa ornada de racionalismo vitoriano. Examinamos os 
sistemas de valor do campesinato, da familia patriarcaf, os valores aquisi
tivos do capital ismo insurgente (e as intensas lutas em torno destes), os 
valores dos silvicultores, dos pequenos proprietarios, dos artesaos, dos te
cel6es manuais, dos trabalhadores em fabricas. Examinamos isto como 
foco de conflito, em niveis inarticulados, subarticulados, sublimados, e em 

-",. ~ ... - 
n(veis complexos e violentamente contestados de articula<;:ao (sobre que 
outra coisa wsa The country and the city?).{Porque c9nsciencia a~iva e 
moral se desvela a si mesma na historia e nas lutas de classes, por vezes 
como uma inercia mal-articulada (costumes, superstil;ao( por vezes como 
um conflito articulado entre sistemas de vaJores declasse alternativos (a 
"economia moral" da multidao, a confronta<;:ao em torno das Leis dos 
Pobres de 1B34), por vezes ainda como um embate deslocado, confus~ 
mas ainda assim "real" e apaixonado, no ambito das formas religiosas (me
todismo, milenarismo), por vezes como a impOS!l;aO brutal de um "moral is· 
mo" pela Igreja ou pelo Estado (a queima santificada de hereges, os "julga
me;:;"tos" santificados do Estado stalinista), e por vezes como uma das mais 
rigorosas e complexas disciplinas conhecidas da cultura intelectuaf-- 0 

pleno descobrimento dos valores, e a discussao racional entre val ores, 
exemplificada na literatura e em certo tipo de critica moral disciplinada. " 

Nada disso desaparecera por ter side afastado de nossa Teoria. Posso 
apenas supor, a partir de certas referencias dos praticantes teoricos ao 
"moralismo", que eles imaginam ser uma escolha moral, ou uma escolha 
entre val ores, uma especie de grunhido, um grunhido que e 0 reflexo da 
"ideologia"; e que supoem que urn grunhido e tao born quanto qualquer 
outro, e nunca notaram que esses grunhidos podem tomar a forma de uma 
disciplina com seu proprio "discurso da comprOVal;:ao", arduo e relevante. 
tla, e claro, "moralismos" deteriorados, como ha ideologias e filosofias 
deterioradas (estivemos examinando uma delas). E na medida em que a 
plena demonstrat;:iio das escolhas entre valores e inibida, na medida em que 
o "discurso da comprova<;:ao" articulado..!.a.!lYamente ~ufocado, qualquer 
visao de vida informada pelo valor se degradara numa orat67ia moralista, 
retorica e hip6crita. ~ exatamente este 0 caso do stalinismo; eexatamente 
por isso que 0 stalinismo desconfiou sempre, e muito, dos poetas; eexata
mente por isso que os apologistas intelectuais do stalinismo buscaram sem
pre bloquear qualquer poss(vel critica moral; e e exatamente por isso que 
uma forma de protesto contra a ideologia e as for'iTias stalinistas tern fre
quentemente side "mora/ista", mas, uma vez que Ihe foi negada qualquer 
oportunidade de articulavao aberta, ela surge muitas vezes como uma espe



cie de moralismo des/ocado, ilus6rio e necessariamente "ut6pico"  como 
uma reversao a fe grego-ortodoxa, como auto-exclusao nacionalista, como 
auto-isolamento personalista, ou como Soljenitsin - como 0 pulsar agoni
zado de um corCl4;ao num mundo sem corCl4;ao. E assim podemos preYer, 
com seguran~a, que a Uniao Sovietica continuara a nos surpreender; surgi· 
rao form as ainda mais imateriais e bizarras de conscH~ncia moral, cbmo 
"superestrutura" sobre aquela rigorosamente cienHfica "bllse" material. Os 
aparelhos repressivo e ideol6gico do Estado sovietico, inibindo qualq;;; 
discussao aberta sobre valores, nao s6 negaram aos "individuos" 0 direito 

• de "auto-expressao", como tambem negaram a sociedade sovietica os 
.meios de se expressar e de se examinar a si mesma. 

Dessa forma, a crltica moral do stalinismo nunca foi um grunhido de 
autonomia moral. Foi uma critica pol itica muito especifica e pratica. Re
feriu-se a determinadas formas e praticas do movimento comunista interna
cional; a subordina~ao da imagina~ao (e do artista) asabedoria do Partido; 
aimposi~ao de uma n~ao de "realismo politico" que rejeita qualquer de
bate sobre valores, em qualquer nivel da organizCl4;ao do Partido; as estra· 
tegias economicas e a estreita propaganda da necessidade material, que e 
cega a areas inteiras de necessidades (sexuais, culturais), que despreza os 
pr6prios recursos cultu rais do povo, e que decide, sem permiti r que as pes
soas escolham, 0 que elas realmente "querem". Em consequencia, em sua 
inibil;ao de todo "utopismo", e em sua repressao da "educa~ao do desejo", 
ela reproduz, no capitalismo, as razoes mesmas do capital - a definil;aO 
utilitaria de "necessidade" - e dai, no momento mesmo em que se propoe 
a lutar contra 0 seu poder, inculca a obediencia as suas regras.l7\ A pnhica 

tte6rica, em suas espurias pretensoes a ser Ciencia, esta procurando justifi
'\ car a ma fe da tradil;ao marxista, e esta reproduzindo, como ideologia. a 

lacuna fundamental do stalinismo. 
o mais velho erro do racionalismo foi supor que definindo 0 nao· 

racional como nao fazendo parte do seu vocabulario havia, de alguma 
forma, conseguido elimina-Io da vida. Redescobri isso. com uma feliz sen
sCl4;ao de reconhecimento, num recente debate sobre "moralismo" nas pa

inas de Radical philosophy. Os praticantes, que ainda sao apenas aprendi· 
zes da Teoria, nao dallem ser muito censurados. Mas movemo-nos aqui. 
com solenidade, atraves de tres proposil;oes: (1) Toda moral =ideologia. 
Assim: para Marx. a "moral era uma instituil;ao historicamente especifica 
funcionando para mistificar e disciplinar as pessoas de acordo com as ne
cessidades opressoras e exploradoras da sociedade de classes".172 (Marx 

'certamente nunca disse isso; e na medida em que autorizou afi rmayao mais 
ou menos semelhante, s6 podemos exclamar "infelizmentel", e lembrar 
como 0 pensamento de sua epoca estava saturado das mesmas ilusoes racio· 
nalistas). Mas a eqUCl4;ao e derivada, nao s6 de Marx, mas do "Materialismo 
Hist6rico" (cujos produtos esses autores evidentemente julgaram desneces-

ou 
val ores 
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escolha". 
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sario consultar). A hist6ria marxista, ao que earece, demonstrou que a
 
"ideologia moral tem uma fun<;ao socialmente repress iva".
 

Proposil;ao (2). Em contraposil;ao a "ideotogia moral" (que a c1asse'
 
dominante inculca por conveniencia pr6prial devemos supor que "e pos

slvel uma forma de razao pratica que nao seja, em nenhum sentido, moral
 

socialmenw repressiva"~ideologia moral "deve ser antagonicaaos 
naturais (felicidade, satisfayao das necessidades) ", Assim, existem
 

imperativos "naturais" (simples, como "felicidade") e estes,podem ser ime

diatamente deduzidos pela "razao". "A eliminal;ao dos motivQs morals
 
permitiria ao homem (... l buscar racional;)ente'Seus fins naturais". Isto,
 
afora colocar a razao numa cisao eterna, acabaria com todos os problemas:
 

A razao pratica de urn tipo nao-moral envolve a compreensao das nossas pr6· 
pria;-neces~idades,0 seu desenvolvimento de uma maneira que possibilite a sua 
forma ma;s satisfat6ria de satisfalYao, a obtenlYao de conhecimento e, portanto, 
de poder sobre 0 mundo, a selelYao des rnelhores meios para a satisf8lY80 das 
necessidades etc. 

- uma sombra percorre esse campo ensolarado, a lembranl;a do ego(smo 
de outr:.as pessoas. que poderia interferir com a satisfCl4;ao de nossas neces

\ sidades satisfatoriamente - essa "razao pratica" deve se real izar "com 
frequencia de modo coletivofisto e, a QueStao ;ao sera '0 que f~rei', mas 
'0 que faremos'. sendo 0 interesse proprio In'atur~!1.coletivo 0 terreno de 

, 
Nosso erudito tebano, tendo equacionado esse problema de maneira
 

que Ihe satisfaz, passa a ~PQsier!2. (31. \dma so.sied.ade sam classes vera 0
 

desaparecimento de to£!.a...!!l£lral. "A eliminac;iio da ideologia moral (... ) e
 
tomada como um objetivo racional."
 

A posiCao classica do marxismo sobre esse assunto II que a mo@1 como forma 
autbnoma de razao pratica desapareceria com a abolilY80 dos amagonismos de 
c1asse, Y , 

Alem do mais. podemos apressar isto. vivendo agora naturalmente: 

Nilo ha uma base moral pare 0 socialismo. nada que se assemelhe a um "viver 
como socialista" denuo da sociedade capitalista, e sobre os socialistas na07e: 
caem outros imperativos senao 0 de trabalhar pelo socialismo, Como um socia
lista ganha seu dinhelro ou seus prazeres, epoJiticamente irrelevame. l73 

ri • ( ~) 
Proposicao (1): Moral = Ideologia. (2) Mas ha "fins naturais", um . 

"interesse proprio coletivo natural", que pode ser determinado pela razao. 
(3) A sociedade sem classes assegurara 0 desaparecimento da moral, com 

ressalva quanto ao dinheiro e aos prazeres dehoje. 0 q~ (e justo 
sera contestado por ~ ou <!£Ls companheiros praticantes. 174 0 
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resto poderia, ao que parece, se~ tomado como a "posic;:ao classica do mar· 
xismo"! A moral eum mecanismo repressivo para inibir a libido natural. 

"Oh, nao racionalize a necessidade ... 1" Poder'amos ser perdoados 
por supor que alguns praticantes aprendizes nao tem uma noc;:ao melhor da 
formac;:ao social (e do choque) de val ores do que a que poderia ser ofereci· 
da pelas recordac;:6es de eSnJpidas regras de escola e de brlgas familiares 
ainda mais s6rdidas. O~ "aEarelh.2 ideol6gico de Estado" (sic!) da (mica fa
m(lja a aparecer em seus escritos e, na verdade, medonhamente repressivo: 

Na famma nuclear mon6gama, por mais liberal que seja, a crianca esta a meree 
de sua familia, privada de responsabilidade (agenda determinadoral ou escolha 
de amigos, e Ihe e negada a oportunidade de relacoes plenas. amplas e multi· 
facetadas com companheiros e pessoas mais vel has. Sao assim reforcadas as 
estruturas de canlter isoladas, provocadoras de ansiedade. competitivas, da 
burguesia e tambem do proletilrio domesticado que anseia pela lei. 17S 

A descric;:ao talvez seja um tanto moralista (e mesmo pedante) - e, uma 
vez que 0 "marxismo" (ou Althusser) demonstrou que a n~ao de "respon
sabilidade" (agfmcia determinadora) nos adultos e uma ilusao humanista 
nociva, como podem as crianc;:as escapar amesma proposic;:ao teorica? 

Nao importa. As discussoes (poder(amos arriscar) giraram sobre esses 
"fins naturais" como sexo, dinheiro e bebida. E isso nos lembra que 0 re
pudio a todo "moralismo" esteve muito em moda por algum tempo. 
j£vem ..Qurguesia r~_voltada ha muito estii una sua", e se de algum modo sao 
moral istas, isso se revela em sua desaprovac;:ao aos "pesados" discursos dos 
mais·velhos sobre "deveres". Os mais sensfveis entre eles nao s6 estiveram 
"na sua", como jii estao saindo dela, purificados, para "outra", do outro 
lado. Descobriram que ter "a mais satisfat6ria forma de satisfac;:ao" deixa 
por vezes a fonte de satisfac;:ao como um trapo de ~a£[9 p!!:ti2,s>; que os 
egos devem ser socializados e humanizados (ou control ados) para que nao 

traiiStormem as vidas, uns dos outros, num inferno; que a "felicidade" nao 
acorre, como um cachorro, ao assobio da razao; que os "socialistas" que 
conseguem seu dinheiro e seus prazeres de determinadas maneiras tambem 
estarao em algum outra lugar, numa emergencia pol(tica; e que ate mesmo 
esses monstruosos aparelhos, a familia e a escola, tem uma ou duas func;:oes 
subsidi~rias atunc;:ao de repressao. 

Assim - alguns desses jovens burgueses revoltados estao se sai ndo 
bem. Talvez'ainda assumam seus papeis no movimento socialista, enquanto 
os outros - os ewslas que p~m de "revalu~ion~Jios"como uma de suas 
fontes de "prazer" - sem duvida acabarao sendo diretores de escola e pais 
tin3nicos. (Vi1Hdo ijto, nao s~ em mi~ pr6pria "experiencia" empfrica, 
como tambem, repetidamente, na pesquisa hist6rica,l Muito breve, os me· 
Ihores entre eles se afastarao do escrutinio moral exclusivo de seus pro· 
prios assuntos interpessoais, para adotar uma visao mais ampla da socieda· 

o TERMO AUSENTE: EXPERlfNOA 

de. E entao descobrirao a mesma 16gica em ponto maior. "Obter conheci
~nto e, portanto, poder sabre 0 mundo" significara, para 0 egoista sem 
peias, submeter outras pessoas ao seu poder. As razoes da Razao, desemba
rar;adas da consciencia moral, se tarnam, sem demora, as razoes do interes
se, e em seguida as razoes de Estado, e da', numa progressao incontestada, 
as racionalizac;:oes do oportunismo, da brutalidade e do crime. 
~, nem pode.haver nunca, uma moral "na.!ural", nem "fins na. 

turais". Certamente 0 materialismo hist6rico e cultural jamais as encontrou. 
Offins sao escolhidos pela nossa cultura, que nos proporciona, ao mesmo 
~po,-nosso proprio meio de esc-;;h~ de influir nessa e~a. Pensar de 
outra maneira seria supor que nossas "necessidades" estao ali, nalgum 
ponto fora de nos mesmos e de nossa cultura, eque se a ideologia fosse 
ernbora, a razao as identificaria imediatamente. 

E este, e claro, e 0 momenta do reconhecimento. Pois voltamos, 
num passe rapido, a um dos mais c1audicantes momentos do lIuminismo. 
Os "fins naturais" foram apresentados, por Adam Smith, de maneira racio.... 
nal, como 0 interesse proprio; mas coube a Be~inventar um meio de 
determinar essas necessidades "de um modoque sua forma mais satisfat6
ria d; satisfac;:ao seja pom'vel" - 0 C,ALculo da Felicidade. E a n~ao do 
"i nteresse pr£prio natural coletivo" foi proposta, de maneira racional, por 
Rousseau e outr"Os (a vontade geral, 0 bem comuml. Coube, porem, a 
William Godwin ascender, pera espiral da psicologia associacionista hartley
iana, do interesse proprio a "benevolencia" - de cujas alturas majestosas 
a razao entronizada poderia ver atraves de todos os espurios Iac;:os ideol6gi~ 
cos do sentimento - gratidao, amor aos parentes, a familia, a servidao da 
multidao irracional: 

This was the time, when alt things tending fast 
To depravation, the Philosophy 
That promised to abstract the hopes of man 
Out of his feelings, to be fix'd thenceforth 
For ever in a purer element . 
Found ready welcome. Tempting region that 
For Zeal to enter and refresh herself, 
Where passions had the privilege to work 
And never hear the sound of their own names; 
But, speaking more in charity, the dream 
Was flattering to the young ingenuous mind 
Pleas'd with extremes, and not the leaST with that 
Which makes the human Reason's naked self 
The object of iCE fervour. What delight! 
How gloriousl in self'knowledge and self-rule, 
To look through a// the frailties of the world, 
And, with resolute mastery shaking off 
The accidents of nature, time and place, 
That make up the weak being of the past, 
Build social freedom on iCE only basis, 
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The freedom of the individual mind,
 
Which, to the blind restrain~ ofgeneral laws
 
Superior, magisterially adop~
 

One guide, the light of circumstances, f/ssh'd
 
Upon and independent intellect.•
 

Esse grande trecho de uma grande obra, The Prelude, nos lembra que 
a mente percorreu antes esses penhascos. Em si mesmo, ele constitui 
quando tomado em seu contexto total - um exemplo daquela discussao de 
val ores, daquele disciplinado "discurso da comprovac;ao" a que me referi. 
a ma~mo tambem se P.!2E0s: com frequencia, a "a~ir dos !.entimen
tos do homem as suas esperarl((as", e fixa-Ias no elemento mais pure da 
"ciencia". a stalinismo foi 0 imperio, e a prAtica teorica e 0 vocabul~rio 
(do qual foram expulsos, em ignom(nia, 0 "moralismo", 0 "humanismo" 

.....e a agencia humana) 

Where passions had the privilege to work
 
And never hear the sound of their own names.
 

o proprio godwinismo, que impregnou metade da jovem intelectualidade 
da Inglaterra entre 1794 e 1798, foi exatS\mente esse momenta de extre
mismo intelectual, divoreiado da ~ao correlativa ou da atuCll;ao social real, 
como vimos na ultima decada. - .. ~ 

Assim, se mudarrnos um numero de lugar (1798/1978). estaremos no 
mesmo momenta sincronico de tempo estruturado. Mas ... da segunda vez, 
como farsa. Pois aqueles godwinianos, no unico momenta em que a intel
ligentsia inglesa adotou, em sua teoria, uma postura ultrajacobina, tinham 
um certo esp(rito. Questionavam tudo. Questionavam a propria Razao. 
Secundados por Wollstonecraft (que vinha menos de uma tradi"ao raciona
lista que de uma tradi"ao de dissensao e romantismo) fizeram dan"ar a ins

• Foi nessa epoca, quando todas as coisas tendiam rapido!A deprav~iio, 8 Filosofia f 

que prometia abstrair dos sentimentos do homem as suas esperanc;as, fixa-Ias a partir 
de entiio, para sempre, num elemento mais puro, teve pronto aceitac;iio. Tentador 
regiiio, aquela, para que 0 Zelo entrasse e se refrescasse, onde as paixOes tinham 0 pri
vilegio de existir sem ouvir nunca 0 som de seus proprios nomes; mas falando mais em 
caridade, 0 sonho era lisonjeiro it jovem mente ingenua, a que agradavam os extremOS, 
e muitO aquele que faz da propria razao nua 0 objeto de seu fervor. Que del(cial Que 
glorial Com conhecimento pr6prio a com governo proprio, olhar todos OS defeitos do 
mundo e, com mestria segura, livrar-se dos acidentes da natureza, do tempo e do 
lugar, que faziam 0 ser fraco do passado, construir a liberdade social sobre sua (jnice 
base, a Iiberdade da mente individual, que, aos cegos Iimites das leis gerais, superior, 
adota magistral mente um guia, a luz des circunstancias, dirigida para 0 intelectO 

independente. 
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tituicao do casamento. Atemorizaram a todos. Atemorizaram a sua propria 
cultura, levando-a a um vitorianismo prematuro, antes mesmo do nasci
mento de Vitoria. Atemorizaram, acima de tudo, a si mesmos. A pnltica 
te6rica, por~m s6 pooe proclamar uma realizacao na Inglaterra: atemorizou 
o Sr. Julius Gould que, em tais assuntos, esabidamente uma pessoa de rarc 
nervosismo. Quanto ao resto, foi uma diversao, um recuo para a privaci
dade de um discurso interno complacente, 0 desengajamento das lutas po
Ifticas e intelectuais reais de nossa epoca. 

Quanto ao momenta godwiniano, e suas consequencias tragicas, es· 
pero contar essa historia em outra oportunidade. 

XVI 
Deixamos 0 nosso leitor "pos-stalinista" perguntando, muitas paginas aWls: 
"Bem, e voces identificaram as fontes do stalinismo? Construfram uma 
Teoria melhor?" 

Espero que a resposta a ambas essas perguntas se tenha, agora, tor
nado clara. a stalinismo nos aparecia, naqueles velhos dias, menos como 
um sistema teorico coerente do que como uma mistura de pr~ticas repres
sivas, formas de dominio, ret6rica hipocrita, "teorias erroneas", formas e 
taticas leninistas derivadas das necessidades da agitac;:ao ilegal e transforma
das em axiomas universalistas, e tudo isso aliado ao mais insensato oportu
nismo das razoes do poder estatal sovietico. a stalinismo como Teoria nao 
precedeu, mas seguiu-se ao fato. 

Se quisessemos traduzir suas praticas num sistema teorico coerente, 
conceberfamos uma leoria na qual a analise emprrica detalhada de suas 
praticas fosse, por uma questao de princlpio epistemol6gico, desautorizada 
("empirismo"); na qual qualquer crftica moral fosse totalmente proibida 
("moralismo"); na qual a validade universal das form as leninistas (mas de 
formas num estado avancado de degenera<;ao burocratica) fosse declarada 
scm exarne (0 caracterfstico curto-circuito teorico: 0 proletariado = 0 Par
tido); na qual um reducionismo estruturalista garantisse a saude fundamen
tal do sistema sovietico em sua "base" economica supostamente socialista 
(afastando com isso todas as questoes po/(ticas, jur(dieas e culturais para 
areas secundarias ou terciarias) e rejeitasse qualquer analise historica mate
rialista desse sistema ("historicismo"); na qual os homens e mulheres fos
sem vistos como 5uportes de determ inac;:6es estruturais inelut~veis, nas 
quais sua responsabilidade e agencia historiea fossem negadas ("human is
mo") e na qual fosse, portanto, mais fllcil vEl-los como "elementos degra
dados" ou coisas; e tudo isto unido numa noc;;ao de Teoria como envoi to
rio e como "ciencia", Teoria que pudesse ser apreendida em seus elementos 
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essenciais pela rigorosa contempl~ao de textos escritos mais de 100 anos 
antes das grandes experiencias hist6ricas que ela procura explicar. Em 
suma, 0 althusserianismo e 0 stalinismo reduzido aD paradigma da Teoria. 
to stalinismo finalmente teorizado como ideologia. 

Num certo sentido, portanto, fomos inteiramente incapazes de iden· 
tificar 0 stalinismo como Teoria, porque est<1vamos esperando por Althus· 
ser para que essa teoria fosse inventada. Mas, pelo menos,.identificamos os 
componentes essenciais dessa teoria, em seu caracterfstico modo de pensar 
idealista (p. 156) e nunca nos demos por satisfeitos com a desculpa de que 
o stalinismo representava apenas um inexplicavel "rompimento da teoria 
com a pr<1tica".l'~ AI~m disso, vimos muito claramente que a partir de sua 
matriz particular na hist6ria sovi~tica, 0 stalinismo havia penetrado profun
damente a teoria, as praticas, estrategias e formas do movimento comunis
ta internacional; e mais, que a cumplicidade do marxismo ortodoxo ao 
fornecer ao stalinismo 0 seu vocabul<1rio de apologetica - ao mostrar-se 
flex fvel 0 bastante para proporcionar os elementos a Ideologia Estatal da 
burocracia sovietica - deixava impl {cita a torte probabilidade de que 0 

pr6prio marxismo precisava de um exame radical e que seria insuficiente 
desemaranM-lo novamente para transforma-Io num sistema melhor. 

Isso nos dava uma agenda, e niio e de surpreender que ela nao pu· 
desse ser concluida em seis ou sete anos - anos de intensa atividade pol f
tica. Isso tambem nos da uma resposta asegunda pergunta. Foi exatamente 
a nOCao do marxismo como uma suma te6rica auto-suficiente que consti
tu lu a essencia da heresia metat(sica contra a razao, e que inibiu a investi
ga9ao ativa do mundo na tradicao em desenvolvimento, provis6ria e auto
critica do materialismo hist6rico. Ja discuti suficientemente essa questiio. 

o althusserianismo e apenas uma forma, sofisticada, entre va.rios 
"marxismos" que colocaram de lade a nossa agenda inacabada e acossaram 
as mentes de um setor da intelligentsia ocidental a partir da decada de 
1960. 0 caso do althusserianismo e dos mais simples, ja que, como vimos, 
e uma evidente acao de pol fcia ideol6gica. Contr6i uma teoria que assegura 
nao s6 que as questoes radicais sobre 0 stalinismo, formas comunistas e 0 

pr6prio "marxismo" nao sejam formuladas, como tambem que nao possam 
ser formufadas. Se aceitarmos Althusser pela avaliaCao que faz de si mesmo 
- se 0 considerarmos "inocente" - entao s6 poderemos dizer que ele se 
perdeu a tal ponto dentro de sua pr6pria cabeea que ao olhar para 0 mun
do, ve apenas a projeeao de seus pr6prios conceitos: 0 p.e.F. e a ideologia 
proletaria materializada, 0 stalinismo em decomposir;ao e 0 "humanismo 
socialista", 0 assassinate dos quadros de uma revolU9ao e a ditadura do 
proletariado, as conquistas substanciais obtidas durante dl!cadas pelas 
classes oper<1rias do Ocidente sao um (ndice de sua explorar;ao mais intan
sa. Num certo sentido, podemos ser caridosos: h<1 uma 16gica em tudo isso. 
o materialismo mecanico (economismo) deve, quando todas as provas 
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do mundo real refutam suas teorias, quando toda expectativa socia/ista l! 
abjetamente frustrada, tapar os ouvidos e fechar os olhos e passar abrupta
mente ao de ({rio do idealismo. 

Nem todos os "marxismos" foram dessa ordem total mente reaciona
ri~ Houve tambem varios maoismos, trotskismos,l77 e numerosos marxis
mos academicos. A maioria deles partifha, porem, do mesmo tipo de pensa. 
mento religioso no qual 0 marxismo e proposto como um sistema de verda
de tinal: isto e, como uma teologia. Todos buscam colocar Marx de volta 
na prisao do marxismo. Por que deveria ter havido essa "cesura epistemol6
gica" da racional idade para 0 ideal ismo. essa rejeicao das origens, ocorrida 
na decada de 1950 e princfpios da decada de 1960, essa reversao a um 
mundo interno de f6rmulas m<1gicas e exaltada ilusao te6rica, esse blo
queio dos sentidos emp(ricos. esse auto-encfausuramento de uma tradiCao? 
Este e um outro problema, um problema de ideologia e da sociologia das 
ideias, que exigiria um tratamento diferente e mais extenso. No momento, 
posso apenas apresentar algumas sugestoes. 

o althusserianismo e apenas uma forma extrema - e talvez passa
geira - de um mal-estar generalizado, nao s6 da teoria, mas tambem da 
presenca pol (tica do movimento socialista de hoje. Ao ressaltar suas carac
ter{sticas como ideofogia, quero destacar tambem certas caracter{sticas que 
tem em comum com outros marxismos fechados. 

A ideologia surgiu, e foi reproduzida, nao na Uniao Sovietica, mas 
numa cultura intelectual adiantada, no Ocidente. Sua localizacao caracteris
tica toi nas universidades e outras instituicoes de educacao. A cultura inte
lectual em meio aqual se situa est~, ela pr6pria, marcada pela estruturacao 
das instituicoes educacionais e por outras razoes, por uma acentuada divi
sao entre "teoria" e "pr~tica". A radicalizacao dos intelectuais nessas insti
tuic;;oes e, com frequencia, um processo um tanto fechado e aut6nomo, sem 
correlac;;ao direta com outros setores da sociedade. E os partidos comunis
tas, longe de oterecerem essa correlacao que falta, chegam em alguns casos 
(por exemplo, 0 p.e.F.) a expressar diretamente, em suas formas de organi
zacao, outro tipo de separacao entre a "teoria" e a "pratica" - os escaloes 
superiores da maquina partidaria sao as donas da "ciencia" que guia os 
"militantes" da "base". as intelectuais do Partido estao, com frequencia, 
ainda mais segregados, em Paris (0 gueto provinciano da intelligentsia) e 
nos departamentos de suas pr6prias universidades. 

Comeeamos assim com uma se9re9a9ao intelectual e sociol6gica de 
facto entre a teoria e a pr<1tica. E, por motivos pol {ticos maiores, 0 tipo de 
experiencia de atividade pol ftica de massa, no qual os intelectuais desem
penharam um papel minoritario e subordinado (por vezes excessivamente 
subordinado) com camaradas de experiencias diversas - e, em particular, 
com camaradas com posicoes praticas de lideranc;;a em suas pr6prias comu
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nidades e locais de trabalho - esse tipo de experiencia em grande parte os 
deixou de lado. Nao houve experiencia de luta antifascista, de guerra e de 
resistencia; nem mesmo uma luta eleitoral ou programfltica coerente e 
dura, que os intelectuais tivessem podido sustentar; maio de 1968 acabou 
em poucos dias; as lutas trabalhistas como as da greve dos mineiros brita· 
nicos, que derrubou um governo, foram realizadas sem a necessidade de 
qualquer participa~ao intelectual. t claro que, aqui e ali, eclodiram lutas 
reais, e alguns camaradas ganharam uma experiencia autentica na intensa 
vida interna desta ou daquela seita. Mas em geral pode-se dizer que nunca 
houve uma gera~ao de intelectuais socialistas no Ocidente com menos 
experiencia da luta pr~tica, com menos senso das iniciativas tomadas nos 
movimentos de massa, com menos senso daquilo que os intelectuais podem 
aprender com homens e mulheres de experiencia pratica, e das pr6prias 
dfvidas de humildade que 0 intelecto deve pagar por isto. 

Isto equivale a dizer que a intelligentsia esquerdista do Ocidente se 
distingue, hoje, pela sua falta de experiencia e criterio pol(ticos. Mas isso 
nao e dito, em nenhum sentido, como uma acusai;ao de pecado. t uma 
consequencia necess~ria das determina~oes de nossa apoca. Nao podemos 
remediar isso desejando que assim nao fosse. Mas isto prove, nao obstante, 
o terreno necess~rio no qual as deforma~oes ideol6gicas de nossa apoca 
sao cultivadas. Isolado em bolsoes intelectuais, a drama da "pr~tica te6· 
rica" pode tornar-se um substituto para engajamentos pr~ticos mais diff
ceis_ Alam disso, esse drama pode assumir formas cada vez mais teatrais, 
um estilo caricato e artificial, um jogo muito competitivo, no qual cada 
te6rico procura ser "mais revolucionario do que 0 outro". Como nao h~ 

rela~oes pol(ticas envolvidas, e nao h~ nenhuma luta constante, duradoura, 
para comunicar e aprender com um publico que julga, cautelosamente, 
mais pelos atos do que pelas palavras, as maquinas impressoras podem exa· 
lar terror ideologico e sangue. 

Alam disso, a esse precisamente 0 terreno que pode alimentar um 
elitismo para 0 qual os intelectuais, por uma infinidade de precedentes. 
estao muito bem preparados. Uma gera~ao doutrinada por procedimentos 
educacionais seletivos para acreditar que seus proprios talentos especiali· 
zados sao uma garantia de valor e sabedoria superiores; est~ demasiado 
inclinada a aceitar 0 papel que Ihe e oferecido por Althusser. t f~cil, para 
ela, posar de "um tipo muito espedfico de militante intelectual, um tipo 
que sob muitos aspectos nao tem precedentes": 

Sao verdadeiros s~bios. armados de cultura cientrfica e te6rica a mais autenti
ca, instrurdos pela realidade esmagante e pelos mecanismos de todas as formas 
de ldeologia dominante, constantemente em vigilia contra elas, e capazes de 
empreender em sua pratlca te6rica - a contragosto de todas as "verdades ofi· 
ciais" - os caminhos fecunclos abertos por Marx, mas interditos e fechados por 
todos os preconceitos reinante.s. (AFM, 14, nota) 
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A recomendaCao feita por Althusser, de "ums confianca invenc(vel e luci
da na c1asse oper~ria e uma participacao direta no seu combate" (Ibid.) 
pode ser facilmente atendida, seja obtendo uma carte ira do Partido, ou 
concebendo hipoteticamente uma classe oper~ria ideal (j~ que a existente 
est~ mistificada numa falsa consciencia), que ser~ engendrada aimagem da 
Teoria. Pois, como Althusser insiste, a "teoria marxista e produzida par 
uma pr~tica teorica espec{fica, fora do proletariado", e a "teoria marxista 
deve ser importada para 0 proletariado"... Na verdade. toda a sua explica
~o da "cesura epistemol6gica" de Marx propoe que a Teoria era anterior e 
independente da autodescoberta do movimento oper~rio, e que desde 
entao, esse movimento vem seguindo. embora com pouca eficcicia, 0 ro
teiro da Teoria. 

o que e muito 6bvio e que esse novo elitismo se coloca como um 
sucessor direto numa velha linhagem: benthamismo, "os letrados" cole
ridgeanos, fabianismo e leavisismo do tipo mais arrogante. Mais uma vez os 
inteJectuais - um grupo escolhido entre eles - receberam a tarefa de ilu
minar 0 povo. Nao h<i traco mais caracter (stico dos marxismos ocidentais, 
nem mais revelador de suas premissas profundamente antidemocrMicas. 
Seja Escola de Frankfurt ou Althusser, estao marcados pela sua acentuada 
enfase no peso inelutcivel dos modos ideologicos de dominac;:ao - domina
c;:ao que destr6i qualquer espa~o para a iniciativa au criatividade da massa 
do povo - uma domina~ao da qual so uma minoria esclarecida de intelec
tuais se pode libertar. l78 Sem duvida, essa predisposicao ideol6gica fei ali
mentada pelas experiencias terrfveis do fascismo, da doutrina~ae da massa 
pelos meios de comunicai;30, e do proprio stalinismo. t, poram, uma triste 
premissa para a teoria socialista hodos os homens e mulheres, exceto n6s, 
sao originalmente estupidos) e destinada a levar a conclusoes pessimistas 
ou autoritArias. Alem disso, ela provavelmente refor~arci a falta de inclina
~ao do intelectual para dedicar-se aatividade pol ftica prMica. Na verdade, 
o proletariado (ideal) pede, nesta ou naquela conjuntura crftica, passar 
subitamente, como uma falha geol6gica, a uma postura revolucion~ria, 

quando estar~ pronto a receber os servi~os da Teoria. Ate la, para que 0 
incomodo de tentar comunicar - educar, agitar e organizar - quando a 
razao a impetente para penetrar a nevoa da "ideologia"? 

Dessa forma, uma cr ftica "revolucionaria" e "marxista" que nao 
acredita na comunicac;:ao e que tem apenas um correlate pol(tico fictfcio e 

• A versao brasileira tLe, 86/1ll diz 0 seguinte~ "A tese kautskista a leninista da 
produl;ao da teoria marxista por uma pflltica te6rica espec(fica. fora do proletariado. 
e da "importa9§o" da teoria marxista para 0 movimento openlrio, via-se recusada sem 
considerill;aO - e lOdos os temas do espontane(smo se precipitavam no marxismo por 
essa brecha aberta: 0 universalismo humanists do proletariado". (N. do T.) 
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que, ah~m do mais, revela que todos os males sociais sao insoluveis dentro 
do capitalismo, termina como "a casca ideol6gica da passividade", na qual 
a necessidade proclamada da "revolul;ao" se transforma numa licenc;:a para 
um afastamento intelectual. Dessa forma, como advertiu Enzensberger, 

a teoria marxista (. ..) pode se tornar uma falsa conschincia, se, em lugar de 
ser usada para a investig~ao met6dica da realidade atravlls da teoria e da pnl
tica, for mal-usada como uma defesa contra essa mesma realidade (... ) Os que 
desejam privar 0 marxlsmo de seu poder cr(tico e subversivo, e transform<l-Io 
numa doutrina afirmativa, geralmente se entrincheiram atr<ls de uma sl!rie de 
lugares-comuns que, em sua abstr~ao, sao tao irrefutllveis quanto destitu (dos 
de resultados. t 79 

A teoria althusseriana foi perfeitamente adaptada para essa func;:ao, 
e destinada exatamente a essa camada intelectual elitista. Ela permite, par
ticularmente, ao aspirante e academico empenhar-se num psicodrama revo· 
lucionMio inofensivo, enquanto ao mesmo tempo persegue uma respeit~vel 

e convencional carreira intelectual. Como vimos, todas as posic;:5es te6ricas 
centrais de Althusser derivam, em grande parte, de posic;:5es burguesas 
ortodoxas, da epistemologia, da sociologia estruturalista etc. 0 amesqui
nhamento das iniciativas humanas pelas ideologias e coisas e perfeitamente 
coerente com 0 senso comum dominante das disciplinas conservadoras. 
Alem disso, como teoria pol(tica - devido a negac;:ao da experiencia e 0 

repudio aos controles empfricos - a pratica pode levar a qua/quer coisa, 
e justificar tudo; em qualquer "conjuntura" uma "instancia" pol ftica ou 
ideol6gica pode ser hipoteticamente considerada como "dominante", e 0 

"fator canguru" a transportara alegremente de urn preconceito para 0 

seguinte. 
Se e apenas disso que consiste 0 althusserianismo, como ideologia 

se nao e mais do que uma das modas sucessivas atraves das quais a nauseante 
intelligentsia ocidental pode "ficar na sua" sem esfon;:os praticos - entEo, 
estamos perdendo nosso tempo. Mas 0 althusserianismo e algo mais serio. 
Reforc;:a e reproduz a passividade efetiva ante a "estrutura" que nos man· 
tem todos aprisionados. Reforc;:a a ruptura entre a teoria e a pratica. Afasta 
os bens intencionados do engajamento te6rico ativo. E, ao n(vel do mais 
vulgar discurso pol ftico, proporciona legitimac;:5es ideologicas a todas as 
mais estupidas e perigosas meias·verdades que supunhamos finalmente 
banidas: que a "moral =interesses da c1asse oper~ria", que "filos6fia =luta 
de classes", que "direitos e pr~ticas democnhicos = ideologia 'liberal''', e 
assim por diante. Essa teoria, se algum dia Ihe fosse dado qualquer poder, 
longe de "Iibertar" a classe operaria, a entregara, com sua insuportavel ar· 
rogancia e pretensao a ciencia, as maos de uma casta intelectual burocrA· 
tica: ou a pr6xima c1asse dominante, que espera na fila. 

Esse desfecho parece improvavel. A maioria dos que cafram sob a 
influencia althusseriana nao sao talhados para sacerdotes stalinistas. Sao 

TEORIA E "MARXISMOS" 

simplesmente homens e mulheres jovens que gostariam de ser revoluciona. 
rios socialistas, que nao encontraram uma forma de engajamento pratico, 
e por isso resolveram dar um passeio pelo althusserianismo. 0 fim do passeio 
esta fora da cidade da empresa humana e fora do dom(nio do conhecimen
to. Por isso, podemos esperar que estejam ausentes de ambos. E nao obs. 
tante, ao mesmo tempo, nao devemos esquecer que essa Teoria esta ofere· 
cando conforto e argumentos aos elementos rna is conservadores dentro dos 
mais conservadores aparelhos comunistas. Como todas as ideologias, esta 
confirma a situac;ao da qual surgiu. Ao fortalecer a fac<;:ao de extrema 
direita da "Esquerda", reproduz a inercia e a paralisia da vontade socia
lista, que foi a precondic;ao de sua existencia. 

Nao posso dizer se a pr~tica te6rica est~ sendo adotada nas ortodo· 
xias estatais da Uniao Sovietica e da Europa Oriental. Suspeito que seja 
demasiado sofisticada e claramente stal inista para isso; afinal de contas, 
se Stalin estivesse vivo, hoje, seria 0 primeiro a reconhecer que Stalin ... 
cometeu erros. 0 sonho final da pr<ltica te6rica e ressuscitar a dualidade 
dos poderes temporal e espiritual da Cristandade med ieval: 0 Santo Impe
rador Proletario far~ sua peregrinac;ao a sede da Teoria, onde, depois do 
devido interrogatorio sobre a doutrina, sera coroado. Nao e prov~vel que 
is to acontel;:a. Mas urn cenario mais sombrio, e rna is conceb(vel, vern alem· 
branc;:a quando contemplamos a situac;ao em certos parses do Terceiro 
Mundo. Pois 0 althusserianismo e perfeitamente adequado as exigencias 
ideol6gicas de uma ciasse dominante aspirante - a c1asse dominante se· 
guinte - nas sociedades em que um setor da intelectualidade, muito distan· 
ciado das massas, adota pol fticas que ex igem uma "modernizac;:ao" impie· 
dosa, uma ret6rica marxista e antiimperialista, desprezo petas praticas 
democraticas, e apoio efetivo, economico e militar do Estado sovietieo. Se 
considerarmos por um momenta as posslveis conseqi-iencias que adviriam 
se 0 Partido Comunista da rndia (um dos partidos stalinistas menos reeons
tru(dos do mundo) reforc;:asse suas atuais tendencias antilibertarias e 0 seu 
desprezo pelas massas "pequeno burguesas" - tendencias amplamente 
evidenciadas em sua participac;:ao na recente Emergencia - eom uma dose 
de arrogancia althusseriana; e sa seus quadros dirigentes superiores, em 
grande parte burgueses e intelectuais, se tornassem praticamente te6ricos; 
P, se recobrassem a possibilidade de praticar, mio s6 na teoria mas tambem 
no corpo da fndia - nesse caso nao poderramos esperar nada menos que 
uma reprodu~o de todo 0 repert6rio do stalinismo dentro do inferno da 
"escassez" indiana. ISO 

Mas podemos deixar isso aos cuidados do bom senso de nossos cama· 
radas da (ndia ou da America Latina, que enfrentam, cotidianamente, pro
blemas mais concretos e mais graves que os nossos, e que nao podem 
baixar a persiana sobre a experiencia ou colocar sua teoria aqui e a sua pra· 
tica ali. De qualquer modo, seria bom falar disso e intercambiar experien. 
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cias sobre os problemas pol (ticos que temos em comum. Seria bom se 0 au· 
tentico di~logo internacional do comunismo libertario pudesse ser retomado. , 

XVII 

Concluirei com uma auto-critique, como ehoje de praxe. 
Ha cinco allOS, em minha "Carta aberta a Leszek Kolakowski", dis

cuti varios significados dos marxismos contemporaneos e conclu r com uma 
nor;;ao geral do marxismo como Tradir;;ao. Dentro dessa "tradir;;§'o", vi 
uma imensa variedade de discursos e de subtradir;;6es incompativeis; ainda 
assim, argumentei que (por menos confortavel que essa coexistencia possa 
ser) todos estavam unidos no sentido de empregar um vocabul~rio comum 
de conceitos, muitos dos quais oriundos de Marx e Engels. Sugeri que nos 
devlamos resignar a extenuante atividade de definir continuamente nossas 
posir;;oes dentro dessa "tradir;;ao"; e que a (mica alternativa era a de aban
donarmos conjuntamente essa tradir;;ao - uma escolha que rejeitei. Preferi 
ficar com ela, mesmo que alguns de n6s continuassemos apenas como 
"proscritos". 

Vejo, agora, que foi uma resoluc;ao inadequada e evasiva. Politica
mente, M muito se tornou imposslvel a coabita"ao das posir;;Cies stalinista 
e anti·stalinista. Parece-se evidente, agora, ao examinar 0 althusserianismo 
_ e minha crftica implfcita de outros marxismos correlatos - que jel nao 
podemos atribuir nenhum significado te6rico a no"ao de uma tradic;ao 
comum. 0 fossa que se abriu nao foi entre diferentes enfases ao vocabul~
rio de conceitos, entre esta analogia e aquela categoria, mas entre modos 
de pensar idealista e materialista, entre 0 marxismo como um fechamento 
e como uma tradic;ao, derivada de Marx, de investigac;ao e crftica abertas. 
o primeiro e uma tradir;;ao de teologia. 0 segundo euma tradi"ao de razao 
ativa. Ambos podem buscar uma certa autorizar;;ao em Marx, embora 0 

segundo tenha credenciais imensamente melhores quanto asua linhagem. 
Devo, portanto, declarar inequivocamente que jel nao posso falar de 

uma tradir;;ao marxista (mica, comum. Ha duas tradi"oes, cuja bifurcar;;ao e 
afastamento foram lentos e cuja declarac;ao final de antagonismo irrecon
ciliavel foi retardada - como fato hist6rico - ate 1956. A partir de entao 
foi necessario, na pol ftica e na teoria, declarar-se fiel a uma, ou a outra. 
Entre a teologia e a razao nao pode haver margem para a negocia"ao. 0 co
munista Iibertario, e 0 movimento socialista e trabalhista em geral, nao po
dem ter relac;oes com a pratica te6rica, exceto para denuncia-Ia e expulsa-Ia. 

Se 0 althusserianismo me parecesse 0 fim l6gico do pensamento de 
Marx, entao eu jamais poderia ser marxista. Seria antes cristao (ou espera
ria ter a coragem de certo tipo de radical cristao). Pelo menos, recuperaria 
um vocabulario com 0 qual sedam poss(veis escolhas de valor, e que permi-
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tiria a defesa da personalidade humana contra as invasoes do Estado Capi
talista Profano ou do Santo Estado Proletc\rio. E se minha descrenr;;a, bern 
como meu desagrado pelas igrejas, impedissem esse caminho, entao teria 
que adotar um humanismo empfrico, liberal, moralista. 

Recuso, porem, essas escolhas espurias que a pr,Hica te6rica (e mar
xismos aliadosl procura impor. E em vez disso declaro uma incessante 
guerra intelectual contra esses marxismos, e 0 fa"o dentro de uma tradi"ao 
que tem Marx como um dos seus principais fundadores. Ha uma frase feita 
que ha muito busca evitar esse combate, dizendo "Nada de inimizades 
internas na Esquerda!" Esse lema tem uma origem necessaria e honrosa na 
emergencia da resistencia antifascista, e, em termos pol fticos, tais emergen
cia reaparecerao com frequencia. Mas como- e possfvel dizer que nao ha 
inimigos, depois da experiencia do stalinismo, depois de Budapeste 1956 e 
Praga 1968? E, dentro da teoria, que significado eatribu rdo a"Esquerda", 
quando ela prega uma lic;ao de antimoralismo, anti-humanismo e 0 fecha· 
men to de todas as aberturas empiricas da razao? Poderia Marx, ou Morris, 
ou Mann, ter reconhecido a teoria ou pnHica do stalinismo, como tendo 
ate mesmo uma relal;ao distante com "a Esquerda"? Pode a supressao da 
razao, e a obi iterar;;ao da imaginar;;ao, ter qualquer lugar na "Esquerda"? 
o confisco - por urn partido ou vanguarda omniscientes e substitucionis
tas - da atividade propria e dos meios de auto-expressao e auto·organiza
"ao do proletariado, pode constituir a pratica de uma "Esquerda"? 

o que esse slogan faz esimplesmente erigir uma defesa moralista em 
torno da organiza"ao e praticas comunistas ortodoxas - defesas suplemen
tadas pelo "terrorismo ideol6gico" de Althusser - destinado a impressio
nar qualquer critico socialista com sentimento de culpa, uma ruptura da 
solidariedade. Assim a status quo torna-se inviolavel; qualquer critica 
socialista e it icita (ou prova de "calunia burguesa ou trotskista" maldosal; 
e a (mica crrtica licita deve ser feita de acordo com os procedimentos 
lentos e oportunistas da propria maquina. Por isso a 'uta contra 0 stalinis
rna como teoria e prcitica deve ficar irresolvida para sempre. E em conse
quencia, somos limitados a um espac;;o no qual cometemos diariamente 
quebras de solidariedade com nossos camaradas que lutam para desmontar 
o stalinismo e sofrem sob as razoes do poder comunisjil. 

Ao declarar "guerra", desse modo - e ao petlir que outros tambem 
se declarem menos equivocadamente - nao formulo uma equar;;ao simples: 
stalinismo = todas a's organizac;oes e formas comunistas.' Nao declaro que 
todo comunista esta contaminado e sofre de uma enfermidade mortal. Nao 
rejeito alianl;:as polfticas necessarias e conscientes com movimentos comu
nistas. Nao ignoro as elementos honrados (e realmente democraticosJ na 
hist6ria da luta comunista, no Ocidente e no Terceiro Mundo. Nao tenho 
duvidas quanto acoragem e empenho dos quadros comunistas, numa cen
tena de lutas antiimperialistas e anticapitalistas. Nao confundo 0 stalinis
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mo, como teoria e como for~s e pr~ticas espec(ficas, com a existencia 
hist6rica e sociol6gica dos movimentos de massa comunista. Nao nego que, 
na virada para 0 "eurocomunismo" estao envolvidas lutas sinceras quanto a 
princfpios, bem como adaptalfoes oportunistas ao eleitorado. Nao me reo 
cuso a admitir a preocupalfao autentica - e a divulgaeao publica dessa 
preocupaeao - com aspectos da realidade sovi~tica que se vem tornando 
cada vez mais evidentes no "eurocomunismo" desde a ~poca de Praga 
1968. Nao desconsidero tudo isso como hipocrisia; e um indfcio impor· 
tante e bem·vindo de uma modificaeao ulterior, frequentemente imposta a 
Iideranea pela sua pr6pria "base" militante. Espero, acima de tudo, que nas 
pr6ximas d~cadas surjam novos reforeos para a guerra contra 0 stalinismo 
- seja no Leste ou no Oeste - dentro dos pr6prios movimentos comunis· 
tas. Como sa processarao essas lutas se - e com que diferenlfas na Polonia, 
Espanha ou Bengala - ~ uma questao hist6rica, em relalfao a qual seria 
tol ice a teoria fazer previsoes. 

o que quero dizer ~ antes 0 seguinte. Primeiro, 0 comunismo libertc\· 
rio, ou um socialismo que seja ao mesmo tempo democr~ticoe revolucio
n~rio em seus meios, sua estrategia e objetivos, deve permanecer firme, 
numa base independente, sobre seus pr6prios pes, desenvolvendo sua pr6
pria crftica te6rica e, cada vez mais, suas pr6prias formas e pr~ticas pol(
ticas. Somente com esses pressupostos serc\ possfvel negociar qualquer 
"alian<;a". E sa as emergencias exigirem tal alianlfa, entao ela nao se pode 
fazer dentro dos termos imperativos habituais do comunismo ortodoxo: 
que as demais difereneas, te6ricas e estrategicas, sejam obscurecidas ou 
silenciadas, no interesse de uma "Esquerda Ampla" (cujos interesses sao, 
por sua vez, em ultima an~lise os do Partido). 

Segundo, as condilfoes para qualquer aeao comum devem ser uma 
crftica continuada e inequ(voca de todos os aspectos do legado stalinista. 
Ate que a "agenda" de 1956 seja completada, at~ 0 ultimo item de "Outros 
Assuntos", qualquer pretensao a uma auto-reforma do eurocomunismo s6 
se pode basear em compromissos inseguros de oportunismo eleitoral. A 
luta deve atingir todos os n,veis da teoria e da prihica - levando a modifi
caeoes radicais nas formas de organizalfao do partido comunista, e nas rela· 
lfoes prc\ticas dos comunistas com outros 6rgaos socialistas e com seus pr6
prios "eleitorados" - e somente sob essas precondilfoes, de que a alfao co
mum acelere tais modificaeoes e revele difereneas ulteriores, podem nossos 
prop6sitos ser atendidos. 

Na Gra-Bretanha, com seu pequeno e decadente Partido Comunista, 
essas questoes sao de importancia secund~ria. Mas, igualmente, 0 fracasso 
da tradieao alternativa, libertaria, em penetrar nesse vazio e se estabelecer 
como uma presenlfa pol (tica ao lade do movimento trabalhista - esse fra· 
casso e dos mais serios e dos menos explicaveis. No muito propalado, "re
nascimento do marxismo" na Gra-Bretanha, nas duas ultimas d~cadas, uma 
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montanha de pensamento ainda nao fez nascer sequer um mrsero polftico. 
Fechados no elitismo habitual da intelectualidade, os te6ricos desdenham 
qualquer tipo de relalfao com um movimento trabalhista que eles (por 
motivos a priori) sabem ser "reformista" e "corporativo", cUjas lutas cria
ram as instituieoes nas quais estao empregados, cujo trabalho fez as ca
deiras em que se sentam, que consegue existir e reproduzir-se sem eles, e 
cujas pressoes defensivas sao tudo 0 que se interpoe entre eles e as razoes 
do poder capitalista. Tampouco criaram esses te6ricos quaisquer agencias 
independentes de comunica<;a'o e de educalfao pol (ticas: as (micas agencias 
criadas sao publicaeOes atraves das quais podem conversar entre si. Mas isso 
suscita uma nova serie de questoes pol(ticas, a serem discutidas algum 
outro dia. 

Eu talvez esteja dando a impressao de ser mais amargo do que sou. 
Creio haver, realmente, muito energia e capacidade dentro desses barris 
de marxismos fechados que se enfileiram nos corredores das politecnicas 
e universidades. Dando um golpe segura e amargo nas rolhas althusserianas 
desses barris, espero fazer escapar um pouco dessa energia. Se assim for, 
en tao, 0 problema de criar na Inglaterra uma Esquerda independente, em
penhada num diiilogo contInuo e fraternal com 0 movimento trabalhista 
mais amplo, nao seria insuperc\vel, afinal de contas. Aquelas "estruturas" 
macilfas e impassfveis de nossa epoca poderiam mostrar-se mais vulneraveis 
as agencias humanas do que os marxismos supoem. 

E, se alguns esptritos escaparem aos barris, espero que tragam Marx 
consigo. Espero que nao tragam apenas Marx; e devem certamente livrar-se 
da nOlfao realmente escolc\stica de que os problemas de nosso tempo (e as 
experiencias de nosso seculo) serao compreendidos pelo rigoroso escrut(
nio de um texto publicado hc\ cerca de 120 anos atr~s. Voltar, em todo 
movimento de anc\lise, as proposilfoeS de Marx e como participar de uma 
corrida rustica callfando botas de chumbo. William Morris expressou a ques
tao com precisa lucidez: "por mais dura que seja a tarefa, ~ preciso ler 
Marx", aconselhou a um correspondente. "Ate agora, ele ~ 0 unico econo
mista integralmente cientffico do nosso lado".181 

Enquanto as fileiras reunidas de marxistas manifestam seu escandalo, 
ou caem na gargalhada, continuarei minha argumentalfao. A questao nao e 
ser adequado ou nao definir Marx como "Economista". Era esse 0 Marx de 
que Morris dispunha, e poderfamos acrescentar, eo Marx a que 0 homem ~ 

reduzido pelos manipuladores do "modo de produeao" e pelos grupos que 
se detem a contemplar 0 umbigo de 0 Capital. A questao e que Marx esM 
do nosso {ado; n6s nao estamos do lado de Marx. Ele e uma voz cujo vigor 
nunca sera silenciado. mas nao fo; jamais a unica voz, e seu discurso nao 
tem um alcance ilimitado. Ele nao inventou 0 movimento socialista, nem 0 

pensamento socialista ficou, de alguma forma, sendo sua propriedade ex
c1usiva, ou de seus legftimos herdeiros. Ele tinha pouco a dizer (por oPl(30) 
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quanto aos objetivos socialistas, em relal;aO aos quais Morris e outros dis
seram mais - e mais coisas que sao pertinentes hoje. Ao dizer esse pouco, 
ele esqueceu (e por vezes pareceu negar) que nao s6 0 socialismo, mas qual
quer futuro feito pelos homens e mulheres nao se baseia apenas na "cil~n
cia", ou nas determinal;oes da necessidade, mas tamMm numa escolha de 
valores e nas lutas para tornar efetivas essas escolhas. 

A escolha que se apresenta a tradil;aO marxista e que M muito 
se apresenta, e entre 0 irracionalismo idealista e a razao operativa e ativa. 
Quanto aos althusserianos, jcj fizeram essa escolha, hcj tempos, e se retira
ram para os rituais de seu observat6rio isolado: 

Como se um observat6rio astronomico devesse ser construr'do sem qualquer 
janela e 0 astronomo. 18 dentro. devesse ordenar 0 universo estelar unica
mente com pena. tinta e papel, assim 0 sr. Althusser, em seu Observat6rio (e 
M muitos observat6rios iguais) nao teve necessidade de lan<;:ar um olhar para as 
mir(ades palpitantes de seres humanos a sua volta, e pode soluclonar os desti· 
nos de todos numa lousa. e enxugar todas as suas lagrlmas com um sujo peda
cinho de esponja.l 82 

Talvez esse observat6rio ja esteja desabando sobre as suas carcomidas bases. 
Mas outros observat6rios mais avant-garde, serao construidos em volta 
de suas ruinas. Antes que estes se fechem em algum "marxismo" ainda 
melhor aparelhado, pec;o a meus leitores que fal;am tambem sua escolha. 

Defini, em tres ocasioes, os limites de "1956". Sem duvida meus 
cr(ticos estao certos: 0 retorno aquele momenta do passado tem sido, em 
mim, uma obsessao: "houve poucas confissoes de fossilizal;ao tao tristes 
quanto esta" .183 A cada derrota devemos levantar-nos, sacudir a poeira 
dos joelhos e caminhar alegremente com a cabel;a erguida. Mas, e se a der
rota for total e abjeta, e colocar em questao a racionalidade e a boa fe do 

r6prio projeto socialista? E se os protagonistas do movimento socialista 
finalmente se separarem naquele ponto, e se seu antagonismo absoluto se 
tornar declarado? Pode·se, entao, continuar, com a cabel;a ainda erguida 
como antes? Nao creio. Mas prometo nao mencionar novamente a questao. 
Minhas dfvidas para com "1956" foram agora total mente pagas. Posso, 
com uma consci€mcia tranquila, voltar ao meu trabalho propriamente dito 
e ao meu jardim. Vou espiar como crescem as coisas. 

P<>S-ESCRITO 

o texto de A miseria da teoria foi conclu fdo em fevereiro de 1978. Em 
marl;O, a Uniao da Esquerda foi derrotada nas eleil;oes francesas. Em fins 

POS-ESCRITO 

de abril, Althusser publicou quatro artigos em Le Monde, polemizando 
contra a lideranl;a do Partido Comunista Frances. Esse artigos foram poste
riormente publicados por Maspero (Cequi ne peut durer dans Ie parti com· 
muniste fran(:aisl· e traduzidos para 0 ingles em New Left Review, 109, 
maio-junho de 1978. 

Tais artigos foram apresentados de maneiras variadas, ern diferentes 
6rga05 da Esquerda britanica, como uma "intervenl;ao dramcjtica e elo
quente" e como 0 "devastador" pronunciamento de um marxista "nao
dogmatico" e "flex ivel", Althusser transformou-se num novo her6i da cul
tura anti-stalinista da intelligentsia britanica franc6fila, e eu mostrei minha 
inabilidade habitual, ao escolher esse momenta para publicar minha critica. 

Infelizmente, nao pude conseguir esses "eloquentes" e "devastado
res" artigos. Eles ainda nao me alcanl;aram em Worcester. Os que Ii eram 
dedicados ao tipo de luta politica interna previsivel depois de uma lamen
tavel derrota polftica - uma derrota provocada pela duplicidade dos dis
cursos e das taticas, e pelo oportunismo desavergonhado do PCF. Tem-se 
a impressao de que, se a Uniao da Esquerda tivesse obtido mais 2% da vo
tayao, 0 sr. Althusser teria negado ao mundo 0 beneflcio de suas opinioes. 
Mas a derrota, repetindo a experiencia da promessa adiada que se tornou 
permanente para varias geral;oes da Esquerda francesa, despertou uma 
rajada de consternal;ao, na qual Althusser deve ou erguer sua VOl acima 
dos outros, ou ser relegado anulidade. 

Teria sido mais impressionante se a critica de Althusser (e, em parti
cular, sua recomendal;ao de uma al;ao conjunta da Esquerda na "base") 
tivesse side feita antes da derrota, e a tempo de ter influenciado a cam
panha_ Afinal de contas, e bem comum que polfticos mal sucedidos se 
vejam expostos a desforra depois da derrota - e Althusser e seus amigos 
estao desempenhando 0 papel de Mrs. Thatcher contra Edward Heath, que 
no caso e Marchais. 

o que distingue a polemica de Althusser nao e a sua eloquencia, mas 
seu tom farisaico e a total falta de autocrftica. 0 Comite Polftico do PCF 
e considerado responscjveJ por tudo - pela hist6ria do Partido, suas estra
tegias e sua ideologia. 0 ataque e violento, por vezes caustico, em sua de
nuncia da organizal;ao burocratica do partido e seu controle quase militar. 
Mas esta, afinal de contas, e uma hist6ria muito antiga, e profundamente 
conhecida de todos que tenham um conhecimento pratico (em contraposi
l;ao a te6ricol da Esquerda francesa. Foi escrita, durante varias decadas, 
por muitas maos: por trotskistas e sindicalistas, pelas oposil;6es comunistas 
de 1956 e, subsequentemente, par Sartre em fins da decada de 1950, pelos 
nossos camaradas da primeira Nouvelle Gauche, do France-Observateur e 

o que n50 pode continuar no Partido Cornunista Frances. 
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da U.G.S., pela Socialisme OU Barbarie, pelos ativistas de maio de 1968, e 
por muitos outros. Durante todas essas d~cadas, Althusser rejeit'Ju qual
quer peTmeabilidade a essa cr{tica e, como j~ vimos, denunciou-a como "0 

mais violento anticomunismo burgues e anti-stalinismo trotskista". 
Sem duvida deverfamos admirar seu marxismo "flex{vef", ~gil at6. 

Conseguiu passar do "culto da personalidade" (1965), para "um desvio sta
linista" (1973), e depois para uma dissidencia bastante expl {eita da teoria e 
das formas stalinistas - e tudo isso em menos de 20 anos! Deverfamos, ta/
vez, saudar Althusser como um fruto temporao, um fil6sofo inocente do 
conhecimento polftico pr~tico, que foi finalmente esclarecido por uma 
debacle eleitoral na arena c1assica da democracia bUTguesa. Mas a que con
c1usoes praticas leva essa poh3micat Cortejando muito os "militantes da 
base", ele pede "uma crftica completa e uma reforma total da organizac;:ao 
interna do Partido". Muito bem. E de que deveria consistir essa reforma 7 
De pouca coisa, talvez, pois Althusser insiste em que 0 "centralismo demo· 
cr~tico" deve ser sacrossanto: os "militantes" e as "massas" nao precisam 
de conselho de "peritos em democracia burguesa - sejam eles comunistas 
ou nao". ~ um golpe previamente esvaziado: os crfticos comunistas sao 
advertidos de que se propuserem reformas que nao sejam do gosto de 
Althusser, este colocara seus nomes no Livro Negro da Democracia Bur
guesa. Quanto ao restante, ~ de uma inescrutabilidade d~lfica. Meu amigo 
Douglas Johnson, que segundo se diz disp6e de informac;:oes particulares, 
nos conta (New Statesman, 7 de julho de 1978) que as reformas propostas 
por Althusser seriam de amplo alcance: "A discussao deveria ser poss fvel 
nas celulas. 0 militante poderia escrever ao Comite Central e ter diTeito a 
resposta". Devo lembrar-me de propor essas reformas devastadoras a celula 
do meu Partido Trabalhista local. 

o que mais da a pensar e 0 terceiTo artigo de Althusser (Le Monde, 
26 de abril) sobre "'deologia". Aqui ele pede "uma teoria maTxista ressus· 
citada: uma que nao esteja endurecida e deformada por f6rmulas consa· 
gradas, mas sim que seja lucida, crftica e rigorosa". E explica cuidadosa· 
mente que essa teoria deve ser acompanhada da amJlise concretal E, mais 
ainda, pela analise concreta das relar;5es de classel Notavel! E notavel, tam· 
bem e 0 fato de que ele possa entoar esses chavoes sem um unico estreme· 
cimento de autocrftica! Durante duas decadas Althusser e seu c(rcul 
imediato tiveram maior influencia sobre a ideologia dos intelectuais comu
nistas franceses do que qualquer outro grupo. E essa influencia pode ser 
vista, precisamente, na reduc;:ao do marxismo e elaboradas f6rmulas consa
gradas, no div6rcio abjeto (sob 0 ataque geral de "empirismo") entre 
"teoria" e analise concreta, e na reduc;:ao da analise das relac;:oes de c1a~se 

a permutas metaffsicas. De modo que a primeira exigeneia de uma crftica 
da ideologia do PCF deve ser uma crftica rigorosa e impiedosa das obras do 
pr6prio Althusser. 

P6S-ESCRITO 

Tomo a palavra "impiedosa" de Althusser. Ele nos diz que a analise 
concreta, e tambem a teoria, "nao tem piedade". Mas a cr(tica necessaria 
da teoria e praticas do PCF se mostrara muito menos piedosa do que supoe, 
pois 0 PCF foi, durante muitos anos, 0 principal bastiao do stalinismo no 
mundo nao-comunista, e seus I(deres tinham posi«;:5es de influencia excep. 
cionais nos conselhos do Com intern. 

~ certo que Althusser da um passe na direc;:ao da honestidade, ao 
admitir que ("entre 1948 e 1965") 0 PCF fez tambem seus pr6prios jUlga
mentos viciados dos cr(ticos e intimidou e chantageou se«;:5es independen· 
tes da Esquerda francesa com campanhas de calunias. Mas, lado a lado com 
isso, ele invoca duas vezes a memoria de Maurice Thorez e uma suposta 
Idade Aurea da teoria vital e da pratica honesta. ~ um truque demag6gico 
util, a ser tentado com os "militantes", em cUja mem6ria Thorez esta inde
levelmente identificado com as grandes lutas antifascistas de massa da de
cada de 1930. Mas nao sabera Althusser tambem que Thorez (0 exilado da 
Resistencia em Moscou) foi um dos principais engenheiros do stalinismo 
dentro do Comintern, 0 arquiteto da subordinac;:ao da Internacional aos 
interesses sovi~ticos e das estruturas, praticas e ideologia que agora (em 
1978) Althusser pode finalmente identificar como stalinistas? Nao sabera 
ele que, de acordo com 0 testemunho de dois membros do Comite Central 
do PCF aquela ~poca (Politique Hebdo, primavera de 1976; Socialist Regis· 
ter, 1976), em 1956 Thorez tentou furtar ao conhecimento dos membros 
do Comite 0 relat6rio secreta de Kruschev ao XX Congresso, e esteve Ii· 
gado a Molotov, Malenkov e Kaganovitch em sua tentativa de derrubar 
Kruschev com um golpe? Althusser foi signatario do apelo para a reabili
tac;:ao do nome de BUkarin, e isso depoe a seu favor. Sem duvida ele estara 
interessado em saber que quando Kruschev e seus colegas demonstraram sua 
inten«;:ao de "reabilitar" BUkarin, Rikov e Zinoviev, foi Thorez quem 
viajou de aviao para Moscou para implorar-Ihes que mantivessem silencio 
(Ken Coates, The Case of Bukharin, Postscript)? 

Se Althusser quer reviver a tradi<;ao de Thorez, entao 0 novo Althus· 
Ser e apenas 0 velho Thorez ampliado. Com Althusser, a cr(tica do stalinis
mo nem mesmo comec;:ou ainda, nem pode comec;:ar, ja que seu pr6prio 
pensamento e a consequencia do stalinismo e sua continuac;:ao. Mas nao 
quero invadir ainda mais os assuntos franceses: podemos deixar essa expli
cac;:ao impiedosa aos nossos camaradas franceses. 

o que me preocupou, em A miseria da teoria nao foi a situac;:ao pecu· 
liar de Althusser na Franc;a - posso nao ter compreendido sempre acerta
damente os indfcios e as complexidades dessa situac;:ao - mas a influencia 
do pensamento althusseriano transposto para fora da Franc;:a. ~ necessario 
notar consistente a ma informac;:ao em relac;:ao as realidades polfticas fran
cesas, e a mistificac;ao sobre as questoes intelectuais francesas, imposta a 
Esquerda de Ifngua inglesa pelos franc6filos britanicos que ha cerca de 15 
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anos vem promovendo um suposto "renascimento do marxismo" na Grij'
Bretanha. 

Nao fac;;o objec;;oes a francofi lia. Ha muito a admirar e a aprender 
com a vida intelectual e pol (tica francesa. Mas nossas agencias que usa ram 
suas franquias para importar Althusser, Balibar, Poulantzas, Lacan & Cia., 
apresentaram sistematicamente imagens da vida e da pol (tica francesas que 
pouco mais sao que contos de fada derivados de conversas de um cafE! 

, parisiense. A New Left Review (e a New Left Books) sao particularmente 
respons~veis por isso, j~ que nos ultimos 15 anos publicaram, acompanha
das de extasiadas "apresentac;;oes" e com sofreguidao te6rica, todos as pro
dutos da fabrik althusseriana, por mais banais que fossem; e da Franc;;a, ou 
sobre a Franc;;a, nao publicaram nada mais. De modo que, apesar das eso
tE!ricas restric;;oes que os diretores da Review possam ter quanto a Althus
ser, foi imposta a um publico inocente a noc;;ao de que a proletariado fran
ces :::; PCF, um partido supostamente composto de uma "base" militante, 
her6ica, sem complicayoes, junto aqual estao te6ricos marxistas rigorosos 
e lucidos, mergulhados na vida concreta do partido. 

Um aspecto desagradavel desse canto de fadas e que ele contribu iu, 
no rnesmo per(odo, para uma quebra da solidariedade real entre n6s e a 
verdadeira e vigorosa Esquerda libertaria e anti-stalinista da Franc;;a, com a 
qual a primeira New Left teve a mais fraterna das associac;6es, mas cujas 
atividades nao sao hoje examinadas, e nem mesmo noticiadas. De modo 
que, em nome da francofilia, tornou-se na realidade mais dif(cil 0 inter
cambio com os intelectuais e ativistas franceses independentes que 0 PCF 

escolheu para v(timas de suas calunias ou de sua condenac;ao. Uma conse
quencia igualmente desagradavel E! a de que a soi-disanr Esquerda marxista 
na Gra-Bretanha esta totalmente despreparada para compreender 0 desas
tre, ha muito adiado, que agora final mente desabou sobre a tradic;;ao inte
lectual comunista na Franc;;a. 

o drama das duas ultimas decadas foi, em sua totalidade, mal noti
ciado na Inglaterra. Nunca foi a ardua epopeia intelectual que os promo
tores britanicos supuseram. VArios epis6dios foram uma farsa - e como 
tal foram vistos por um numero crescente de intelectuais franceses. Nao E! 
necessario ter a idade de Matusah~m para lembrar a E!poca em que Roger 
Garaudy (0 Dr. John Lewis da Franya) ocupava 0 cargo de Corregedor das 
Heresias Burguesas em todo 0 Mundo Ocidental - cargo de que foi depos
to como medida preliminar para sua recon"ciliac;;ao com a Igreja Cat61ical 
Mais do que em nenhum outro pars ocidental, 0 PCF conseguiu intimidar 
seus intelectuais e neutraliza-Ios com a culpa burguesa. Os intelectuais 
foram segregados em seus guetos e subordinados adisciplina da burocracia 
do partido. A consequente ruptura entre a teoria e a pratica encontrou 
uma expressao cl~ssica no pensamento althusseriano. Mais resistente aedu
cac;;ao da experiencia qo que qualquer outro partido comunista ocidental, 

POS-ESCRITO 

o PCF enfrentou 0 des,aparecimento do stalinismo e ao revigoramento do 
capitalismo com a valente maneira de um avestruz. Isso significou, para a 
sua liderant;:a, um colapso no pragmatismo e no oportunismo; e para os 
intelectuais, uma r~pida passagem para 0 idealismo - uma rejei9ao, teori
camente justificada, das evidencias, da hist6ria, do "empirismo". Agora, 
depois de ter passado muitas dE!cadas esmurrando a porta, 0 ser social esta 
por fim penetrando aforc;a, e um tanto tardiamente, na consciencia social. 
De subito, os intelectuais do partido em suas fortalezas i~ abaladas, estao 
dando "eloquentes" e "devastadoras" mostras de reconhecimento ... da
quilo que todos, fora da fortaleza, h~ muito sabiam. 

Nao farei previsoes sabre a evoluyao futura de Aithussser. ~ impro
vavel que siga 0 caminho de Garaudy. 0 que you preyer e que toda aquela 
altaneira e rigorosa teoria desabara, dentro de uma decada, em ru (nas, e 
aquele tenaz stalinismo p6stumo da intelligentsia comunista francesa desa
parecera dentro de um ou dois anos, em meio a gritos de salve·se quem 
puder. Nao posso dizer que essa perspectiva me desagrada. Pareceu-me tra
gica a debacle cruel e em grande parte imerecida de uma honrosa tradic;ao 
comunista francesa da dtkada dos 30, e da Resistencia; mas nas duas ulti
mas decadas vi menos honra e rna is m~ te naquela regiao. A tarefa de re
construir uma tradiyao revolucionaria Iibertaria na Frant;:a ha muito se vem 
fazendo noutro setor. 

Em alguns desses jurzos posso estar mal informado. t possivel, atE! 
mesmo, que Althusser se mostre mais serio em seu anti-stalinismo recente 
do que suponho. toque esperamos. Mas, para que assim seja, ele devera 
revogar a maior parte de sua teoria publicada. E E! sobre isso que versa A 
miseria da teoria. Pois a teoria permanece como teoria, se reproduzida 
como teoria, e E! transplantada como teoria, quaisquer que sejam as contin
gencias publicas ou pessoais que surjam. Pelo menos nisso te(lho a satisfa
t;:ao de encontrar confirmayao em Althusser. Pois, como ele observou de 
maneira bastante pomposa numa entrevista a Les Nouvelles Litteraires (8 
de junho de 1978): "Philosophe, je ne su is pas piegE! par les effets de la 
politique publique quotidienne '" ,,* Historiador que sou, tambem nao 
caio. Nao ha uma unica frase de A miseria da teoria de que eu deseje me 
retratar. 

6 de agosto de 1978. 

• "Fil6sofo que sou, nao caio nas armadilhas da politica publica quotidiana" - Em 
frances no original. IN. do E.) 



NOTAS 

Este ensaio a uma interven~ao polemica e nao um exerdcio academico, e nao julguei 
necesslirio documentar toda afirm~ao. As edi~Oes de Althusser citadas no texto sao: 
Essays - Essays in self-criticism (New Left Books, 19761; F.M. - For Marx (Vintage 
Books, 1970). L, & P. - Lenin and philosophy (New Left Books, 1971); P. & H. 
Politics and history (New Left Books, 1977); R. C. - Reading Capital (New Left 
Books, 1970); c.w. - Karl Marx, Friedrich Engels, Collected works (Lawrence & 
Wishart, em public~ao); Grundrisse (Pelican, 19731.' 

1.	 Procurei distinguir "empirismo" e um "idioma" emplrico, em "The peculiar. 
ities of the English", Socialist register, 1965. pp. 336-7. Ver, supra, pp. 160·161. 

2.	 B. Hindess e P.O. Hirst, Pre· capitalist modes of production (Londres, 1975, 
pp. 310,312). [Ed. bras.: Modos de producao pre-capitalistas, Rio, Zahar, 1976. 
Trad. de Alberto Oliva.)" 

3.	 Devo essa categoria ao meu amigo Rodney Hilton, embora ele nao seja respon· 
silvel pelas maneiras pelas quais a utilizo. 

4.	 Ver Hans Magnus Enzensberger, Raids and reconstructions (Pluto Press, 1976), 
p, 296; e ldiscutindo "uma forma muito perigosa de exilio interno") Raymond 
Williams, "Notes on marxism in Britain since 1945" New Left Review, 100, 
novembro de 1976 - janeiro de 1977, p. 92 

5.	 Ver Leszek Kolakowski, "Althusscr's Marx", Socialist Register. 1971, pp. 124·5: 
"0 leitor com um conhecimento elementar de historia da filosofia notara ime· 
diatamente que aquilo que Althusser entende por "empirismo" bem poderia ser 
considerado como a teoria aristotelica ou tomista da abstr~ao, mas que 0 ernpi· 
rismo moderno - iniciado nao por Locke, mas pelo menos com os nominalistas 
do s8culo XIV - significa exatamente 0 oposto dessa idaia." 

6.	 S6 mais tarde (L. & P" 53) Althusser reconheceu sotto voce de que as categorias 
de Lenin "podem" ter sido "contaminadas pelas suas referencias empiristas (por 
exemplo, a categoria da reflexao)". 

• As cit~Oes de Pour Marx (em ingles, For Marx) e Lire Ie Capital (em ingles, Read, 
ing Capital) foram feitas segundo as versoes brasileiras publicadas por esta editora. 
Como hli sutis diferen~s entre essas versoes e as cita~oes das tradu~oes inglesas, pare
ceu-nos conveniente manter a indica~ao da fonte de que se utilizou Thompson. 
(N. doT.)
 
•• Pp. 362, 363 e 364 da edi~ao brasileira, (N. do T.)
 

NOTAS 1.19 

. 7.	 Houve, e claro, tal suposi~ao, e em cartos clrculos ela ainda existe: os cap(tulos 
iniciais de Raymond Williams, Marxism and literature (Oxford, 1977) consti. 
tuem, num certo sentido, uma acirrada polemica contra esta supos iCao, lEd. 
bras.: Marxismo e literatura. Rio, Zahar, 1979.) 

8.	 Para as finalidades da exposicao nestes paginas deixo de lade a questao das ex
periencias de classe diferenciais (e as predisposi~Oes ideologicas consequentesl 
que discUlO em outro lugar. 

9,	 As outras duas sao a matematica - mais aclamada que utilizada - e a psicana. 
lise, da qual certos conceitos sao confiscados da maneira mais arbitraria. 

10.	 A influencia, raramente admitida (ver. porem, AFM, p. 66, nota 40) e mais 
acentuada em LC (p. 42: "A filosofia de Spinoza introduziu uma revolu~ao 
teorica sem precedentes na histbria da filosofia") e plenamente admitida em 
Essays, pp. 104. 132·141.187,190. Ver os uteis comentilrios de Perry Anderson, 
Considerations on western marxism (New Left Books, 1976), pp. 64-65, 85. 

11.	 Ver a obscura nota de rodape em AFM, p. 161, nota 23. 
12.	 Althusser segue a na<;ao de Bachelard de uma ciancia que Ii constituida por uma 

"cesura epistemologica" com sua "pn!·historia ideoI6gica". Tanto AFM (ver 
pp. 148·149) como LC veem 0 marxismo pbs·1846 como constituindo uma 
Ciencia ("Teoria") dessa maneira. Em sua autocrrtica subsequente. Althusser 
afasta essa na<;ao com a mao esquerda para em seguida reintroduzi·la (atraves 
do Partido) com a direita: Essays, pp. 107.125. 

13.	 Para uma excelente demonstra~ao da incompatibilidade do metodo de Althusser 
com 0 de Marx, ver Derek Sayer, "Science as critique: Marx versus Althusser", 
em J. Mepham e D. Rubin lorgs.) Essays in marxist philosophy {Harvester, 
1978J. Todo esse ensaio pareceu·me util, bem como 0 lucido e completo estudo 
de Simon Clarke, "Althusserian Marxism", urn importante estudo ainda inedito 
(c6pias podem ser obtidas do autor, Departamento de Sociologia, University of 
Warwickl. 

14.	 Tal como definido no glossario preparado para a edi~ao inglesa de Lire Ie Capital 
por Ben Brewster e aprovado por Althusser. 

15.	 Ver a nota 12. supra. A enfase em LC (pp. 63·64 e outros trechos) ede molde a 
sugerir que a experiencia e "outras prilticas" (embora talvez perrniss(vej~ nas 
ciencias naturais) sao indrcios da pre·historia de uma ciencia. 

16.	 Ver meu ensaio sobre "Caudwell", Socialist Register, 1977, p. 241. 
17.	 Marc Bloch, The historian's craft (Manchester. 19541. p. 58, 
18.	 Lucien Goldmann, The human sciences and philosophy (Londres, 1969). pp. 42

43. 
19.	 As razoes dessa congruencia estao numa congruencia mais profunda entre a epis

temologia althusseriana e a positivista. Isso foi levantado hli muito tempo, numa 
energica polemica, por Paul Piccone, "Structuralist Marxism?", Radical America, 
III, nQ 5. setembro 1969, que conclura: "Althusser nao tem conhecimento da 
hist6ria do positivismo recente, de modo que nao compreende que se apropriou, 
inadvertidamente, de toda a problemiltica posta de lado por esse movimento" 
Ipp. 27·28). Para uma correspondencia exata com as proposi~5es de Althusser. 
ver M. Oakeshott, Experience and its modes (Cambridge, 1933), p. 168. Para 
um resumo dessa congruencla, ver H. Gilliam, "The diatetics of realism and 
idealism in modern historiographic theory", History and Theory, XV, 3, 1976. 

20.	 K.R. Popper, The open society and its enemies (1962J II, pp. 265-8. 
21.	 Hindess e Hirst seguem as mesmas premissas positivistas ainda mais servilmente: 

ver pp. 2·3, 310, 311. [Pp. 7-8, 362, 363 da edi~ao brasileira. J 
22.	 Popper.op. cit., II, P. 270. Compare-se com Hindess e Hirst, p. 311 [po 362 

da ed. brasileiral. 
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23.	 Francis Bacon. Of the advancement of learning (Everyman edition), p. 132. 
24.	 Em 1969 Althusser havia reduzido para dois os textos totalmente aprovados: a 

Crltica do Programs de Gotha (1875) e Notas marginais sobre "Lehrbuch der 
politischen Okonomie" de Wagner (1880): s6 estes "sao toral e definitivamenre 
isenfOs de qua/quer tra~o de influl!ncia hegeliana". (L. & P. 90.1 Ver tambllm 
Frsn~ois George. "Lire Althusser", Les ramps modernes (maio. 1969). 

25.	 Ver minhs "Open letter to Leszek Kolakowski", Socialist Register, 1973, 
pp. 18-33. 

26.	 Como, par exemplo. a capitulo "Exploitation", em The making of the English 
working class. 

27.	 Mas isso e demasiado generoso, j~ que a "defini~ao" de Althusser do empirismo 
e tao imprecisa e deslocada. de urn Isdo. e tao abarcante ("racionalista. "sensua· 
lists" e "pensamento hegeliano") do outro, que nos deixa apenas com um eplte· 
to para atribuir a quaisquer visOes que nao Ihe agradam. Ver LC, pp. 35·36. 

28.	 Podemos encorajar·nos com a fundamentada cr(tica que lcom urn pequeno 
atraso) os historiadores americanos fizeram de Time on the cross. de Fogel e 
Engerman. Os historiadores franceses (a julgar pelos Annales E.S.C. nos ultimos 
anos) nem sempre fizeram a mesma defesa de principios contra as pretensOes 
universalistas do computador. 

29.	 Em sua forma secundllria sao as "descobertas" aceitas, au conhecimento acumu' 
lado dos historiadores. que sofre (ou deveria sofred urn continuo exame cr(tico. 

30.	 Alasdair Macintyre, "Breaking the chains of reason". em Out ofapathy (Londres. 
1960), pp. 219-220. 

31.	 As objlll;oes de Popper ao car~ter "preditivo" de cartas ncx;;5es de "leis" hist6ri· 
cas tern for~a, e sao teimosamente levantadas. Althusser se aproveitaria da sua 
leitura. 

32.	 Num capitulo agressivo ("The need for a philosophy of history") em sua Auto
biography, R.G. Collingwood denunciou exatamente essas confus5es. "Era claro 
para mim que qualquer fil6sofo que apresentasse uma teoria do 'metodo cien
tlfico', sem estar em condi~5es de apresentar uma teoria do metoda hist6rico. 
estava enganando seu publico, apoiando seu mundo num elefante e esperando 
que ninguem perguntasse 0 que mantinha 0 elefante de pe." (Pelican, 1944, 
p. 61.1 

33.	 Macintyre, op. cit., p. 234. 
34	 Ver nota 15. 0 argumento pouco mais e do que um aceno para uma tradic;ao 

francesa de epistemologia e estruturalismo idealista: Bachelard, Cavailills, Can
guilhem e Foucault. Ver Simon Clarke, "Althusserian marxism", parte III, se
~ao 1. e LC, 45-47. E: significativo que 0 unico historiador comentado por 
Althusser seja Foucault, seu ex-aluno. que em sua obra inicial (dominada pelo 
conceito do "episteme") tambem nos apresenta a hist6ria como uma estrutura 
sem sujeito, e na qual homens e mulheres sao obliterados por ideologias. 

35.	 "Sartre aujourd'hui", rAre. traduzido para 0 ingles em Te/os (1971). pp. 110-116. 
36.	 Parte dessa pretensao proveio de autenticos esfor~os para estabelecer procedi

mentos "ciantlficos" de investiga~ao (quantitativos, demogrAficos etc.); a outra 
parte nasceu do embuste acactemico, na medida em Que os "clentistas sociais" 
procuraram manter paridede com os colegas cientistas nas estruturas educacio
nais (e frente aos 6rgaos Que concedem verbas) dominadas por criterios utilit~
rios. A ncx;;ao mais antiga, "amadorlstica", da Hist6ria como uma "Humanida
de" disciplinada foi sempre mais exata. 

37.	 A "regre da realidade", de J.H. Hexter - "a hist6ria mais prov8vel que pode sar 
sustentada pelas evidencias relevantes existentes" - ~. em si, util. Infalizmente, 
fol posta em opera~ao palo seu autor de maneiras cada vez menos uteis, em 
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defesa de uma suposi~ao previa de que qualquer hist6ria "marxista" deve ser
improv<lvel. 

38. Para um exemplo primordial desse desentendimento. ver Hindess e Hirst, op. Cit., 
p. 312 (p. 364 da ed. brasileiral. 

39. Isso nao quer dizer que a "hist6ria" s6 possa ser vista como processo. Em nossa 
apoca os historiadores - e certamente os historiadores marxistas _ solucionaram 
o processo Ie as questOes correlatas de rela~§o a causac;ao) como 0 objeto supre. 
mo da indagacao. H<i Outras maneiras leg(timas de interrogar as eVidencias. 

40. Leszek KolakowskI, "Historical understanding and the intelligibility of history". 
Tri·Quarterly, 22, outono de 1971, pp. 103-117. Fiz uma restri~ao a essa argu. 
mentac;ao em minha "Open letter to KolakollVSki". 

41.	 Ver a interessante disti~ao que faz Sartre entre a "ncx;;ao" e 0 "conceito". cita
do infra, pp. 124-125. Apesar disso, continuarei a usar os do is termos. 

42. Por "conceitos" lou nCll;oes) entendo categorias gerais - de classe, ioeologia, 0 

Estado-nacao, feudalismo etc., ou formas e seQuencias hist6ricas espec(ficas. 
como crise de subsistencla, cicio de desenvolvimento familiar etc. _ e par "hi
poteses" entendo a organizacao conceptual des evidencias para explicar determi. 
nados epis6dios de causac;ao e relaCao. 

43. Uma util elucidacao desse procedimento encontra·se em E.J. Hobsbawm, "Karl 
Marx's contribution to historiography", em R. Blackburn (org.) Ideology in 
social science (1972). 

44. Devemos isso particularmente a demografia hist6rica francesa. 
45. Reafirmei recentemf.nte minha posicao em "Eighteenth-century English society: 

ctass struggle without class?", Social History. III, n9 2 (maio de 1978). Ver 
tambem E.J. Hobsbawm, "Class consciousness in history", em I. Meszaros (org.) 
Aspects of history and class consciousness (1971), e C. Castoriadis, "On the 
history of the worker's movement". Telos, 30. inverno de 1976-77. 

46. Esses "modelos" estilticos podam, e claro, ter um papel util em cartos tipos de 
investigacao. 

47. o problema dos "hiatos" nas evidencias relativas lis sociedades antigas e exami
nado em M.I. Finley, The use and abuse of history (1971 J. pp. 69-71. 

48. Ver	 Raymond Williams, Marxism and literature. e a imporiante capitulo sabre 
"Determinacao" . 

49. AFM. pp. 102-113, examinadas adiante, pp. 99 a 102. 
50. Cf. Anon., The making of the English working class, p. 11: "Clesse e definido 

pelos homens a medida em que vivem sua pr6pria hist6ria e. no fim. essa e a uni
ca defini~ao." 

51.	 Capital (1938). p. xviii. 
52.	 E: significativo que Althusser passe por cima do mais serio erro epistemol6gico 

de Engels ("teoria do reflexo") sem qualquer cr(tica. Isto porque uma cr(tica 
Ihe teria exigido (a) urn exame de todo 0 problema do "di~logo". (b) uma cr(ti. 
ca consequente de Lenin (ver nota 6) e (c) uma autocrrtica que teria levado a 
uma autodestruicao, ja que sua propria epistemologia (com Generalidades I 
surgindo sem convite e sem exame) a uma eSp8cie de teoria do reflexo "te6rica", 
reproduzida em forma idealista. 

53.	 Grundrisse, p. 461. 
54. Livro I de Q Capital ("ProdU/;ao capitalista") apareceu. e claro, antes dos lj_ 

vros II e HI, e teve como subtftulo, na edi~ao inglesa organizada por Engels. 
"Uma analise crltica de produr,;.ao capitalista". 

55. Quando fiz essa observ~ao, evidente por si mesma. em 1965, fui severamente 
censurado pela minha "visao incrivelmente empobrecida da obra de Marx": 
Perry Anderson, "Socielism and pseudo-empiricism", New Left Review, 35 
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lianeiro-fevereiro de 19661. IJ. 21. Eu nao havia. entao, lido 0 Grundrisse. Es· 
tare agora e questao estabelecida seguramente, acime de qualquer discussao? 

56.	 Marx e Lassale, 22 de fevereiro de 1858: "A coisa marcha muito lentamente 
porque tao logo se tenta uma soluCao final de quest5es que constitu(ram 0 prin· 
cipal objeto de estudos durante anos, elas estao sempreJevelendo novos aspectos 
e exigindo novas considerac5es." (Selected correspondence. p. 2241. Mas sete 
anos antes Marx havia assegurado a Engels que "em cinco semanas terei termina· 
do com toda a merda economica". Poderia entao lancar-ie "a uma nova ciencia 
(.. .l Estou comecando a me canser dele", Citado em David McLellan, Karl Marx, 
his life and thought (1973), p. 283. 

57.	 Tenho conscilincia, e claro, de que se trata de uma area Iitigiose, na qual cem 
livros e teses jil se colocaram. Estou apenas reportando a minha propria e refleti
cia conclusiio. Althusser tambem vii 0 Capital como uma obra de Economia 
Polltica (ciencia marxisral. embora considere isso como um morito: "a teoria da 
Economia Polltica - de que 0 Capital e um exemplo (, ..1 considera apenas 
uma parte relativamente autOnoma da totalidade social" (LC. SO/IJI. Tambem 
admite que, se 0 cap(tulo um de 0 Capital nao for lido em seu senti do, seria 
"uma obra essencialmente hegellana" (LC, 69/1ll. Insiste, repetidamente, em 
que 0 objeto de 0 Capital nao 0 nem a teoria. nem as formac5es sociais, mas 0 

modo capitalista de producao (por exemplo, em L. & P. 76, cirado supra. p, 32; 
P. & H.. p. 186). Colletti vii 0 problema ("Esta Marx fazendo uma cr(tica da 
Economia Polltica burguesa ou esta criticando a Economia Polltica em si7") 
como nao·resolvido: "Interview". New Left Review, 86 (jutho-agosto de 1974), 
pp. 17·18; Castoriadis, examinando mais ou menos 0 mesmo problema, conclui 
simplesmente que a teoria economica marxista e insustentavel: "Interview", 
Telos, 23 (19751, especial mente pp. 143-149. 

58.	 Grundrisse, p. 459. Os grifes sao meus. 
59.	 c.w., 1. p, 510. 
60,	 Grundrisse, p. 276, Roman Rosdolsky, The marking of Marx's "Capital" (Lon· 

dres, 1977) fez uma analise definitiva da estrutura hegeliana do Grundrisse e da 
situacao central do conceito de "capital em geral", um status que continua fun
damental em 0 Capital. A questao surge constantemente. mas ver especial mente 
pp. 41-52, 367-8, e sua enfase correta (p. 493) em que "0 modelo de uma socie· 
dade capitalista pura na obra de Marx (. .. ) representou um recurso heur(stico, 
que visava auxiliar na ilustracao das tendencias desenvolvimentistas do modo 
capitalista de producao, livre de 'todas as perturbadoras circunstancias acorn
panhantes..'. Ver tambem 1.1. Rubin, Essays on Marx's theory of value (Detroit, 
1972), p. 117. 

61.	 Ibid., p. 278. Esses trechos sao as "Iicencas" para a visao que Althusser tem cia 
hist6ria como um "processo sem um sujeito", 

62.	 Ibid., p. 101, Ha, e claro, atualmente uma imensa bibliografia sobre a relacao 
entre Hegel e Marx. A tentativa de Althusser de negar a influencia hegeliana 
sobre 0 Capital nao resistiu a ela. Para as minhas finaliclades, quero ressaltar a 
forte e continuacla influimcia hegeliana nesses anos cr(ticos; para 1857-8, ver 
McLellan, op. cit, p. 304; para cerca de 1861-2. ver "Marx's precis of Hegel's 
doctrine of being in the minor logic", International Review of Social History, 
xxn, 3, 1977; e tambem T. Carver, "Marx and Hegel's logic", Political Studies, 
XXlI, 1976, e Rosdolsky, op. cit., passim. 

63.	 Ver, por exemplo, Anderson, "Socialism and pseudo-empiricism", pp, 19-21. 
64.	 Quando Gareth Stedman Jones, "Engels and the end of classical German phil

osophy", New Left Review 79 (maio-junho de 19731 refere-ie (p, 25) as "leis 
clarwinistas da evolucao", nlio me parece claro a que leis se refere; embora seja 
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cerlO que Engels, ern A dialetioa da natureza, viu 0 processo evolucionario como 
um exemplo clas leis dialeticas, 0 que mio aconteceu com Darwin, 

65.	 Selected correspondence, pp. 125-126. Os grifos sao meus. Engels haviaescrito 
anteriormente a Marx que Darwin havia "acabado" com a teleologia, e falou de 
sua "magnifica tentativa (. .. ) de demonstrar a evolu~ao historiea na natureza". 

66. Ibid., p. 198, McLellan, par qualquer razao, apresenta 0 "golpe de morte" de 
Marx na teleologia como um golpe na "teleologia religiosa" (0 que Marx nao 
dizl. Mas ele tambem documenta, utilmente, as cr(ticas subsequentes de Marx a 
Darwin, pp, 423·24. Estas variam de comentarios sobre a intromissao ideologica 
de noc;5es de eompeticao ("a 'bellum omnium contra omnes' de Hobbes") atl! a 
queixa (multo diferente) de que "em Darwin 0 progresso e meramente aciden
tal", Lawrence Krader I! a (JOica autoridade de que tenho conhecimento Que fez 
uma definicao erudita e exata do ponto em Questiio: "0 opeslo de uma lei da 
natureza e do homem, teleologica, dirigida. atraiu Marx para as concep<;5es de 
Darwin"; ver The ethnological notebooks of Karl Marx (Assen, 19741, esp. 
pp. 82·85, tambem pp. 2. 354-355, 392-393. Embora Engels cenamente tivesse 
empregado maior numero de analogias, sem maior exame, entre a evoluc,;iio natu
ral e 0 processo hist6rico do que Marx, a tentativa de muitos marxologos recen
tes de distanciar Marx dessa admiracao comum por Darwin eabsurda. 

67.	 Ver 0 util (mas excessivamente reverente) ensaio de Gerratana, "Marx and 
Darwin", New Left Review, 82 (novembro-dezembro de 1973). pp. 79-80. Mas 
a suposicao de Que Marx tivesse desejado dedicar um VOlume de 0 Capital a 
Darwin comprovou,se, agora, errada, 10 correspondente de Darwin, nessa 
ocasiao, era Edward Aveling,l Ver Margaret A. Fay, "Did Marx offer to dedicate 
Capital to Darwin?", Journal of History of Ideas. XXXIX, janeiro-marco de 
1978; e Annals of Science, XXXIII, 1976, 

68.	 Assim, Marx faz um lembrete para si mesmo. a eerta altura do Grundrisse, "cor
rigir 0 estilo idealista desta analise", 

69. Nicolaus (Grundrisse, p. 60) segue Rosdolsky nesse ponto. Como 0 trabalho de 
Rosdolsky foi aclamado em certos circulos como definitivo, e necessario fazer 
urn comentario critico sobre seu serio e cscrupuloso estudo. Sua discussao de 
toda a questiio da dimensiio historica de 0 Capita/limita,se a uma nota de roda. 
pe (p. 25, nota 56). rejeitando a frase "faz tudo girar". e a breves discussoes da 
acumu1acao primitiva, na qual as analises historica e emp(rica de Marx sao clo· 
giadas pela "vivacidade e persuasao" (p. 611, sem exame mais aprofundado. Em 
suma, Rosdolsky mostra pouco interesse pelo materialismo hist6rico, ve a estru
tura hegeliana ("capital em geral"l de 0 Capital sempre como um merito e por 
isso faz menes do que justica aos cr(ticos !inclusive crlticos marxistas): notada. 
mente Rosa Luxemburgo. Nao tenho eompetencia para comentar 0 status de 
Rosdolsky como te6rico da economia, mas devemos lamentar que ele veja 0 Ca' 
pita/ apenas como um exerc(cio academico heur(stico em teoria economica, que 
seu estudo nOo contenha uma analise de Darwin ou do contexto intelectual e pol(. 
tico mais gera!. Em suma, eum trabalho serio, mas profundamente nao-historico. 

70. Como escreveu Rosa Luxemburgo numa carta particular, da prisao: "0 famoso 
Volume I de 0 Capital com sua ornamentacao hegeliana rococo me e abomine· 
vel": Briefe an Freunde, p, 85. cirado por Rosdolsky. pp. 492-3. Como Althus. 
ser exalra exatamente esses elementos "rococos" como "Ciencia", compartilho 
dos santimentos de Luxemburgo em relacao a eles, 

71.	 Assim, Salibar (LC 154nll declara que 0 Cfipital coloca a "hipotese" do mate
rialismo diallttico em operacao, "e a verifica em confronto com 0 exemplo da 
formacao social capitalista". Um born exemplo do absurdo geral de Salibar. 
Uma hip6tese hist6rica s6 pode ser "verificada" na investigacao hist6rica; 0 
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(como ele e Althusser repetem ad nauseam) 0 objeto de 0 Capital, 6 0 modo 
capitalista de producao e nao "a formacao social capitalista". 

72 Os capitulos "histbricos" de 0 Capital tiveram, inevitavelmente, ums influencia 
formativa sobre a tradicao britiinica de historiografia marxista maior do que em 
qualquer outro pais; e, pela mesma razao, uma ad~ao servil des hipbteses de 
Marx foi sUbstituida, bastante cedo, por um aprendizado crltico dessas hip6te· 
sas. Um exemplo interessante e 0 sugestivo capitulo final do Volume I sobre 
"Acumulacao primitiva". que suscitou questoes reexaminadas por M.H. Dobb. 
Studies in the development of capitalism (1946) (Ed. bras.: A evolu980 do ca· 
pitalismo, 7~ ed., Rio, Zahar, 1980] que por sua vez deu origem a controversias 
resumidas e discutidas por John Saville, Socialist Register, 1969. Mas 0 exame 
de Saville c!eixa abertas llreas (acumulacao atraves do "saque colonial") que 
estao sendo reabertas em v;jrias frentes (Allerstein, Perry Anderson, e os histo· 
riadores indianos marxistas, como Irian Habibl que exigem renovada atencao 
para com 0 papel imperial e colonial brltanico. A questao e que sao as hipoteses 
mais vivas de Marx que continuam submetidas a interrogat6rio e revisao. 

/3. 0 proprio Marx teve, ocasionalmente, 0 cuidado de indicar os Iimites dessa es· 
trutura. Assim, 0 Capital, Volume III (Chicago, 19091. p. 37, comlll;a falando 
"do cicio de vida do capital" e caracteriza 0 Volume I como uma analise do 
processo produtivo capitalista "sem considerar;:ao de quaisquer influencias se· 
cundilrias de condic5es fora dele". A p. 968: " '" os movimentos reais de con· 
correncia estao fora de nosso plano (... l porqUe temos de apresantar apenas a or· 
ganizacao interna do modo capitalista de produCao, por assim dizer em sua 
m6dia ideal". E assim por diante. Em outras ocasi5es, ele foi menos cuidadoso. 

74.	 Ben Fine e Laurence Harris, "Controversial issues in marxist economic theory", 
Socialist Register, 1976, p. 141. 

75.	 Devemos notar tamMm a defesa de Engels feita por Sebastiano Timpanaro, On 
materialism (New Left Books, 19761. 

76.	 Em meu William Morris, romantic to revolutionary (Merlin Books, ediCao revis· 
ta, 1977). 

77.	 De qualquer modo, as credencials positivistes das ciencias naturais vem sendo, 
jll ha muito, 0 centro de uma controversla - de que fol precursor Caudwell em 
The crisis in physics e em Further studies In a dying culture. 

78.	 Ver E.J. HobsOOwm, "From social history of the history of society", Daedalus, 
100 (1971l,esp. pp. 31-32. 

79.	 Walter Benjamin, Illuminations (Fontana, 1973), p. 260. 
80.	 Questionei essa notacao no P6s·escrito a edicao revista de meu Wiffiam Morris. 

Ela e tambllm questionada, em termos ainda mais amplos, por M.·H. Abensour, 
"Les formes de I'utopie soclallste-eommuniste" (thllse pour Ie Doctorat d'l:taten 
Science politique, Paris, 1973). 

81.	 Uma caracter(stica de "1956" foi 0 reaparecimento, entre "revisionistes" comu· 
nistas de um vocabul;jrio voluntarista - notadamente na Polonia, Hungria, mas 
tambl!m no movimento mundial. As varias oposiC5es de 1956 foram, com fre· 
quencia, lideradas por militantes cuja sensibilidade se formara na decada de 
1936-46. Uma expressao semelhante de "rebeliao contra 0 fato" evidenciou-se 
na Campanha Britiinica palo Desarmamento Nuclear. ~ obrigatorio, hole, deplo
rar 0 suposto "morelismo" dessa movimento, embora aquele "moralismo" tives· 
se feito mais para pressionar e modificar os termos da politics, na Grii-Bretanha 
do que qualquer outro. nos quinze anos subseqUentes de "renascimento" marxista. 

82.	 Discuti esse fenomeno em "Outside the whale", Out of apathy (1960). 
83.	 Neil J. Smelser, Social change in the Industrial Revolution (1959), p. 180. 
84.	 Ibid., pp. 11, 16 e passim. 
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85.	 Em seus cap(tulos menos pretensiosos. 0 Iivro de Smelser levantou quest5es in· 
teressantes quanto as novas inter·rele,.Oes entre a organizacao do traOOlho na 
industria do algodao e a estrutura familiar dos operarios. 

86.	 Tendo em vista a analise de Alvin Gouldner da genese do estruturalismo parso· 
niano (The coming crisis in western sociology) devo deixar claro que nao consi· 
dero que esse pensamento tenha sido geneticamente 0 produto da estase da 
Guerra Fria; Gouldner esta evidentemente certo ao colocar a matriz experiencial 
crltica num contexto enterior. Quero dizer que e ascendencia do parsonianismo 
como ideologia, com apoio ecadilmico e institucional mecico, 0 foi. 

87.	 J.V. Stalin, Marxism and linguistics (1950), reproduzido em Bruce Franklin 
(org.1. The essential Stalin (19731. pp. 407-409,411. 

88.	 Ha outra referencia reverente em Stalin no terreno da lingu(stica, em LC 17/Ill.· 
89.	 Essays, 125 e passim. Ver tambllm 0 pref;jcio it ediCao italiana de LC. Os prati

cantes te6rieos ardorosos sup5em que as "autocriticas" de Althusser eliminam 
todas as dificuldades poss(veis em AFM e LC. Embora eu tenha levado em conta 
essas cr(ticas, elas sao (al marginais e tao restritas que constituem uma negocis· 
C;ao mais ret6rica do que intelectual, ou (b) tao amplas que, se tomadas a serio, 
colocam em questao a obra anterior in toto. Estamos, assim. autorizados a tomar 
AFM e LC como a parte mais elaborada e mais influente do corpo do pensa' 
mento althusseriano. Os escritos subsequentes sao em geral, versoes brutalizadas 
dos primeiros, e devem se distinguir em grande parte pela postura "militante" e 
"revolucionaria" exigida pelo seu posto de principal filosofo do P.C.F. 

90.	 M. H. Fisch e T.G. Bergin (orgs.l, The autobiography of Giambattista Vieo (No· 
va York,1944), p. 171. 

91.	 G. Vico, The new science (Nova York, 1948l, passim, especialmente paragrafos 
141,347,161,349. 

92.	 Afirmo que as objecoes s6 podem ser sustentadas "as vezes", ja que em certas 
ocasioes, quando os isolados da teoria economica estao em questao, a ocj(:ao e 
valida, e em outres ocasioes pode-se ver que a "lei" estl! sendo metaforicamente 
usada, como "Ibgica", dirlll;aO ou tendencia. Mas isso nao pode desculpar as 
referencias de Marx, como no seu primeiro prefacio a 0 Capital, as "leis naturais 
da producao capitalista (.. .) tendencias que funcionam com necessidade hirrea 
no sentido de resultados inevi taveis". Como e poss(vel aos "eruditos" marxistas 
acusar entao a Engels de "positivismo" e exonerar Marx de toda culpa 

93. "An open letter to Leszek Kolakowski", in The poverty of theory & other essays, 
pp.93-192. 
94.	 The new science. p. 382 (paragrafo 1. 1081. 
95.	 AFM, pp. 103-113. 
96.	 Assim. ele comlll;a sua "'eitura" (AFM 103-1041 fezendo uma traducao total

mente injustificada dos "scidentes" de Engels em "superestruturas"!! (var 
Selected correspondence, p. 4751. 

97.	 Engels usa 0 mesmo paradigma de indiv(duos/hist6ria no trecho analogo de 
Ludwig Feuerbach (Martin Lawrence, s.d. l, p. 58. 

98.	 William Morris, The dream of John Ball (1886). 
99.	 Ver minha "Letter to Kolakowski". 
100.	 Isso foi exeminado por P. Vilar, "Histoire marxiste, histoire en construction. 

Essei de dialogue avec Althusser". Annales E.s. C.. 1973, traduzido em New Left 

I: a seguinte a referencia em questao: "A ciancia nlio pode ser classificada sob a 
categoria de 'superestrutura', assim como a lingua, que Stalin mOSlrOU nela nao sa 
enquadrar." (LC, 17m.) (N. do T.) 

"
 

•
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Review, 80 (julho-agosto de 1973). Devo dizer que (estes coment~rios a parte) a 121. N. Poulantzas, Political power and social classes INew Left Books, 1973). 
resposta de Vilar me pareceu, no total, excessivamente deferente. pp.13-15. 

101. Ver	 Kolakowski, "Althusser's Marx". p. 127: "Althusser faz com frequencia 
uma afirm~ao de carMer geral, cita-a mals tarde. para depois referir-se a ela dl
zendo "mostramos", ou "foi demonstrado". 

102. Telos, 9 (1971), p. 110. 
103. "Determmac;;ao" ainda nao aparece	 no "Glossario" a A favor de Marx e Ler 0 

capieal [edic;;ao inglesaJ. embora "sobredeterminac;;ao" tenha sido inclu(dal 
104. Ver meu Whigs and hunters (1976), especial mente a sec;;ao final. 
105. Sartre, op. cie" p. 112, 
106. Hindess e Hirst pelo menos observam isso	 (Pre-capiealist modes of production, 

capitulo 6) e oferecem disposic;;5es verbais alternativas. Mas como suas produ· 
c;;6es sao manufaturadas a partir de um ar ainda mais rarefeito - um escolasticis· 
mo paraslt3rio de um escolasticismo - nao precisamos segUl-los mais. 

107. Ver McLellan, op. cit.. p. 437. 
108. Observo que eu mesmo 0 utillzo em "Peculiarities of the English". 
109. Ver	 Raymond Williams, Culture and society. Conclusao, e Keywords (1976): 

"Na maioria de seus usos, massas e uma palavra·chavao ... " Isso e sem duvida 
exato em relac;;ao ao seu uso por Althusser na sua polemica com Lewis. 

110. Essays,	 pp. 49-50. Para uma reapresent~ao de minhas pr6prias opini5es, ver 
nota 45. 

111. Ver os comentiirios pertinentes de Raoul Makarius sobre Levi..strauss em "Struc
turalism - science or ideology?", Socialist Regiseer. 1974. 

112. Sartre. op. Clf., p. 114 
113. Raymond	 Williams, Marxism and lieerarure ("Determination"), e tambem 

Keywords, pp. 87-91. 
114. MarXism and Itrerature, pp. 80-81 [pp. 84·85 da edic;;ao brasileiraJ. 
115. Engels.	 comentario sobre Critica dB Economia Polfeics de Marx, em Selected 

Works. I, pp. 370·1 
116. No que	 me concerne, 0 excelente estudo de Jeff Coulter. "Marxism and the 

Engels paradox". Socialise Regiseer, 1971. soluciona a questao. A critica l6gica 
da Naturdlalek/lk de Engels e, ate onde val. s6lida; e foi relOmada. de maneira 
parecida. por K. Popper, "What is dialetic?", Conjectures and refueations (1963), 
por Colle tI , em MarXism and Hegel. e G. Stedman Jones, "Engels and the end of 
classical German philosophy", New Lefe Review (maio·junho de 1973) - que 
segue Colletti. Mas todos eles del tam fora a crianc;;a ("a intercept~aoconscien
te do obleto em seu processo de desenvolvimento") juntamente com a agua he
geliana do banho: ver Coulter, pp. 129-132.137·141. 

117. Citado em Grundrisse, p, 60. 
118. Nao sou	 competente para dizer se a "teoria da catastrofe" de Zeeman, em mate

matica (prima primeirs da l6gica) proporClona um novo angulo de abordagem ao 
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Telos apresentou alguns trabalhos de Castoriadis e de Claude Lefort. InfeHzmen' 
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