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Tomo 1=
O PRINCIPIO DA AUTOGESTÃO COMUNAL

Claudio Nascimento

“A autogestão é a abertura ao possível”
(Henri Lefebvre)
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“A autogestão é a pedagogia do socialismo”
(Michel Raptis)

“ Somos índios por nascimento e socialistas por
nossa cultura autóctone”.
(

Maya

Shita

,líder

indígena

venezuelana)
“Inspirar-se nas experiências de busca e construção
revolucionaria dos povos é alimentar – desde as
entranhas da terra – a utopia de que um mundo
melhor é possível”( Isabel Ruber)

“Reencontrar a dimensão romântico-revolucionária do
marxismo e enriquecer a perspectiva socialista do futuro com a herança perdida do passado précapitalista, com o tesouro precioso dos valores qualitativos comunitários, culturais, éticos e
sociais afogados pelo capital, nas ‘ águas geladas do cálculo egoísta”. (M. Lowy,1980-p.44)
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DEDICATÓRIAS
Dedico este trabalho a lutadores sociais que tiveram papel fundamental em várias etapas do
“meu caminho” político-pedagógico,
1-a Luiz Alves Neto (extensivo a memoria de sua companheira Anatalia Melo Alves),
dirigente do PCBR na Zona da Mata pernambucana, nos anos 60-70.*
2-aos amigos e companheiros, Luiz José da Cunha*, pernambucano, e Rolando Frati*,
paulista, que, juntos com Carlos Marighella, fundaram a ALN .
3-ao saudoso José Cardoso ( o “Ferreirinha”,metalurgico) e Piragibe Castro Alves (o
“Cumprido”),com quem compartilhamos momentos tão ricos nas atividades do
CEDAC, e na construção da CUT.
4-aos trabalhadores rurais da “Usina Harmonia-Catende”,( nas pessoas do Zé Miguel,
trabalhador do campo,e Lenivaldo), “experimentação autogestionária” na Zona da Mata
pernambucana, iniciada nos anos 90.
5- ao saúdoso Mauricio Tragtenberg, que deveria ter prefaciado o ‘embrião’ desse
trabalho, publicado em 1986,pelo CEDAC*.
6-aos metalúrgicos da LIP-Besançon , ( na pessoa de Christian Pigeard ), que ousaram
“assaltar o céu”, em 1973.
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*Anatalia Alves, esposa de Luis Alves,e, Luiz José da Cunha ,foram assassinados pela ditadura militar ,Anatalia no Doi-Codi de Pe.em 1972 ,e Luiz no de SP,no
ano de 1973.

INTRODUÇÃO
Autogestão e “sentimento de comunidade”
Nosso trabalho tem por inspiração fundamental a idéia presente na
citação acima , extraída da introdução da obra “Marxisme et
romantisme revolutionaire”, de Michael Lowy.O ‘porque’ dessa
inspiração é o que tentaremos explicar neste ensaio.
Cascavilhando na Historia do que chamamos de economia popular e
solidaria , vejo que ,o chileno Luis Razeto Migliaro foi, sem duvidas, o
pioneiro do estudo da Economia da Solidariedade na America Latina.
Em março de 1987, o CEDAL (ONG coordenada por Henriane Chaponay e
Sebastian Cox*),promovia em Santiago do Chile um “Encuentro em busca
de Alternativas”. Era época da ditadura militar chilena.Nesse Encontro ,
tomei contato com a obra de Razeto,”Economia Popular de
Solidariedad,identidad y proyecto em uma vision integradora”.O Chile era
palco de uma imensa investida neoliberal e o desemprego marcava a vida
dos trabalhadores.Nesse contexto,surgiram diversas experiências de
economia popular.Visitei no bairro Vicuna-Makeña, em Santiago, a beira
dos Andes, uma “empresa recuperada para o sistema de autogestão” ,que
já tinha sido alvo da repressão,foi queimada,mas os operários a
reconstituíram.Experiencias desse tipo se expandiram em vários países com
a chegada dos ‘ajustes neoliberais’.Razeto e outros chilenos
acompanhavam essa onda de economia popular e solidaria.
Anos depois,desta vez em Porto Alegre,em agosto de 1998,ocorreu o
“Encontro latino-americano de Cultura e Economia Solidaria” . O contexto
estava marcado pelo 1º ano do Governo Olivio Dutra-RS,que estava
implementando um ousado “Programa de Economia Popular e Solidaria”
(na SEDAI).
Nesse Encontro, tomei conhecimento de outra obra de Razeto, “Los
Caminos de la Economia de Solidariedad”(Chile-1993).E,nessa obra, já
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havia referencias a “El camino de los Pueblos Antiguos”(capitulo Vp.139).
Uma publicação do campo da economia solidaria , a 2ª versão do
“Diccionario de la otra economia”(Buenos Aires-2009), traz verbete de
Henry Chiroque Solano e Valeria Mutuberria Lazarini sobre “Economia
Comunitaria”.Na bibliografia,os autores fazem referencia a Razeto e a
outros pensadores da experiência em curso na America Latina
(Bolivia,Equador,Chiapas-Mexico,Venezuela).Usam o conceito de “Modo
de Produção Andino”,de “Sistema Comunal”,e também falam de
Mariategui.São temas vigentes no atual ciclo das experiências da
autogestão na America Latina-central.E o Amauta voltou à tona para
os que buscam entender esse ciclo.
O tema da autogestão comunal não é estranho a experiência em curso
na ‘revolução bolivariana’ na Venezuela.Por exemplo, em 1976 um
seminário na Universidade Central do pais versava sobre o tema
“Indigenismo y Autogestion”.
O debate então opunha como formas antagônicas o ‘indigenismo’ e ‘a
autogestão indígena”.
A autogestão foi vista como “um primeiro passo para
autodeterminação étnica”(1980-p.19).E , culturalmente, significou na
linguagem indígena a ‘reformulação de uma tradição coletivista muito
mais rica que a ‘simples gestão democrática de uma empresa por seus
trabalhadores’, ao incorporar questões ecológicas,culturais,econômicas
e politicas.(idem).
Nosso trabalho também se debruça sobre essas questões ligadas ao
“Modo de Produção Comunal”,buscando seus fundamentos filosóficoontológicos e histórico-culturais.
Nessa primeira parte, vamos nos debruçar sobre as questões teóricas
,mas levando em conta que, para o estudo do que podemos chamar de
um novo ciclo das lutas pela autogestão, ( possivelmente iniciado em
Nuestra America com a rebelião neo-zapatista em Chiapas, em janeiro
de 1994 ), nossa abordagem não será histórica, ou seja, estudo destas
lutas do novo ciclo,seja na Bolivia, Venezuela,etc, mas será uma
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abordagem voltada para as questões da atualidade e perspectivas da
autogestão, tal qual se apresentam nos teóricos desse novo ciclo.
A segunda parte, sim, será dedicada as experiências históricas das
lutas pela autogestão, a partir de seus ciclos de longa duração e, de
suas teorias e teóricos.
A Questão Comunal
Vamos iniciar nossa reflexão pela obra de Carol C. GOULD

, para quem a

“Ontologia Social de Marx” está centrada na relação “Individuo e Comunidade” .Gould
identifica a idéia de “Sociedade Comunal do futuro” como sendo a 3ª forma de
sociedade na perspectiva histórica de Marx. Vejamos:
“Marx trata o desenvolvimento do processo de objetivação através de diversas etapas
historicas,e,especificamente, as etapas do que chama formações precapitalistas,
capitalismo, e sociedade comunal do futuro”( Carol.1983-p.135).
E, na linha da autogestão social, diz que , “Em uma sociedade fundada em relações
mutuas, os meios de produção pertencem aos produtores associados”(ibid-218)
Mas, adverte ,”Isso não deve se tomar como um regresso à propriedade comunal da
sociedade precapitalista”(ibid)
E , nesta ” terceira etapa, a propriedade, no sentido de uma relação com as condições
para a produção social, pertence a comunidade”(ibid).
E, que, essa comunidade, ”entendida não com uma totalidade acima dos indivíduos, mas
como estes indivíduos mesmos em suas relações mutuas. Assim,essa comunidade não
governa os indivíduos”(ibid)
Como sabemos , na sociedade precapitalista, a propriedade comunal se carateriza pelas
relações sociais de dependência pessoal.
Nosso trabalho busca desenvolver a idéia de ‘comuna’ numa perspectiva
“ontológica” e no campo dos marxismos.
Nesse sentido, é possível que o ‘partido comunista’ à época do seu “Manifesto”(1848)
tomasse em sua organicidade a ‘forma comuna’.E, o proprio Marx,foi ‘presidente’ de
uma Comuna.
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Não é por acaso que na forma de organização da “Liga dos Comunistas” (1836-1847),
vamos encontrar como núcleo básico a forma “comuna”,como que uma prefiguração
desta “ sociedade futura comunal”. Em seus “Estatutos”,o numero 1, a Liga tem por
objetivo a supressão da escravidão dos homens pela difusão da teoria da Comunidade
dos bens –grifo nosso-

e, desde que possível, sua introdução na pratica” ( Bert

Andreas.1972.p.38).
No primeiro Congresso da Liga , realizado em Londres em 1847,um novo artigo foi
acrescido submetendo “ toda decisão de Congresso com força de lei à ratificação das
comunas”(ibid.p67),O artigo numero 2 dos estatutos da Liga diz que:”A Liga se divide
em Comunas e em Circulos:a sua cabeça e como poder executivo está a Autoridade
central.”(ibid.p.111)
Na “Seção II” define o ponto “A Comuna”:
Art. 6. Uma comuna se compõe no mínimo de três e no Maximo de doze membros.”
Art. 10;”As comunas não se conhecem entre elas e portam nomes distintos que elas
escolhem”.
Nos “Estatutos”, um Circulo agrega no minimo duas e no Maximo dez
comunas”.(ibid.p.113)
D.Riazanov ,em Introdução ao “Manifesto Comunista”, fala da única vez em que Marx
escreveu sobre A Liga: “A Liga dos Comunistas foi criada em Paris em 1836,
primitivamente com outro nome.A organização,ao passo que ela se ampliou passo a
passo,era a seguinte: Um certo numero de membros formavam uma Comuna; diferentes
comunas

constituíam

na

mesma

cidade

um

circulo...(

Le

Manifeste

Communiste.J.Molitor,Paris 1947.p.2).
Por sua vez, M.Rubel em “Crónica de Marx.datos sobre su vida y su obra”(1972),
afirma que em 1847: “Junio; primeiro congresso da Liga dos comunistas em Londres,
com a participação de Engels. Marx não pode assistir por falta de dinheiro.(...)
Agosto: Marx é eleito presidente da “comuna” de Bruxelas da Liga dos
comunistas”(Ibid.p.28)
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De onde vem essa idéia de “Comuna” ? Como veremos a seguir, se na revolução
Francesa de 1789,encontramos a idéia de ‘comuna’, será na revolução de 1871 na
França que a idéia será desenvolvida como forma de “auto-governo dos trabalhadores” ,
como disse Marx : “ O verdadeiro segredo da comuna estava em ser essencialmente um
governo operário,fruto da luta da classe produtora contra a classe exploradora, a única
forma política,ao fim descoberta, sob a qual podeia se levar a termino a emancipação
econômica do trabalho”( Karl Marx.”La guerre civile em France 1871”.1975,éditions
sociales.p.67).
Todavia, na perspectiva ‘onto-praxeológica de Marx’ (J. Zeleny ), vamos encontrar nas
lutas dos povos pelo mundo, a idéia da ‘comuna’ , como forma de propriedade comunal
e mesmo de governo como relação de poder.È nessa base que surge o que o conselhista
holandês,teórico dos conselhos operários, Anton Pannekoek chamou de “sentimento
comunitário” (lês conseils ouvriers,t.I-p.148, ss).
Para Pannekoek, em periodos de crise, o ‘sentimento comunitario’ supera o ‘sentimento
de conservação’,dominante profundo no ser humano. Nesses momentos, “A primeira
metamorfose, a mais importante se expressa no desenvolvimento do sentimento
comunitário.Suas

primeiras

manifestações

apareceram

no

capitalismo,

como

conseqüência do trabalho comum e da luta comum.Ele se reforça pela tomada de
consciência, originada na experiência, de que o operário isolado é sem poder contra o
capital(...)”(idem)
Mas,Pannekoeek aprofunda essa idéia ;” Não é todavia um fato novo. Nos tempos
primitivos, o sentimento comunitário predominava nas tribos,das formas simples,
comunistas, do trabalho.O homem estava completamente ligado à tribo; separado
dela,ele não era nada”(idem)
Pannekoek segue seu raciocionio:“quando, em seguida, os homens se separam e se
transformaram em pequnos produtores independentes, o sentimento comunitário se
evadiu e cedeu lugar ao individualismo”.Esse novo caráter foi se afirmando cada vez
mais com o capitalismo.Mas,seguramente,isso não impede que o homem seja, no
capitalismo, um ser social.A sociedade comanda e, nos momentos críticos – por
exemplo,

revoluções

e

guerras

–

o

sentimento

comunitário

temporariamente,como um dever moral excepcional”(idem)
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Para Pannekoek, “o sentimento comunitário é, sempre,a força principal, necessária para
o progresso da revolução”.Trata-se da ‘fusão do individualismo e do sentimento
comunitário em uma unidade superior.É a subordinação consciente de todas as forças do
individuo ao serviço da comunidade”(idem).
Enfim,”O forte sentimento comunitário que nas das lutas pelo poder e pela liberdade é
simultaneamente a base da nova sociedade”(idem)
Estas idéias do filosofo holandês dos conselhos , tem um caráter ontológico ,filosófico
e, articula-se com uma visão política e econômica. Articula economia e filosofia,
trabalho e luta de classes.E,aqui, esta o ‘filo rosso’ pra nosso mergulho nos ciclos das
lutas autogestionarias dos trabalhadores, dos ‘que vivem do trabalho’, em todos os
continentes.
Nesse sentido, nosso trabalho significa um longo mergulho na historia das lutas
autogestionarias dos trabalhadores ,e, no que podemos chamar de ‘cultura da
autogestão’ desenvolvida ao longo de vários ciclos destas lutas por uma sociedade
comunal.
Essa parte da historia das lutas pela autogestão será tratada exaustivamente no Tomo II.
O celébre anarquista russo Pedro Kropotkin, ( “El Apoyo Mutuo”,1922,Moscou)
,antecipando a obra do antropólogo Pierre Clastres, afirma que a comuna aldeia é uma
instituição universal e célula de toda sociedade futura, que existiu em todos os povos e
sobreviveu ate´os dias atuais.Sua tese de que o homem pré-historico vvia em sociedae
toma por base diversos estudos sobre tribos primitivas fora d a Europa, em que o
altruísmo e o espírito comunitário existiam entre seus membros do clan e da tribo.
Na comuna aldeia,”os povos garantiam os frutos da terra e também a defesa da vida e o
apoio solidário em todas as necessidades da vida.Apresenta mesmo uma ‘lei
sociologica’ em que ‘quanto mais integra se conserva a posse comunal,mais nobres e
suaves são os costumes dos povos”.(1989-p.15)
As aldeias fortificadas , com o tempo,se transformaram na Idade media em cidades
análogas as da antiga Grecia.Seus habitantes se rebelaram contra o poder feudal,de tal
modo que, a cidade livre medieval ,surgida da comuna Barbara chegou a ser a expressão
mais perfeita de uma sociedade humana com base no livre acordo e no apoio
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mutuo.Para Kropotkin, se a cidade livre medieval era uma tela constituída por grêmios e
guildas,por sua vez, o mundo livre da Idade Media é uma tela ampla formada por
cidades livremente federadas e unidas por pactos de solidariedade.Esse mundo medieval
libertário tem sua origem na luta contra o feudalismo e, sua decadência e absorção pelo
novo Estado absolutista da época moderna(ibid-p.15).
Os grêmios organizavam o trabalho com base na cooperação e para satisfazer as
necessidades materiais,sem buscar o lucro.As cidades livres do poder feudal,eram
reguladas na maioria dos casos por uma assembléia popular.A essa sociedade de
trabalhadores livres e solidários,segundo Kropotkin,se associava necessariamente a arte
grandiosa das catedrais, obra comunitaria para o desfrute da comunidade.(idem-p.16)
Na concepção histórica do anarquista russo, ‘a ressureição do direito romano e a
tendência a formar Estados centralizados e unitários regidos por monarcas
absolutos,caracterizou o começo da época moderna. Esse processo pos fim não só ao
feudalismo mas também as cidades livres”(idem)
P.Clastres em “A Sociedade contra o Estado” afirma “As sociedades primitivas são
sociedades sem Estado porque, nelas , o Estado é impossível” (2003.p.217)
Também afirma que as chamadas ‘sociedades primitivas’ se caraterizavam por serem
“sociedades sem estado, são sociedades em que o corpo não possui órgãos separados do
Estado, isto é, o poder não é separado do Estado”.E que o ‘poder é sob controle da
sociedade,ter o poder é exerce-lo.E´o próprio corpo social que detem o poder e o exerce
como unidade indivisível”(1980-p.104 e 108).
Por fim, mas não menos fundamental, o filosofo Slavoj Zizek, conclama-nos à
“experimentação criativa” (Boitempo,2012-p. 359 ) e, no final de uma de suas ultimas
obras ,finaliza com a seguinte idéia:
“ O comunismo , hoje, não é o nome da solução, mas o nome do problema: o problema
das áreas comuns em todas as suas dimensões – as áreas comuns da natureza como
substancia da vida, o problema da área comum biogenética, o problema da área comum
cultural (“propriedade intelectual”) e, por último, mas não menos importante, o
problema da área comum como espaço universal de humanidade, do qual ninguém
deveria ser excluído.Seja qual for a solução, ela terá de resolver esse problema”.(2012p. 362)
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Esse é um campo temático que vamos explorar bastante em nosso trabalho.A
concepção ontológica da propriedade ,como propriedade comunal,e base de esferas mais
complexas de poder político.È o fundamento do que chamamos do ‘principio da
autogestão comunal”.

1.UTOPIA e AUTOGESTÃO na INDO-AFRO-AMÉRICA

No Brasil, a construção da cidadania e da
democracia parecem-se com trabalhos de Sísifo
(F. de OLIVEIRA)

A autogestão significa, acima de tudo, a instalação de esferas públicas
democráticas, a partir dos locais de trabalho, mas estendendo-se ao território, às cidades.
No Comuna de Paris, os trabalhadores formularam um programa que dizia respeito a
todas as esferas sociais. Também na Yugoslavia - única experiência de longa duração o processo iniciou com os conselhos operários nos locais de trabalho, disseminando-se
posterior e lentamente pelo território, isto é, pelas comunidades.
Como pensar sobre a autogestão, em um mundo marcado pelas configurações
neoliberais do capital, em que exatamente o “público” foi seqüestrado? Como questiona
Chico de Oliveira, este é “um Estado de exceção”, um “novo tipo de autoritarismo”? É
o

caso de abandonarmos as utopias, como proclama ironicamente Francisco de

Oliveira ?,- o mais utópico dos lutadores pernambucanos -.
não há mais política: há tecnicidade e dispositivos (...) que se
impõem com a lei da necessidade. Adequemos nosso discurso
para reconhecer a “realidade” e, em nome dela, planejar a
exceção. Reconheçamos: nosso esforço teórico transitou da
busca da normatividade para a racionalização da exceção, que
nossa prática cotidiana já leva a cabo faz tempo. Porque, do
nosso horizonte, já sumiram as transformações. Sejamos
pragmáticos, já é tempo e já estamos na idade, ora bolas, de
abandonar as utopias (p.2207).

Ora bolas! Metaforicamente, se Oliveira navega no Beberibe da anti-utopia,
Paulo Freire navega no Capibaribe da utopia concreta. Ambos convergem, como o
Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 11 de 291

12
poema de João Cabral de Melo Neto, na cidade de Recife. São os dois lados da mesma
moeda (“opacidade mas reencantamento”) e ninguém mais utópico que Oliveira, como
veremos adiante.
No seminário realizado em homenagem a Chico de Oliveira, alguns de seus
colegas definiram o caráter de sua crítica radical, assim:
O ponto de partida de suas reflexões é a inserção acelerada ao
modelo neoliberal e, consequentemente, a crise da capacidade
regulatória do Estado. Assim, o desmantelamento ou o
‘desmanche’ de direitos, vale dizer, da ordem jurídico-política
no Brasil, assenta-se num processo perverso de desconstrução
de esferas e dimensões públicas da cidadania, criadas por
movimentos sociais e outros grupos importantes que, nos anos
70 e 80, foram capazes de instituir novos espaços públicos ao
dar expressão aos direitos sociais na perspectiva de uma
sociabilidade democrática (SILVA, 2006, p.162).

A seguir, Silva (2006) caracteriza o processo de exclusão no neoliberalismo:
Configurar um campo de exclusão múltipla das classes
dominadas da esfera da política. Nesta direção, a exclusão não
se verifica como emergindo apenas da esfera do mercado de
trabalho pelo aumento do desemprego, ou pela destruição de
políticas públicas essenciais num contexto de desmanche da
ordem jurídico-política, mas de forma mais insidiosa, inclui a
‘exclusão’ do campo de significados que, em mãos dos
dominados (...) dá eficácia simbólica à luta por direitos (p.164).

Oliveira (apud Silva, 2006), desde então, anunciou sua tese central: “no Brasil, a
construção da cidadania e da democracia parecem-se com trabalhos de Sísifo[...] A
história brasileira é, assim, uma espécie de história de permanente exceção” [grifo
nosso] (p.164). Nessa tese, há um splenn semelhante a Benjamin e Blanqui, quando
tratam da história dos trabalhadores em geral e, em particular, quando estudamos as
lutas pela autogestão ao longo da história.
No mesmo seminário, Teles (2006) indagava:

Afinal, que mundo social é esse que vem se configurando nas
dobras desse desmanche? [...] Como decifrar a pulsação de
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fissuras possíveis que reabrem, ao menos virtualmente, essa
potência de confrontar o presente e ampliar o horizonte dos
possíveis, essa mesma potência (e essa aposta) que, de alguma
forma, estava contida na ideia da superação, mesmo que agora
esteja desvencilhada do “telos” no qual foi formulada e
figurada no século XX (e, na verdade, desde antes)? (p.192)

Teles (2006) busca então responder: “E as respostas [...], estas ninguém tem e
será preciso não propriamente esperar mas, ao contrário, prospectar essa espécie de
experimentação histórica que vem se processando, nessa “era de indeterminação”.
No final de seu ensaio, a autora conclui:

Seja como for, se nos tempos que correm não há nenhuma
razão, muito pelo contrário, para alimentar otimismos
ingênuos, o trabalho do pensamento - a tarefa da crítica sempre tem nele embutido, nem que seja de forma hesitante,
quase como uma experimentação (e, pelo menos hoje em dia,
não dá para ser de outra forma), uma aposta em outros
possíveis (2006, p.200).

Este dircurso está todo atravessado por categorias peculiares à obra de Bloch:
possibilidades, utopia, otimismo, indeterminação, experimentum. O autor, em seu
princípio de esperança, discorreu sobre o que chamou de saber decisão em oposição ao
saber contemplativo:

Portanto, em lugar do otimismo falso - tendo em vista o
verdadeiro - , a única coisa associada ao saber da decisão e a
decisão do saber obtido é, por seu turno, o seu correlato na
possibilidade real, concebido em termos utópico-concretos,
como um correlato em que de modo algum todos os dias são
noite, mas tampouco - em termos de otimismo não-utópicotodas as noites, dia. A postura diante desse cenário de
indecisão, contudo mediada, chama-se “otimismo militante”
(p.197).
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Oliveira (2007), em “Política numa Era de Indeterminação”, destaca o “salto
quântico”, afirmando que
o salto quântico pode ser longamente esperado no “acelerador de partículas”
dos conflitos em curso na longa indeterminação brasileira, mas há apenas
traços dele por enquanto; não há ainda formação de um conjunto previsível
de partículas. A indeterminação não significa o estancamento das
experimentações inventivas; quer dizer apenas que elas ainda não
cristalizaram o campo dos conflitos dentro do qual os atores devem se
movimentar doravante (p.43).

Desta ‘experimentação inventiva’, Oliveira (2007) aborda o orçamento
participativo:
Em resumo, o orçamento participativo é uma invenção política da periferia
brasileira - parente de uma história ocidental do poder local imensamente
rica, que vai desde a Comuna de Paris, passando pela Viena vermelha e pela
Turin conselheirista, até os banlieus rouges parisienses das décadas de 19501960, pela qual a população organizada territorialmente - não uma
“sociedade civil” abstrata, mas uma comunidade arendtiana -interfere
ativamente no orçamento, que é exatamente o coração do Estado capitalista
moderno (p.44)

Além disso, Oliveira (2007) faz referência às políticas do Governo Lula:
Salvo o programa assumidamente utópico da “economia solidária” de que
Paul Singer é o grande expoente teórico no Brasil – e um admirável ativista
da “incubação” de cooperativas, não há na crítica mais frequente, mesmo no
programa dos partidos de oposição, nenhuma proposição alternativa ao
capitalismo, nem sequer comendo-o pelas bordas, como se toma sopa (p. 44).

Este discurso do grupo ligado a Oliveira nos interpela profundamente, tanto pelo
diagnóstico, quanto pelas alternativas; tanto pelas categorias utilizadas para pensar o
contexto (possibilidade, utopia, experimentação, esperança), quanto pelos exemplos
citados

como

“experimentações

inventivas”

(economia

solidária,

orçamento

participativo); tanto pelos exemplos atuais (como os citados), quanto pelos de caráter
histórico. Além disso, as reflexões nos convidam a revisitar a Comuna de Paris, os
conselhos operários de Turim, a Viena vermelha, etc. - um fio condutor das experiências
de autogestão. Afinal, este é nosso principal objeto de estudo.

E, o mundo

atual,sobretudo no Sul,está prenhe destas “experimentações inventivas” que fala nosso
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Oliveira.Isso,aprendemos ou começamos a ver mais atentamente,com outro Oliveira,
que não era Chico, mas Oscar.

As “Experiencias Inventivas” : Os Caracóis da Autogestão Comunal
Em 2001, final do ano, em Lille1, estivemos numa assembleia mundial,
organizada pela “Aliança

por um Mundo Solidário, Sustentável e Plural”*. Essa

Asembléia era o ápice de vários encontros continentais , dentros os quais coordenei a
Cantera temática número 1 – “Trabalho e Autogestão”2, que realizou o encontro da
América Latina.

Lá, encontrei um índio boliviano, chamado Oscar Oliveira, que se apresentou como dirigente
fabril e da “Coordenadora de Defesa da Agua e da Vida” de Cochabamba. Durante a semana, ficamos no
mesmo hotel e freqüentamos os mesmos restaurantes. Oscar me falou da luta de que participava em
Cochabamba, contra a privatização da água, do povo ocupando a cidade durante 10 dias, eliminando tudo
que significasse autoridade. Não podia deixar de lembrar a Comuna de Paris, com suas assembleias
populares. No ano seguinte, encontrei Oscar no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, quando me
contou a sequência da luta em Cochabamba.
Nas muitas conversas com esse outro Oliveira, percebi que em Cochabamba algo de novo surgia nos
horizontes andinos,mas que tinha amplitude maior.
Era uma ‘experimentação inventiva autogestionaria” com base nas Comunas !

Em testemunho sobre a experiência de Cochabamba, Oscar definiu que :”a
horizontalidade radical que criamos, para deliberar, lutar ou criar, tem suas fontes nas
mais velhas e profundas tradições

dos povos andinos.Entre nós, a ‘comunidade

manda’.(“Amanhecer em Bolivia”.2007.p.64)
Em 2003, nesta nova linha de reflexão , em verbete que escrevemos para o livro
“A Outra Economia” , sobre o “Socialismo Autogestionário”, afirmávamos:
O fenômeno da economia solidária e popular, as ocupações de fábrica na
crise argentina em 2002, as lutas contra a privatização da água que levaram à
formação de uma Assembleia Popular em Cochabamba na Bolívia, em 2001,
são exemplos de como a autogestão é uma constante na história.(2003,p.229 )

(

Lille é a cidade operária francesa em que se localiza a famosa mina de carvão “Germinal”. do romance
de E. Zolá.
2
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Este campo da América Latina e Central exigiu todo um trabalho de visitas e
estudos de experiências de Poder Popular , especialmente Argentina, a Venezuela
Bolivariana, Bolivia e Equador.
Neste sentido, no decênio recente, a América Latina e Central é um exemplo de
experiências emancipatórias que têm relação com fenômenos que constituem o campo
da autogestão comunal. A perspectiva principal destes movimentos é a construção de
novos paradigmas emancipatórios, no momento, ofuscada pela “novidade” dos
governos existentes. Desse modo, persiste a visão centralizada em torno de categorias
como Poder e Estado. Neles, há uma determinação em torno de temas como
“democracia direta”, “sem Estado”, “Poder Comunal”, nova visão de Revolução, de
subjetividade, novos sujeitos , novas temporalidades , etc.
Como conclusão da sistematização das experiências com movimentos sociais na
Indo-afro-America Latina,Isabel Rauber denomina estas experiências de “Revoluções
desde abajo”,numa perspectiva gramsciana contrapostas as “revoluções passivas”.Tratase para Isabel de resignificar o novo socialismo no século 21:
“Trata-se de um novo horizonte socialista, de um novo socialismo e comunismo
que – no inicio do século XXI- começou apenas a esboçar alguns traços e
características. Elas germinam, pulsam e se desenvolvem nas resiostencias, lutas, buscas
e propostas revolucionarias dos povos, como por exemplo nas experiências dos povos
indígenas originários, na Bolivia, no Equador, na Guatemala, no peru, e nas
experiências de outros povos do continente indoafro-latinoamericano, tais como Cuba,
Venezuela, El Salvador, nicaragua, Brasil, entre outros.Suas lutas e construções são a
base territorial-social em que se vai tornando realidade em uma serie de balbuceios o
desejado ‘outro mundo é possivel’( “Revoluciones desde abajo”.2012-p.39).
A TOUPEIRA COMUNAL
M.Lowy analisando um escrito de Marx, (palestra no “People’s Paper”,em
1856),faz referencia ao uso da metáfora da ‘toupeira’:
“...na revolução proletária, que é descrita aqui como uma série de metáforas
sobre um processo “subterraneo”: um oceano (de lava ? ) sob os continentes e o trabalho
de sapa da toupeira e do mineiro.A velha toupeira, que escava galerias nas profundezas
e surge de repente onde não se espera, já aparece no O Dezoito Brumário e com o tempo
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se tornaria uma das alegorias mais famosas da revolução no léxico marxista.Mais
surpreendente,porém,é a referencia a Robin Goodfellow,duende,diabrite ou espírito dos
bosques do folclore inglês que tem papel importante em “Sonho de uma noite de
verão”,de Shakespeare,por sua caapcidade de perturbar e crir confusão.Grande leitor do
bardo, e dirigindo-se a um publico inglês, Marx escolheu essa figura para ilustrar o
caráter inesperado e alegremente imprevisível das irrupções revolucionarias” (2011p.68)
No final dos anos 1930, o trindadiano C.L.R. James(companheiro de jornadas de
Mario Pedrosa), no livro intitulado “Os Jacobinos Negros”, definia o papel da
“Toupeira Revolucionária”:
Em uma revolução, quando a incessante e lenta acumulação de
séculos explode em uma erupção vulcânica, onde as torrentes
de lava e os jorros meteóricos formam um caos sem sentido e
prestam-se ao capricho sem fim e ao romantismo, a menos que
o observador os veja sempre como projeções do subsolo, que é
o lugar de onde vieram.( 2000,p.16)

Michael Lowy, por sua vez, situa a perspectiva dos vencidos na América Latina,
os “de baixo”, numa filosofia da história, metodologicamente voltada para a obra de
Walter Benjamin. Tal escolha deve-se às contribuições deste autor para refletir sobre as
lutas latino-americanas de diferentes tempos:
As lutas de libertação do presente, insiste Benjamin (Tese XII),
se inspiram no sacrifício das gerações vencidas, na memória
dos mártires do passado. Traduzindo isto em termos da história
moderna da América Latina: a memória de Cuhahutemoc,
Tupac Amaru, Zumbi dos Palmares, José Marti, Emiliano
Zapata, Augusto Sandino, Farabundo Marti [...]. A proposta de
Benjamin sugere um novo método, um novo enfoque, uma
perspectiva ‘desde baixo’, que poderia aplicar-se em todos os
campos das ciências sociais. (2000, p.9)

Lowy analisa a concepção evolucionista, eurocêntrica e colonialista que
predominou durante muitas décadas na esquerda latino-americana. Uma concepção
herdada, como bem o mostrou Benjamin, da social-democracia alemã, na linha de
Kautsky e tantos outros marxistas daquela época. Para Lowy, “Só com a Revolução
Mexicana de 1911 esta visão começou a ser contestada”. Assinala a obra de arte de
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Diego Rivera como “o sinal de um verdadeiro giro na história da cultura latinoamericana”, acrescentando que “se pode encontrar o equivalente historiográfico desta
obra de arte nos escritos do marxista peruano Jose Carlos Mariategui”.
Assim, com Mariategui, voltamos ao “romantismo revolucionário” .
Naveguemos, então, para “Nuestra America”.
Andrés Serbin ,teórico da autogestão indígena da Universidade Central da
Venezuela,tratou do tema da autogestão na América Latina em um Seminario de 1976.
De inicio uma ‘ questão semantica’ . Para Serbin, tratando desse tema,em nosso
continenete há que se levar em conta as tradições culturais e uma serie de dimensões
próprias.Deste modo, “Na América Latina ocorreu uma serie de processos políticos que
também incorporaram a autogestão , embora não tenham usado explicitamente esse
nome” (1980-p.198).
Serbin destaca estas experiências, salientando que “independente de frustações e
fracassos, nestes processos abundam experiências validas para o resgate –
especialmente no campo da autogestão indígena-“(idem)
Passemos a destacar as experiencias assinaladas por A. Serbin:
1ª) a revolução mexicana , de 1911;
2ª) a revolução na Bolivia ,em 1952;
3ª) a experiência da revolução peruana, de 1968-1975
4ª) a experiência chilena, de 1970-1973
Vejamos , tomando como foco a autogestão,os elementos destacados por Serbin para
cada uma destas experiências:
1) No caso mexicano,
Uma revolução camponesa que implantou uma reforma agraria

e junto com ela

revitalizou algumas das formas de organização coletiva autogestionaria no meio rural. E
que “Esta primeira experiência apresenta alguns dos traços característicos da autogestão
na America Latina:
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- sua fundamentação na tradição indígena ;
-seu desenvolvimento especificamente rural;
-sua intima vinculação à propriedade comunal;
-a consciência grupal expressa em uma língua e uma cultura particulares ;
- e ,o estabelecimento de relações solidarias, não competitivas, de relações solidarias de
trabalho”.(189-p.199)
Para Serbin, “estes traços diferenciam claramente das concepções autogestionarias que
surgiram na Europa , de caráter claramente urbano e apoiadas em uma base social
operaria”(idem).Na America latina, temos,então, um marco de revoluções agrarias, de
tradições indígenas especificas e , de uma base social camponesa.
Para Serbin, “Tudo isto é visível no caso mexicano”.Nasce o ‘ejido’ mexicano do
‘calpulli’ azteca ou do ‘ayllu’ peruano , formas que sempre renascem das cinzas?
Todavia, “Como experiência autogestionaria , como empresa agrícola controlada e
dirigida pelos seus trabalhadores, o ejido coletivo não superou o plano de reivindicações
conomicas”(idem).
2) A revolução na Bolivia,
Teve maior participação camponesa e atingiu formas nacionais de organização
politico-economica.Por exemplo, sindicatos camponeses que integraram
tradicionais de organização politica e econômica do campesinato ‘quechua’e
‘aymara’ a um projeto de transformação em nível nacional.
3) A experiência peruana,
“provavelmente, a mais valiosa das experiências latinoamericnas no campo de
uma autogestão que superou os limites comunais e se integrou a uma
participação orgânica dos trabalhadores no processo de transformação em nível
nacional”.(idem).
Ocorreu uma ‘transição do indígena ao campesinato”,oficialmente as
comunidades indígenas são declaradas comunidades camponesas.Adiante,
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veremos que esse é um dos pontos polêmicos nos debates atuais,sobretudo,na
experiência bolivariana ,com destaque na obra de Garcia Linera.
Também, “na experiência autogestionaria peruana foi colocada a necessidade de
incentivar a participação popular, tanto na planificação econômica como no
desenvolvimento de um processo politico de inspiração socialista”(idem-p.202)
4) Por fim, Serbin ,sem entrar em destaques, aponta varias experiências abortadas
por violenta repressão: a chilena da Frente Popular presidida por Allende; na
Argentina entre 1973 e 1974; no México, Equador,Colombia....”(idem-p.205).
Portanto, em nosso Continente, nesta “revolução semantica’ , a autogestão
assume diversas palavras nas ‘experimentações inventivas”.
Inicialmente, vejamos o que significam os Caracóis na experiência de “poder
popular comunal” do zapatismo. Raul Ornelas (2005) descreve bem o fenômeno,
primeiro seu histórico, depois sua dinâmica:
durante 9 anos produziu-se um lento e ziguezaguante experimento de
autogoverno, de maturação do que foi criado desde 1994. O caminho que
leva dos Municípios Autônomos aos Caracóis e às Juntas de Bom Governo
pode ser visto como a construção de espaços de diálogo e discussão com o
objetivo de lutar coletivamente contra o sistema de dominação. Desde 1994,
o EZLN3 estimulou o diálogo dentro das comunidades zapatistas e entre elas,
através dos Municípios Autônomos. Em relação ao resto do país e do mundo,
os zapatistas realizaram diversas iniciativas de encontro: a Convenção
Nacional Democrática (1994), os Diálogos de San Andrés (1996), os
Encontros pela Humanidade e contra o Neoliberalismo (o primeiro foi em
1996, em terras zapatistas), as Consultas e as Marchas (das quais a mais
recente foi a Marcha da Cor da Terra, em 2001 (p.140).

E prossegue:

outros espaços fundamentais na construção da autonomia foram os
Aguascalientes, que foram concebidos como lugares de encontro das
comunidades e das “sociedades civis”. Neles produziu-se uma troca
permanente que evitou o isolamento da luta zapatista e propiciou ajuda
material e política significativa para a construção da autonomia [...] Em julho
de 2003, o Comando do EZLN anuncia o nascimento dos Caracóis e das
juntas de Bom Governo, expressões de “uma fase superior de organização”
autônoma. Os caracoles são as sedes das juntas de Bom Governo, novas
instâncias de coordenação regional e lugares de encontro das comunidades
zapatistas e da sociedade civil nacional e internacional (p.141).
3.Exército Zapatista de Libertação nacional
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O autor também define os “municípios rebeldes”:

A formação e o funcionamento do Municípios Autônomos Rebeldes
Zapatistas (MAREZ) ilustram o alcançe da luta zapatista no horizonte da
transformação social. Estas iniciativas tem um caráter de reagrupamento
territorial a partir de vários tipos de nexos históricos; o pertencimento a uma
etnia, os trabalhos em comum, a situação geográfica, as relações de
intercâmbio. Diferentemente das divisões arbitrárias dos municípios
‘oficiais’, os municípios rebeldes são o resultado da afinidade entre suas
populações. Essa ruptura coloca um desafio radical frente ao poder, pois
desloca o conflito da arena política para a questão fundamental do controle
do território [...].
O controle do território constitui um sólido ponto de partida para a
construção das autonomias a partir das comunidades. Com efeito,
recuperando e transformando as Instâncias tradicionais da vida comunitária,
especialmente as reuniões de toda a comunidade, os Municípios Autônomos
têm nas comunidades (casórios, povoados) suas unidades básicas, que se
agrupam em conselhos de representantes até alcançar a escala municipal
(p.134).

Como ocorre o exercício da democracia comunal?
Na base da experiência autônoma situa-se a comunidade, com suas instâncias
de discussão e decisão:
A reunião de todos os povoadores, dos conselhos de responsáveis e de
representantes e, nos locais onde existem as autoridades tradicionais e dos
conselhos de anciãos. Diferentemente do que acontece nos espaços políticos
“ocidentais”, nas comunidades indígenas não existe separação entre os temas
que ali são tratados: as questões do trabalho são atendidas juntamente com os
assuntos religiosos, com as questões relativas à luta e as relações com outras
comunidades, etc. Do mesmo modo, não existe uma “profissionalização” dos
papéis: de maneira rotativa, a maioria dos habitantes da comunidade ocupam
um “cargo”4(p.135).

Como veremos adiante, ao falarmos da Comuna de Paris, trata-se de princípios e
mecanismos típicos da praxis dos trabalhadores e do povo de Paris, no ano de 1871. E,
como também veremos,a partir da obra de Daniel Guerin, é a práxis dos sans culote da
Revolução francesa de 1789.
4

Refere-se, essencialmente, aos cargos que podemos chamar de “representação” já que existem outros
tipos de “encargos” que requerem formações especializada, como é o caso da saúde e da educação, onde o
mecanismo não é de rotação, mas de incorporação constante de novos responsáveis.
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Nesse sentido, CLR James , que estudou a fundo a Revolução dos escravos no
Haiti ,”Os Jacobinos Negros”,na mesma época da revolução francesa, nos traz uma
contribuição fundamental:
“ Em 1911, Hilare Belloc, ao escrever sobre a Revolução Francesa, alegava que
a capacidade institntiva das massas para uma organização revolucionaria era algo
peculiarmente francês. Era um engano. Ao mesmo tempo que os franceses, os emiselvagens escravos de São Domingos mostravam-se sujeitos às mesmas leis históticas
que os trabalhadores avançados da Paris revolucionaria; e mais de um século depois as
massas da russia provariam, mais uma vez, que esse poder demonstrar-se-ia em todos os
povos quando estes estivessem profundamente estimulados e aos quais fosse dada, por
uma direção forte e que gozasse de confiança, uma perspectiva clara”.( James.ps.223224).
Abrindo um longo parênteses ,vejamos com base na “Sociologia das
Revoluções”

(A.Decouflé),

uma

cronologia

da

manifestação

desse

‘poder

revolucionário”.
André Decoufle nos fala de “dois níveis de espontaneidade” nas lutas . No
primeiro nível de imediatidade e cotidianidade ,a espontaneidade pode aparecer como
a “efervescência social” em ação...”. Refrindo-se a obra de Moreno,Decouflé afirma
que, “Entre mil outros exemplos, ele anota os seguintes:
-“Nos séculos XI e XII, as cruzadas ‘oficiais’ organizadas e dirigidas pelos
chefes religiosos e ‘politicos’ da cristandade, são antecedidas por cruzadas populares,
“turbas indescritíveis movidas pelos entimento mais complexo – e mais raramente
analisado – que jamais impulsionou multidão humana: misteriosa esperança de um
bem-estar maior,fé em relíquias ,escatologia popular, sobrevivências pagãs,necessidade
quase física de expansão,sede de pilhagem,anseio pelo desconhecido,tendência a uma
nova fé na qual a multidão de fiéis (...)pretendia criar sua própria vida
eclesiástica,apossar-se da parte que lhe cabia na vida religiosa”.
-Pelo meado do século XVII, eclodem em toda a França (salvo nas províncias
do Leste) levantes populares urbanos (Dijon, Bordeaux, Rouen,Mouline, Agem,Aix...) e
rurais ( os ‘nu-pieds” normandos) a respeito dos quais escreve o historiador soviético
B.Porchnev,um dos seus mais recentes anlistas: “ Não se pode falar em levantes
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organizados, nem em verdadeira disciplina; todos esses movimentos se caracterizam
pela espontaneidade”(Les soulévements populares em France de 1623 à 1648).
- Em 1789,a “Grande Peur” dos campos e dos grandes burgos rurais é um
exemplo característico do fenômeno de fermentação popular espontânea que constituiu
durante toda a revolução o fundamento perceptível de uma “revolução camponesa
dotada de autonomia própria quanto à sua origem, seus processos , suas crises e suas
tendências”.Revoltas

rurais

espontâneas

e

repetidas

desenvolveram-se

assim,

paralelamente à revolução de Paris e das grandes cidades.G.Lefebrev observa que elas
eclodem e se propagam “sem relação necessária com o desenrolar politico da revolução
oficial.Numerosas rebeliões rurais deste tipo precederão, da mesma forma, em 18461847, a revolução de fevereiro de 1848”.
A Revolução de 1789 oferece ainda muitos outros exemplos de manifestações da
espontaneidade popular: parece comprovado que os acontecimentos dos dias 20 de
junho e 10 de agosto de 1972, decisivos para o destino da realeza, forame ssencialmente
devidos à iniciativa anônima de grupos sans-culottes, imediatamente acompanhados
por largas frações da população parisiense.(...)
- Em 1848, é espontânea a Revolução de fevereiro como admite a maioria dos
historiadores: o motim se apodera de Paris sem nenhum plano nem palavra de
rodem(...).
- Em 1871, a Comuna de Paris não e´ senão – e segundo proclama de maneira
algo grandiloquente um dos seus mais hábeis ‘gerentes’, o jornalista Félix Pyat – um
‘poder natural, espontâneo, nem falseado, nem forçado, nascido da consciência pública
da ‘vil multidão’ provocada, atacada e levada à situação de legitima defesa (...).Em
nome do caráter popular da revolução comunista, Pyat rejeita implicitamente, como
vemos, qualquer possibilidade de diferenciação entre a natureza do poder revolucionário
e a maneira de exerce-lo. Sugere uma democracia total em que o povo administra
diretamente as instituições por ele criadas no movimento da revolução, dispensando
qualquer espécie de mandatários ou de hierarquia(...).Os órgãos populares – Comites de
Vigilancia dos distritos ,clubes, associações diversas- terão de viver apartados da
revolução social, concentrada na assembleia da Comuna no Hotel de Ville (Prefeitura).

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 23 de 291

24
- Por volta de 1900, a Andaluzia, atingida pela propaganda socialista sobre a
greve geral, presencia uma onda de ‘greves absolutamente espontâneas e muito firmes’
que deveriam constituir o prologo da próxima revolução.
- Em 1905, nascem espontaneamente na Russia os primeiros “soviets” de
operários e de soldados. Em fevereiro de 1917, a espontaneidade da Revolução de
Petrogrado é apontada por todos os observadores, a começar pelo próprio Trotsky;em
cinco dias, a capital imperial é tomada por uma revolução anônima, progredindo pela
multiplicação das massas que a ela aderem: operários e operarias, soldados e até
burgueses misturados ao povo e quase inconscientes de estar contribuindo para uma
revolução. O “ Comite executivo provisório”, constituído no dia 27 de fevereiro,
declara-se composto de ‘representantes dos operários, dos soldados e da população”: a
indeterminação da expressão revela a natureza do movimento que culmina com a sua
criação.
Funda-se assim uma tradição rica e variada , a da autogestão dos conselhos
socialistas.essa tradição apresenta um caráter sociológico notável: com efeito, ela
ensina que a espontaneidade coletiva é portadora não apenas de instituições mas
também de mitos. O mito da autogestão operária e camponesa é, sem dúvida, o mais
arraigado na mentalidade popular.
- De 1936 a 1939, a Espanha constituiu um verdadeiro florilégio de formas de
organização revolucionaria espontânea.(...).Logo sem eguida ao golpe de Estado militar
surgiram inúmeros comitês de aldeias, cidades, regiões, personificações do poder civil
que ,de republicano, se fizera bruscamente revolucionário para combater a reação:
Barcelona, descrita por Malraux em “L’espoir” com tamanha intensidade, é o mais
vivaz e exuberante de todos os focos da revolução espontânea.Os órgãos colegiais do
poder revolucionarioai proliferam sob as mais variadas denominações: comitês
populares, de guerra, de defesa, comitês executivos, revolucionários, antifascistas,
operários, camponeses, de salvação publica,etc.
- Ainda em 1936, a Frente Popular francesa é assinalada, em suas primeiras
semanas, por um fenômeno de generalização espontânea das greves operarias,
caracterizadas da seguinte maneira por J.Danos e M. Gibelin (Juin, 1936): nenhuma
greve geral profissional, mas , a partir do momento em que se desencadeia o movimento
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em uma ou em varias empresas, extensão espontânea da greve no plano local ou
regional, inclusive nas menores empresas, de tipo familiar.
- Em 1956, a Polonia e a Hungria vivem revoluções espontâneas, de destino
sabidamente diferente: admiter-se-a contudo, sem a menor dificuldade, através do
ultimo exemplo, que essas revoluções nem foram inopinadas nem tiveram origem e
motivações misteriosas.No dia 23 de outubro, cerca de duzentas ou trezentas mil
pessoas encontravam-se reunidas diante do Parlamento de Budapeste.(...).Como em
1925, multiplicam-se de novo na Hungria, espontaneamente, os conselhos e comitês
operários,

atribuindo-se

indiferentemente

as

designações

de

“nacionais”

ou

“revolucionários”, ao mesmo tempo órgãos da insurreição – agrupamento de delegados
eleitos pelas fabricas e pelas universidades, pelas minas e pelas unidades do exercito - e
órgãos de self-governement popular(...)”
A.Decouflé sintetiza: “A historiografia registra com especial predileção a
descrição das ‘jornadas revolucionarias’: 14 de julho de 1789, 20 de junho e 10 de
agosto de 1792, 31 de maio – 2 de junho de 1793, os dias de germinal e prairial no ano
III (1795), os ‘tres gloriosos’ (julho de 1830), as jornadas de fevereiro e junho de 1848,
18 de março de 1871,etc.(ibid-p.80).
Aqui, Decouflé encerra sua cronologia em relação ao primeiro nível de
espontaneidade. Como já afirmamos, no Tomo II adentraremos nessa parte da
‘cronologia’ ,ou , mais sistematicamente nos ‘ciclos das lutas autogestionárias’.

Voltemos a Nuestra America.
Pablo Casanova (2003) dedicou algumas páginas à experiência dos Caracóis em
que tenta assinalar a ‘novidade’ e a ‘singularidade’ desta experiência:
O projeto de poder, ademais, não se constrói sob a lógica do
“poder do Estado” que aprisionava às posições revolucionárias
ou reformistas anteriores, deixando sem autonomia o
protagonista principal, fosse a classe operária, a nação ou a
cidadania. Tampouco constrói a lógica de criar uma sociedade
ácrata, essa lógica que prevalecia nas posições anarquistas e
libertárias [...], porém que se renova com os conceitos de
autogoverno da sociedade civil “empoderada” com uma
democracia participativa, que sabe fazer-se representar e sabe
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controlar seus representantes no que for necessário para o
respeito aos “acordos”(p.17).

Casanova (2003) sintetiza:

A fundação dos ‘Caracóis” nos antigos “Aguascalientes” gera
uma nova lógica legislativa que vem da sociedade civil com
algumas prioridades na ação política para a reestruturação do
poder e para a criação de caminhos para um mundo alternativo
(p. 22).

Em outro ensaio,Raul Ornelas também traça paralelos entre a experiencia zapatista de
Chiapas e as experiências de comunas camponesas,destacando duas: as lutas dos
camponeses da Ucrania (1918-19210 e dos camponeses de Aragão e da Catalunha
(1936-1939),”cujas tentativas de cosntrução da autogestão e de autogoverno têm
importantes similitudes com a experiecnia zapatista”(Ornelas-www.geopolitica.ws)
No Peru, as chamadas “Rondas Campesinas”,formas de luta dos camponeses contra
os grandes projetos transnacionais da mineração e energia, está presente há mais de 30
anos (surgiu em 1976) em todo o pais. No Estado de Cajamarca há 400 mil ‘ronderos’
entre homens e mulheres, o que representa 40% da região organizada em Rondas
campesinas.
Um líder camponês define que “nos consideramos herdeiros do povo incaico e préincaico,e aí se expressa todo o principio moral das Rondas campesinas, que mostra
nossa cultura e espiritualidade” .E, que “Agora mais que nunca precisamos lutar para
defender um modelo de desenvolvimento agrário advindo dos povos originários do peru
e da América do Sul”. (jornal “Brasil de Fato”.Julho 2012-p.13).
Agora podemos nos deslocar até a selva mexicana para participarmos da reunião
imaginada por Sergio Tischler (2007). De forma muito criativa, o autor narra uma
reunião fictícia entre vários personagens:

Este é um trabalho sobre a Selva Lacandona. Nela participaram
uma série de personagens, entre os quais devemos mencionar a
Mikhail Bakhtin e Walter Benjamin. Os convocadores foram
os zapatistas de um dos ‘Caracoles’. O tema para o qual vieram
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os convidados para falar foi o Tempo da Revolução, na
reunião houve um diálogo entre as gerações do presente e do
passado. Diz Sérgio : “um instante de inaudita concentração de
uma multiplicidade de vozes do presente e do passado”, ou
seja, uma “polifonia” bakhtiniana em uma “imagem dialética”
benjaminiana. E aqui entra W.Benjamin com sua visão da
“Filosofia da História” [grifo nosso] (p.21).

Surrealismo? Não, novos tempos, novos paradigmas. Benjamin, viu e sentiu suas
ideias sendo “reatualizadas” pelo mundo afora. Claro, com a presença de Bakhtin, o
Riso foi trabalhado como “princípio revolucionário”. Contudo, fiquemos com
Benjamin.
Um dos temas abordados por Tischler (2007) é o da “totalidade e o tempo”. Em
Hegel, a totalidade está relacionada à primazia do “sujeito”, que estabelece a “marcha
do progresso”, partindo do princípio “abstrato da temporalidade”. Marx analisou esta
ideia hegeliana do

“tempo como abstração determinada” que leva a um sistema

fechado. Também Benjamin avançou nesta crítica (p.28).
Em Marx, em sua teoria do valor está o núcleo fundamental do tempo como
resultado de um processo de “abstração real”, que se efetua dentro da totalidade
histórica do capitalismo. Essa abstração se fundamenta no “trabalho abstrato”. No
primeiro capítulo de “O Capital”, Marx mostra que na mercadoria há dois tipos de
trabalho: o abstrato e o concreto. Este último é que produz valor de uso das
mercadorias. E, sob a máscara do fetichismo da mercadoria, Marx descobriu a
“centralidade humana” desse processo.
Em sua crítica, Marx desenvolve outra temporalidade como resultado do
antagonismo existente no campo da temporalidade abstrata, e que tem, no seu centro, o
antagonismo experimentado pelo trabalho vivo, como sujeito humano. Assim, a teoria
da revolução marxiana está relacionada ao conceito de “trabalho como sujeito” e, assim,
revela a “temporalidade da revolução”. A esse respeito, Tischler (2007) remarca:
porém o mais importante para assinalar, nos passos da ideia de
Walter Benjamin da “redenção” do passado no presente – isto
é, a ideia da história como constelações que se estabelecem
com o passado a partir da força “messiânica” da classe
revolucionária no “aqui e agora” – , é que o trabalho como
sujeito pode ser visto como a possibilidade de “redenção” da
“cultura popular carnavalesca”, retomando Bakhtin. Neste
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sentido, o trabalho como sujeito poderia “salvar” a história
autônoma popular negada no ‘continuum’ da historia universal
(p.30).

Como sabemos, “ruptura do continuum, da temporalidade abstrata, da ideia
fetichista de progresso, são as teses fundamentais da crítica benjaminiana”. A
experiência histórica nos mostra que “As modernas revoluções sociais têm sido em seus
inícios grandes festas populares, substituídas logo pela maquinaria da ordem, já seja
burguesa ou do chamado ‘socialismo real’”(Tischler, 2007, p.30).
Deste modo, “para Benjamin um marxismo (seja de corte positivista ou
hegeliano), ancorado na ideia do progresso como marcha do continuum da história não
apenas era equivocado, mas produzia efeitos políticos perversos”(Tischler, 2007, p.30).
A superação do continuum histórico remete a uma temporalidade concreta, a um
“tempo cheio” que surge da negação da temporalidade abstrata”. Ou seja, do
antagonismo do trabalho concreto, vivo, pleno em relação ao trabalho abstrato, vazio,
morto.
Essa nova visão da temporalidade está presente na ideia do “neozapatismo” de
que constróem com sua praxis, a unidade de “Um mundo em que caibam muitos
mundos”. Tischler (2007) diz:
O presente é visto como uma categoria de transformação revolucionária. Para
que o presente se mova, é preciso construir um tipo de subjetividade em que
a memória ocupe um lugar primordial [...] A memória não é passado
coisificado e congelado, mas, presente em luta contra o esquecimento
implícito no cotidiano reificado [...] Porque a memória, pensada deste modo,
é cosnciência do reprimido no presente e da necessidade de sua
transformação: está atravessada pelo ainda-não. Não olha para o passado,
mas ao futuro (p.30).

Como evidencia a citação, trata-se da visão de mundo do “Romantismo
Revolucionário”. Segue Benjamin (apud Tischler, 2007): “Só tem direito a acender no
passado a chama da esperança aquele historiador que porta a ideia de que nem sequer
os mortos estarão a salvo do inimigo, se este vencer. E este inimigo não tem deixado de
vencer” (p.31).
Tischler (2007), então, confessa que
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O surgimento e a presença do movimento zapatista (EZLN) foi de
fundamental importância para poder escrever estas páginas. Elas não são uma
reflexão sobre Bakhtin, sobre Marx, sobre Adorno, sobre Benjamin, ou sobre
o EZLN. Pelo contrário, são uma reflexão desde o campo político e cultural
emergente em que o zapatismo é fundamental. E, mais ainda, representam
formas de pensar ao interior do que se esforça por ser uma nova constelação
revolucionária. Guardam em seu interior uma carga de nascimento: a tensão
temporal entre presente-passado-futuro (p. 31).

Do ponto de vista da filosofia da história, “o zapatismo é uma forma política
nova, que encarna o processo de elaboração consciente de um sujeito revolucionário
anti-hegemônico” (Tischler, 2007, p.33). Retomando Benjamin, o autor afirma que “O
presente (...),como também colocava Benjamin, tem uma dívida com o passado(...),
trata-se de produzir um verdadeiro ‘estado de exceção’, no qual a lei seja abolida como
norma de poder e expressão do trabalho abstrato” ( p.33).
Para o analista, “o movimento zapatista porta um complexo processo de
construção de uma nova temporalidade revolucionária”. Daí, as afinidades com
Benjamin. O ano do 1994 zapatista foi, assim, “a emergência pública de uma particular
imaginação revolucionária em uma linguagem nova” (p.35).
Nesta perspectiva, “Pode-se dizer que o zapatismo avança a ideia de um modo
polifônico e polifórmico de luta(...) surge da crise profunda da forma histórica da
luta

de

classes.Uma

forma

que

prolonga

a

epistemologia

burguesa

do

Iluminismo”(Tischler, 2007, p.35).
Tischler , acrescenta:
um pouco à maneira de Bakhtin, em que pesa a abolição da temporalidade
abstrata(...) e à maneira benjaminiana de pensar o ‘tempo messiânico’, como
a luta dos oprimidos na figura de uma constelação de golpes e rupturas na
temporalidade ‘linear’ e ‘vazia’ do capital [...] assim, o zapatismo pensa o
novo sujeito: como multiplicidade de lutas que produzem diversidade de
rupturas [...]
O caráter aberto do zapatismo reside em que: é um modo de articular e
relacionar as múltiplas histórias de luta em um campo comum que vai
construindo sua própria história. Este campo está constituído pelos distintos
tempos das lutas particulares e, por sua vez, pelo tempo comum que vai
surgindo desta experiência coletiva (p. 35).
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Tischler conclui sua reflexão:
A constelação emergente executa um “salto de tigre” ao passado para usar a
metáfora de Benjamin, e se projeta no futuro; a potência se transforma em
tempo redimido. [...] O presente, entendido como tempo linear, é um
processo de produção de cegueira e esquecimento [...] Contra esta forma de
representação do presente se enfrenta a ideia benjaminiana de constelação.
Esta promove a memória da dor e da violência como luta e atualização da
forma negada no sistema e constitutiva do presente contínuo (p. 36).

A experiência zapatista trouxe um amplo debate para as esquerdas da América
Latina. A análise de Tischler (2007) é muito rica do ponto de vista da “mudança de
paradigmas”, inclusive da filosofia. Em suas palavras,
É conhecida sua crítica (do zapatismo) à cultura do poder dentro da esquerda,
sua refutação a “tomada do poder”. A ideia de ‘um mundo em que caibam
muitos mundos” é a concepção do sujeito revolucionário como constelação
de lutas e organizações que não se subordinam a um centro, o que implica
uma crítica da hegemonia como categoria de poder [grifo nosso] (p.31).

Ana Esther Ceceña vem se dedicando ao estudo das perspectivas emancipatorias na
America Latina.Suas analises são caracterizadas por abordagens de longa duração e nos
situam no que chama de “disyuntiva sistêmica”:
Metodologicamente, “A compreensão do presente nos conduz à recuperação de nossas
historias para projetar o futuro. A historia que quero falar tem pouco mais de 500
anos(...)
“ Nessa perspectiva, antes da chegada da Europa na America e Africa,identificamos que
há dois grandes tipos de culturas que configuram mundos concebidos e organizados a
partir do estabelecimento de relações intersubjetivas múltiplas, em que a natureza forma
uma totalidade aberta e em permanete recriação;ou de relações monosujeticas (suheitoobjeto), com um sentido hierárquico e uma grande caapcidade transformadora mas
também destrutiva”( “Dominar la naturaleza...-p.1)
Ceceña constrói o campo de cada um destes dois mundos:
1= “No primeiro universo identificamos culturas e organizações sociais que são afins
com a natureza, plurisujeiticas, capazes de reconhecer um conjunto de entes que
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interatuam e se complementam e que, deste modo, vão resolvendo suas necessidades,
servindo-se uns dos outros e viceversa. Este tipo de civilizações ou culturas, por suas
proprias características e lógicas interna, são essencialmente não-predatorias.
Sem deixar de reconhecer as contradições em seu quefazer especifico, ou diferenças
entre elas, em termos gerais são formações socioculturais que concebem o homem como
parte do conjunto natural – a Madre Tierra, a Pacha Mama, a mahimata – como irmão
ou complemento das plantas, os animais , as montanhas ou os rios.O interior deste
universo compreende diversas vertemntes explicativas do mundo ,não obstante, mais
além de suas diferenças compartem um ethos comum sustenatado nos entido de
complementariedade e da vida”(idem-p.2)
No outro campo, “Por outro lado, estão as civilizações ou culturas antroprocentricas,
que consideram o humano como único sujeito, erigido por cima de todas as outras
formas de vida e sobre a amteria.A idéia da dominação da natureza é seu fio condutor.O
caráter hierárquico e utilitário destas culturas e a unidirecionalidade e monosujetidade
em que se sustentam, lhes outorga um sentido ineludivelmente predatório”.Nesta
vertente ,esta a cultura ocidental”.(idem).
E,Cecenã pôe a cultura ocidental neste segundo campo:”que nasce com a exaltação do
humano, do homem como criatura superior e por isso de uma relação natural de
subordinação frente ao resto da vida e da amteria.O principio cultural mobilizador
consiste na acumulação da supremacia humana e da caapcidade de domínio sobre tudo o
mais.Quanto maior for o domínio e controle sobre a natureza maior será a proeza
humana e maior seu lugar na totalidade.A totalidade é hierárquica (polarizada) e a
condição social acumulativa.Concebe-se um desenvolvimento social ascendente em pró
do progresso, que implica uma permanente negação ou objetivação do outro-nãohumano ou do outro-humano-sacrificavel.O domínio da antureza pelo sujeito único,
levado ao extremo, é o domínio da natureza humana pelos seres que a evolução natural
aceitaria

reconhecer

como

superdotados.

Uma concepção de totalidade não complementaria, dicotômica (sujeito-objeto) e
hierárquica, produz uma compreensão fragmentada e uma organização estratificada e
segmentada em que as relações de força e pdoer se colocam como referente central
(idem-ps 2,3).
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Nesta concepção, “As comunidades se convertem em soma de indivíduos; o social se
dissocia do econômico, o politico e o cultural, e se cria a sociedade civil em
contraposição coma sociedade política como instancias não somente diferenciadas mas
em muitos sentidos contrapostas e excluentes”(idem-p 3)
Para Ana Cecena, a historia dos últimos 500 anos tem como tendência dominante o
fracionamento da comunidade e dos modos de organização previamente existente a
historia do capitalismo.Mas que, “durante milênios s culturas destes dois universos
conceituais foram capazes de conviverem”(idem).
Mas que, nos últimos 500 anos , “uma boa parte das capacidades tecnológicas da
humanidade foram concentradas pelos impulsores da modernidade capitalista”(idemps.3,4)
Enfim,”A situação de insustetabilidade civilizatória a que se chega em torno a virada do
milênio ,nos obriga a pensar o horizonte em termos sistêmicos e a contronta-lo desde os
imanentes epistêmicos que provêm das cosmovisões herdadas e construídas ao largo dos
últimos 500 anos”(idem-p.4)
E, Cecena assinala os campos de resistencia civilizatoria: “Apesar do avassalamento
cultural perpetrado pelo capitalismo desde suas origens, cosmovisões, organizações
societais, imaginarios e conexão-pertinencia com a Madre Tierra se mantiveram como
espaços-refugio onde se gestava a resistência. São os espaços de onde emergem hoje as
visões de uma historia anterior e também comtemporanea mas não idêntica ao
capitalismo; assim como a imaginação e as condições de possibilidade de uma historia
do capitalismo”(idem)
Como filosofia da historia, “Com uma concepção circular do tempo há maneiras de
voltar ao ponto de partida, revê-lo e retomar a rota.A diferença da cocnepção linear que
conduz a um comportamento acumulativo e apropriador, nessa idéia de circularidade
não há necessidade de subtrair nada sem garantir que haja sempre disponibilidade.A
terra não é squeada mas cuidada para que na volta nos brinde seus frutos.E essa idéia
rege para todos os níveis das relações comunitárias ou intercomunitarias, de modo que
teria um equivalente no terreno dos processos políticos”(idem).
E, para Cecena, na continuidade deste seu ensaio, a experiencia zapatista de Chiapas é
um exemplo da retomada de rota.
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A Questão da Contra-Hegemonia
(estratégias de poder)

Além do zapatismo, outras experiências em “Nuestra America” são
fundamentais para o confronto de estratégias. Por exemplo, Emir Sader (2009) realiza
um sistemático trabalho neste sentido. O autor analisa uma “onda de longa duração”
das esquerdas no continente, confrontando as experiências do zapatismo com outras,
como Bolívia, Equador e Venezuela. Sua análise enfatiza as resistências ao
neoliberalismo, que conduziram à construção de alternativas, à passagem da defensiva
para a ofensiva, da luta de resistência para a disputa por uma nova hegemonia. Nessa
perspectiva,
da fase de resistência passou-se à fase do direito ao veto, com capacidade
para inviabilizar um governo, mas não ainda para construir alternativas. O
melhor exemplo dessa etapa foi o Equador, pelo poder de seus movimentos
sociais de derrubar três presidentes seguidos e depois vetar a assinatura do
tratado de Livre-Comércio com os Estados Unidos. Lucio Gutierrez, o
terceiro presidente, havia sido eleito com o apoio dos próprios movimentos
sociais, que também participaram de seu governo por meio da Confederação
de Nacionalidades Indígenas do Equador (Conaie) e do Pachakutik,
representantes dos povos indígenas equatorianos (p.140).

Combinavam-se nessas mobilizações desde sublevações territoriais até greves de
fome, ocupação de estradas, concentrações de massa, resistências armadas a ofensivas
repressivas, etc. A partir daí, introduziram-se diferenças entre as forças antineoliberais.
Algumas permaneceram como movimentos sociais, refugiando-se no que definiam
como a “autonomia dos movimentos sociais”; outras buscaram estabelecer novas
formas de articulação com a esfera pública, para estar em condições de candidatar-se a
resolver a crise de hegemonia instaurada5.
A partir deste ponto, Sader (2009) critica alguns teóricos do zapatismo:

5

Os casos boliviano, equatoriano e paraguaio situam-se claramente nessa segunda categoria; os casos
mexicano e argentino, na primeira.
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a perspectiva da “autonomia dos movimentos sociais” encontra sua
teorização mais articulada na obra de John Holloway, que busca estabelecer o
que seria a estratégia dos zapatistas, cristalizada já no título do seu livro
“Mudar o mundo sem tomar o poder”(2003). Apontava-se para
transformações em âmbito local e no plano social, das quais a estratégia dos
zapatistas, centrada em Chiapas, seria o exemplo mais claro. Essa visão
coincide com aquela que enfatiza a centralidade ‘das bases’, da construção
‘de baixo para cima’ de novas estruturas sociais (p.141).

Sader (2009), com sua vasta experiência nas lutas sociais da América Latina,
reflete sobre o posicionamento dos movimentos, avaliando o que considera seus erros e
acertos :

Compreende-se a posição crítica de uma parte dos movimentos sociais aos
partidos tradicionais e à própria forma tradicional de fazer política, pelas
experiências e frustrações acumuladas. O erro consiste em abandonar a
esfera, acreditando que uma alternativa, mesmo que construída desde as
bases, pode contornar a disputa na esfera política (p.141).

Para Sader (2009),
A existência das ONGs fortaleceu esta tendência. O surgimento do FSM, cuja
“Carta de Princípios” cristalizou a separação entre a estratégia dos
movimentos populares na fase de resistência, da qual não podiam sair sem
voltar a articular esses dois campos. Quando os movimentos sociais ficaram
restritos à esfera social, puseram-se na defensiva, sem capacidade de criar os
instrumentos para a disputa da hegemonia política. O “outro mundo é
possível” só pode ser criado com novas estruturas de poder, não apenas a
partir da resistência de base (p.141).

Sader (2009) aponta
Duas ambiguidades principais que cruzam a posição centrada na “autonomia
dos movimentos sociais”:
- de um lado, a confusão de fronteiras com o discurso neoliberal faz com que
os movimentos sociais elejam igualmente o Estado, a política, os partidos e
os governos como alvos principais de seus ataques. São posturas que
compartilham com o neoliberalismo e levam a confusões a respeito das
bandeiras defendidas pelas ONGs e por uma parte dos movimentos sociais;
- de outro lado, o neoliberalismo tem como uma de suas características
centrais a expropriação maciça de direitos. A superação desse traço, o
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restabelecimento e garantia dos direitos só podem ser feitos por meio de
políticas governamentais.

Concluindo, Sader (2009) afirma:
As disputas políticas pela construção de governos pós-neoliberais ocorreram
depois de alguns tropeços das forças anti-neoliberais:
- enquanto os zapatistas se isolavam no sul do México, sem conseguir
traduzir sua luta numa alternativa política nacional;
- enquanto os piqueteiros argentinos esgotavam seu impulso inicial por não
encontrarem formas de expressão política de suas lutas;
- enquanto os movimentos indígenas equatorianos delegavam politicamente
sua representação a um candidato alheio às suas organizações – que os traiu
antes mesmo de começar a governar;
- enquanto tudo isso acontecia, outras forças sociais começaram a delinear
uma nova estratégia da esquerda (p.142).

Sader (2009) localiza esta estratégia na Bolívia, na Venezuela e no Equador,
como seus principais cenários:
A combinação de sublevações populares com grandes manifestações de
massa desembocou em alternativas político-eleitorais, diferentemente das
estratégias anteriores de luta insurrecional. Porém, à diferença dos projetos
reformistas tradicionais, a nova estratégia propõe-se a implementar um
programa de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais não por
meio das estruturas de poder existente, mas pela refundação dos Estados.
Para isso, une elementos da estratégia das reformas a outros da luta
insurrecional, buscando combinar formas distintas de luta e rearticulando a
luta social com a luta política (p.142).

O enigma da esfinge para Sader (2009) é: “como articular a força acumulada na
resistência ao neoliberalismo no plano político da disputa de alternativas. A atitude de
descartar a esfera política pela crítica a determinadas práticas políticas era

‘jogar a

criança junto com a água suja’ e marginalizar-se da ‘disputa política nacional’ ”(p.145).
Foi o que aconteceu com os zapatistas, apontados como o principal exemplo por Sader.
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Para Sader (2009), “O neoliberalismo é a expressão mais avançada do projeto
histórico do capitalismo(...). Até bens como a água se tornam mercadorias.Assim, a
esfera hegemônica no neoliberalismo é a esfera mercantil” (p.147).
Por outro lado, o pólo oposto não é o Estado. O Estado não define, por si só,
sua natureza, porque pode ser um Estado socialista, de bem-estar-social,
fascista, liberal ou neoliberal. É um espaço de disputa sobre suas
determinações. No neoliberalismo é um Estado mercantilizado, finaceirizado,
que arrecada recursos no setor produtivo e os transfere, em grande medida,
para o capital financeiro através do pagamento das dividas. Ou pode ser um
Estado refundado por governos que buscam superar o neoliberalismo,
constituindo novas estruturas de poder. O Estado é, assim, um espaço de
disputas.
O pólo oposto à esfera mercantil é a esfera pública, aquela constituída em
torno dos direitos, da universalização deles,o que necessita de um profundo e
extenso processo de desmercantilização das relações sociais. Democratizar
significa desmercantilizar, tirar da esfera do mercado para transferir para a
esfera pública os direitos essenciais à cidadania, substituir o consumidor pelo
cidadão. Sendo assim, superar o neoliberalismo requer a refundação do
Estado em torno da esfera pública, incorporando-lhe espaços como o do
orçamento participativo, que representa a colocação de decisões
fundamentais nas mãos da cidadania organizada.(p.147)

Sistematizando a cronologia de Sader (2009), três movimentos marcam a criação
das estratégias da esquerda:
- o levante zapatista, em Chiapas, em 1994;
- Hugo Chavez assume a Presidencia na Venezuela, em 1999;
- o movimento indígena em Cochabamba-Bolivia, que protagonizou a Guerra da Água,
em 2000.
- Guerra do Gás , na Bolivia em 2002.
Sader (2009) assinala:
Outros governos foram eleitos por força da rejeição ao neoliberalismo, como
os de Lula, Kirchner,Tabaré Vazquez, Daniel Ortega, Fernando Lago.
Nenhum deles, porém, deu passos claros para romper com o modelo herdado,
embora o tenham flexibilizado, produzindo diferenças significativas – em
especial nos três primeiros casos,mais particularmente no Brasil e no último,
recém-criado (p.153).
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Ao afirmar que “A construção pós-neoliberal supõe,portanto,uma disputa
prolongada de hegemonia entre o novo bloco social e político e as velhas estruturas de
poder vigentes” (p.150), Sader (2009) sinaliza alguns pontos estrategicos:

Quanto mais contundentes forem os elementos de desmercantilização,de
socialização nos processos de nacionalização,de construção de formas de
poder popular,de construção de consensos de socialização,de pso do mundo
do trabalho,de caapcidade de luta contra a alienação,maiores serão as
possibilidades de transito do pós-neoliberalismo na direção do
anticapitalismo e do socialismo (p.155).

Conclusão similar vamos encontrar em outros estrategistas das lutas
revolucionárias da América Latina. Um deles é Orlando Fals Borda (2008), que, no
ensaio

intitulado

Globalização

e

Segunda

República 6,

reivindica

o

termo

“Glocalização”, sugerindo duas alternativas: ou desejamos que se estabilize o Império
neoliberal armado e unipolar; ou propugnamos pela luta a partir de baixo, com a
globalização cultural, econômica e política como ponto de referência e digno de
resistência.

Se esta opção se desenvolve, parece inevitável que leve às alterações
fundamentais em matérias, tais como a concepção de autoridade legítima e da
política, a co-responsabilidade de governados e governantes, o
acompanhamento sócio-econômico comunal e a economia solidária.
Abriria as comportas para outra grande revolução, invocadora das passadas,
ainda que talvez, sem os serviços da parteira da violência armada tradicional.
[...] Esta outra grande revolução pode fundamentar-se na acumulação
organizada de experiencias, lutas e saberes que fornecem as diversas frentes
de glocalização. Se o processo local se reduz não mais que ao local e ao
conjuntural, e não se trata de coordenar suas forças regional e nacionalmente,
até chegar ao nível mundial _onde repousa o inimigo gigante global -, pouco
se terá ganhado. Portanto a palavra de ordem resultante pode ser a seguinte:
“organizar-se politicamente e combater pelo domínio do poder estatal em
todas as partes, para arrancá-lo das mãos daqueles que hoje o aproveitam, em
prejuízo das maiorias produtivas.(p.67).

Fals Borda (2008) clama por um socialismo humanista e ecológico

6

Cadernos de Pensamento Crítico Latino-Americano, n. 2, 2008.
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que tem caracterizado, desde os tempos pré-colombianos, a nossa vida
camponesa, indígena, silvícola, pesqueira e mineira. São outras formas, mais
humanas, de ser, pensar, criar e produzir que os capitalistas não puderam
contemplar, mas que seguem vivas, apesar de todas as hecatombes sofridas
desde 1492.(idem,p.69)

Essa perspectiva,que podemos chamar de, “ autogestionario-romântico-utopicorevolucionaria”, é proclamada pelo poeta Eduardo Galeano:
“É em virtude da esperança e não da nostalgia que nós devemos recuperar um modo de
produção comunitário e um modo de vida fundado não sobre o lucro mas sobre a
solidariedade,sobre as velhas liberdades e sobre a identificação entre o ser humano e a
natureza”.
Para Galeano,a inspiração nestas culturas ancestrais,”Contra a lei capitalista do lucro,
elas propõem a via partilhada,de reciprocidade,de ajuda mutua que antes inspirou a
utopia de Thomas Morus e que nos ajuda hoje à descobrir a visagem americana do
socialismo,em que as raízes as mais profundas apelam à tradição da
comunidade”.(2004).
O vice-presidente da Bolivia,Alvaro G. Linera,explicita essa utopia concreta
engravidada em possibilidades abertas em seu pais,uma inspiração romântica dialética
entre passado e futuro:
“O que estamos fazendo na Bolívia de modo difícil, as vezes com atraso,mas
inelutavelmente como horizonte de nossa ação política, é encontrar uma via democrática
à construção de um socialismo de raízes indígenas, que chamamos de socialismo
comunitário.Este socialismo comunitário que recolhe os âmbitos da modernidade na
ciência e tecnologia,porém que recolhe os âmbitos da tradição em associatividade, em
gestão do comum, é um horizonte”.(abril 2010).

Contra-Hegemonia e Emancipação= dois caminhos ou um cruzamento ?

A ascensão das lutas sociais na América Latina e a experiência de governos de
esquerda questionam radicalmente as estratégias de revolução no Continente. Neste
sentido, Ornelas em “Contrahegemonias y Emancipaciones” (2006), apresenta duas
visões de estratégias na América Latina. Uma, que chama de “contra-hegemonia” e
outra, chamada de “emancipação”. Sumariamente, “A

contrahegemonia

busca

construir um poder alternativo enquanto a emancipação busca acabar com as relações de
poder”.(2006,p.101)
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Estas estrategias apresentam-se de forma muito tensa em conjunturas criticas ,
dividindo as esquerdas e governos progressistas como, por exemplo, o de Evo Morelos ,
em torno as disputas surgidas em 2011-2012, em torno da cosntrução da carretera que
atravessa o território indigena boliviano TIPNIS.
Conjuntura tonada mais complexa devido a presença de grandes empresas
brasileiras , o que tem levado alguns setores de esquerda a classificar o Brasil de ‘subimpérialismo”, expressão surgida na conjuntura da ditadura militar devido a sua posição
geopolítica no Continente, subordinada aos imperativos do imperialismo norteamericano.
Algumas linhas dividem as duas estratégias:
 o sujeito revolucionário;
 o Estado;
 as alianças;
 a forma de organização;
 as dinâmicas das lutas.
Estas divisões refletem , no fundo, concepções distintas de “desenvolvimento”
Voltemos, agora, ao tema das estratégias em curso. Ornelas (2006) assinala uma
primeira linha demarcatória entre as duas estratégias, isto é “as características do sujeito
social da transformação”:
1) A contra-hegemonia aponta para um sujeito social que confronte
exitosamente o poder estabelecido, um sujeito multiforme que deve construir
uma expressão política, unitária e por uma alternativa geral, tanto nos temas
substantivos da agenda nacional como no nível territorial, em que se aspira a
criar uma força que atue em toda a nação.
Este processo de construção do sujeito segue as linhas gerais postas por
Gramsci em respeito à disputa de hegemonia. Não se trata simplesmente de
tomar o poder do Estado dos dominadores, mas de construir desde a
sociedade civil as bases de uma nova sociedade e de um novo Estado, ao
mesmo tempo em que se destrói a hegemonia da burguesia: neste sentido, a
questão da tomada de poder não é vista como o ponto de partida da
transformação social.
No processo das lutas sociais, os combates parciais e corporativos, encontram
um leito geral na ação da organização política; neste sentido, a lógica
gramsciana da guerra de posições, isto é, a criação paulatina de uma nova
visão do mundo que seja aceita como novo sentido de verdade, é essencial
nos horizontes e ritmos da construção do sujeito da transformação. Para os
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autores que definem a necessidade de desenvolver um projeto contrahegemônico existe uma continuidade entre a Comuna de Paris, as
experiências revolucionárias (russa, chinesa, vietnamita, cubana, centroamericanas) e as tentativas para democratizar o capitalismo (por exemplo, a
Unidade Popular do Chile), enquanto realizaram tentativas para criar novas
visões do mundo que abarcavam o conjunto de suas sociedades.(idem,p.101)

Ornelas (2006) remarca que “existem algumas versões deste argumento que
reivindicam a vigência da dinâmica leninista da organização, de tal modo que a
construção do partido, como organismo especializado na estratégia e na direção de
políticas, é fundamental o processo contrahegemonico”.(idem,p.102)
Acerca do segundo aspecto, o autor afirma:
1) Para a perspectiva da emancipação, o sujeito que se constrói é também múltiplo, porém
caracterizado pela diversidade e ancorado mais na sociedade civil ( ou nas lutas populares) que
na esfera política. A diferença essencial com o projeto contra-hegemonico é que a emancipação
privilegia, põe a ênfase na recuperação do controle da reprodução do sujeito transformador. Por
cima de qualquer outro objetivo, o projeto emancipador parte do enfrentamento das
dependências e opressões que vivem cotidianamente os indivíduos e suas comunidades. Para
isso, encara um aspecto essencial da dominação capitalista: a destruição da
comunidade.(idem,p.102)

O processo constuituinte do sujeito transformador passa pela defesa das
comunidades e do desenvolvimento dos laços que se estabelecem nas mesmas. Elas são
compreendidas como “o espaço e o veículo do projeto emancipador”. A luta deve
abarcar o conjunto das práticas e dos espaços sociais. A ação política é um “constante e
dinâmico processo de auto-afirmação” O projeto emancipador tem suas raízes na
diluição e quase inexistência da esfera política tradiconal.
A diferença dos projetos contra-hegemônicos, a prioridade não é a construção de
ideias totalizantes que abarquem o conjunto da sociedade, mas a subversão das culturas
políticas predominantes em torno do eixo da unidade na diversidade.
Um dos seus traços mais novos é “a incerteza acerca dos dilemas que põem o
poder e a dominação. O futuro da luta aparece azaroso, indeterminado, e só conta com
guias gerais[...] Em resumo, se trata de um método, e não de um programa ou de uma
estratégia política”, (ORNELAS, 2006).

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 40 de 291

41
A segunda linha de divisão está relacionada ao Estado. Para o projeto contrahegemônico, o Estado é um dos espaços fundamentais de qualquer estratégia política,
tem centralidade na estratégia, por algumas razões: a inevitabilidade da violência ao
acentuarem-se os conflitos sociais; O Estado como o espaço de síntese do conflito
social; a dimensão pragmática da discussão.
Na perspectiva emancipatória, o Estado é enfatizado como espaço de
dominação. Não se trata de dar as costas ao Estado, pois é uma realidade presente para
todos os movimentos sociais. Contudo, é necessária uma atitude de distanciamento para
não por o Estado no centro das reflexões e das ações.
A atitude de governos recentes, como Lula e Kirchner, apontam para este
ceticismo frente aos estados na América Latina. Ornelas (2006), então, questiona o
alcance e as possibilidades de crescimento deste modo de resistir da estratégia
emancipatória, a ruptura com o pragmatismo realista da centralidade do sistema político
e o repúdio ao papel divisionista dos partidos: “a pergunta é se as formas de auto
governo e de autogestão serão capazes de surgir e desenvolver-se em contextos mais
complexos que os que atualmente estamos vivendo, constitui um desafio crucial para as
lutas na América Latina” [grifos nossos].
A 3ª linha divisória é a das alianças. Neste campo, as diferenças são menos
claras: “Para a contra-hegemonia, as alianças estão ditadas pela construção unitária, em
uma lógica de unidade para ação e tendo como horizonte a criação do sujeito capaz de
fazer frente as forças hegemônicas”.
Aqui, Armando Bartra traça um caminho que combina as duas estratégias :(apud
Ornelas, 2006):

A dinâmica autonôma deve enlaçar-se com a contra-hegemônica a fim de
lograr as transformações sociais. Ao transitar da independência política à
autogestão econômica e desta ao autogoverno, o conceito de autonomia
robustece seu sentido e sua alteridade: se, num primeiro momento é uma
postura sistêmica, um modo insubmisso de inserir-se na ordem existente; em
sua forma mais acabada, é uma postura antissistêmica, um modo de resistir,
construindo, ordens alternativas desde baixo e a contrapelo.
[...]
sem organizações autogestionárias que operem produção e serviços populares
lidando cotidianamente com Estado e mercado, sem partidos institucionais
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capazes de impulsionar programas alternativos desde a oposição ou no
governo e em todas as esferas; sem eles não sobreviverão tampouco as
experiências autônomas mais radicais, laboratórios do altermundismo que
miram ao futuro, porém com os pés bem postos no presente. Porque sem
possibilidade não há utopia. Porque é bom ser realistas exigindo o
impossível, mas também ser utópicos conseguindo o possível aqui e agora.

A quarta linha divisória é a do “processo de organização”.

O

projeto

contra-hegemônico propõe construir sujeitos centrados na esfera política: partidos,
articulações, governos, coalizões de Estados capazes de enfrentar a hegemonia dos
EUA. Sublinha a urgência de criar “expressões políticas”, “alternativas viáveis” que
enfrentem a barbárie da guerra e abram o caminho para “um outro mundo é possível”
(Fórum Social Mundial). Neste campo, destaca-se a questão da “Vanguarda Política”
(as espacialidades).
Conforme

Sader

(apud

Ornelas,

2006):

“pensar

estrategicamente

os

temas,analisar a realidade da sociedade,fazer projetos de formação política, tudo o que
diz respeito a uma vanguarda”. Já o projeto emancipatório propõe que “a ideia da
emancipção rechaça com clareza a formação de novas vanguardas. A construção de
novas formas de organização tem três eixos: a afinidade; a busca de horizontalidades; e
as assembleias como espaços de reunificação da vida social.

Esses eixos fundam

uma forma comunitária de organização (Comunas, com várias denominações).
A quinta linha de debate está ligada à “dinâmica das lutas” (as temporalidades).
Para o projeto contra-hegemônico esta é uma dinâmica de urgência, pois são tempos
urgentes, e as estratégias devem obedecer a exigências quase incompatíveis: manter o
rumo estratégico das lutas antissistêmicas e, ao mesmo tempo, responder às
necessidades da conjuntura. O dominante até agora é que a conjuntura acaba por
predominar, deslocando o projeto de longo prazo, segundo Ornelas.
Para o projeto emancipatório, fala-se de outros tempos, de outra visão do
prioritário nas lutas, em que o acento está posto no processo interno dos sujeitos.
Principalmente, as organizações e movimentos de indígenas e camponeses interpretam
esta visão como oposição frontal à visão capitalista dos tempos. Esta visão de
temporalidade está centrada na cosmovisão dos “povos originários”.
Ornelas (2006) sintetiza os pontos comuns e as divergências:
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Constatamos que as reflexões acerca das contra-hegemonias e das
emancipações convergem na necessidade de romper a hegemonia do grande
capital e seus agentes locais, assim como, na aspiração de cosntruir a mais
ampla unidade em torno desta definição estratégica.
Mas, pelo contrário, as dinâmicas da organização e de construção do sujeito
transformador implicam fortes diferenças(...) E, em muitos terrenos
particulares, como são a vanguarda, a participação na política institucional e
nas eleições táticas, estas diferenças tendem a converter-se em contraposições
abertas, que fecham caminhos para ação unitária.(idem,p.112)

2.3. Comunas Autogestionárias na Indo-afro-América Latina e Central:
(Socialismo na Práxis)

No

Continente

latino-americano-central,

Comunidade” são fenômenos de

as

“longa duração”

experiências

da

“Forma

e fazem parte do processo

civilizatório das comunidades indígenas, dos povos originários. Por exemplo, o
‘AYLLU’ peruano.
As comunidades têm sua origem no pré-Incaico “ayllu”, o qual se perde na
nebulosa da pré-história americana. O mais provável é que a origem do
“ayllu” seja paralela à conversão do nômade em sedentário(...) o “ayllu” é
uma necessidaede das condições do solo e do clima americanos e assim se
perpetua como fenômeno telúrico ... Tão grande é a força da comunidade
agrária nos Andes que a mesma se manteve desde o pré-incaico aé nossos
dias apesar da obra devastadora da Conquista, que arrasou durante os
primeiros anos as mais recônditas cavernas dos Andes(...)Nem todas as
comunidades se regiam por idênticos princípios (...) mas não há duvidas de
que a primeira das assinaladas era uma comunidade libertaria que,de uma
maneira empírica,superava no tempo às utopias de Thomas Moro e os
falansterios de Fourier (GARCIA, 1956, p.152).

No campo da antropologia marxista, a obra de Maurice Godelier nos aporta elementos
valiosos sobre os Incas. Em obra de 1973, “Horizont, trajets marxistes em
anthropologie”, Godelier dedica um estudo ao “conceito de ‘formação econômica e
social’: exemplo dos incas”.
Voltemos a Garcia que , no capítulo sobre a Bolívia, diz: “nenhum grupo étnico
teria sobrevivido quatro séculos de opressão e servilismo como sobreviveu o índio
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andino, se não tivesse baseado sua resistência nessa unidade telúrica, o “Ayllu”, que, no
México, se chama de “Calpulli”.(GARCIA, 1956, p.194)
Essa sobrevivência está presente em experiências com base autogestionária
territorial, como “Villa El Salvador”, no Peru. Além disso, há o movimento
“Integracion Ayllu”, que defende a cultura andina a partir da ideia do ‘ayllu’, que em
quéchua significa “grupo de parentes”. Através da Obra do peruano Mariategui fica
claro o caráter coletivista e mesmo autogestionario dessa “forma comunidade”. Em seu
livro “7 Ensaios”, ao criticar o método liberal-individualista, Amauta nos fala destas
experiências como base para um possível “Socialismo Indo-americano”.
Diz Mariategui: “[...] considero fundamentalmente esse fator incontestável e
concreto que dá um caráter peculiar a nosso problema agrário: a sobrevivência da
comunidade e de elementos de socialismo prático na agricultura e na vida
indígenas” [grifos nossos].(apud MAZZEO, 2009, p.52)
Segundo Mazzeo (2009), autor que vem analisando a obra do Amauta a partir
das experiências recentes nos Andes, em sua obra “Vigência de Mariategui (2009),

Para Mariategui, estes elementos surgiram no Peru em tempos pré-incaicos e
se desenvolveram, junto com uma economia que se desenvolvia espontânea
e livremente, até a Conquista espanhola. O que significa que estes elementos
não foram eliminados ou afetados pelos Incas, que estes não alteraram esse
estado natural; pelo contrário, segundo Mariátegui, o potenciaram: “O
trabalho coletivo, o esforço comum, foram empregados frutuosamente com
fins sociais”. Deste modo, estes elementos garantiram a subsistência e o
crescimento da população. No marco do Império Inca, as comunidades foram
as células de um Estado “dinâmico”.(2009,p.52)

Todavia, ressalta Mazzeo, “essa postura, que põe Mariátegui na linha dos que
sustentam a tese do “Comunismo Incaico”, não o conduziu a uma idealização ingênua
do incato e a formulação de restaurações utópica. Pelo contrário, o Amauta dizia:
Não creio em obra taumatúrgica dos Incas. Julgo evidente sua capacidade
política; porém, não menos evidente que sua obra consistiu em criar o
império com os materiais humanos e os elementos morais herdados por
séculos. O ayllu – a comunidade – foi a célula do Império. Os Incas fizeram a
unidade, inventaram o Império, mas não criaram a célula. O Estado jurídico
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organizado pelos Incas reproduziu, sem dúvida, o Estado natural preexistente.
Os Incas não violentaram nada(apud MAZZEO, 2009, p.53).

Para melhor entendimento da postura de Mariategui, e a natureza do Imperio Inca,
vamos voltar as idéias de M.Godelier sobre formação econômico social e modos de
produção, que toma como exemplo o Imperio Inca:
“No interior de numerosas tribos que foram submetidas na metade do século XV pelos
Incas e integrados sem eu império e sua economia, a produção repousava no
funcionamento dos ayllu, comunidades de vila locais onde residiam os grupos de
parentes do tipo linhagem. A propriedade do solo era comunitária e o solo era
redistribuído periodicamente entre as famílias restritas, sem que estas pudessem
transformar esse direito de uso em direito de alienação,assim em uma forma qualquer de
propriedade privada, separada da propriedade comum”(Godelier-p.84)
Na questão do processo de produção, o trabalho “era igualmente uma forma
comunitária, repousando na ajuda mutua dos moradosres das villas para realização de
diferentes tarefas produtivas. O chefe da vila, o kuraka, era o primeiro beneficiário desta
ajuda mutua, e as terras comuns cultivadas especialmente para o cuidado das tumbas e
divindades locais e para os chefes locais.”.(idem)
Dessa forma, segue Godelier,”Nós temos ai um modo de produção com base na
cooperação de produtores diretos, ligados entre eles pelo que o cronista espanhol Blas
Valera chamou de “a lei da fraternidade”, isto é,as obrigações recíprocas entre parentes
e vizinhos.A desigualdade social existia entre chefes e gens do comum, mas não era
marcante.”(idem)
Godelier diz que “ esse modo de produção definia-se no essencial do que Marx –em ‘O
Capital”- chamou de “associação imediata dos produtores’(...) tal qual ela nos
aparece no limiar da historia de todos os povos civilizados”(ibid-p.88)
Estas comunidades ou os grupos étnicos e tribais, quando caiam sob a dominação do
Estado Inca, “sofriam uma transformação profunda. Uma parte de suas terras era
expropriada e tornava-se domínio do Estado ou da Igreja.Sobre as terras que elas
conservavam, as comunidades perdiam igualmente uma parte de seus direitos
comunitários antigos pois o Estado Inca reivindicava um direito eminente sobre todas
estas terras do reino, portanto, um direito de controle de uso destas terras, o que abolia a
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autonomia antiga das comunidades; nas terras que ficavam em suas mãos, as formas de
uso do solo permaneciam as mesmas de antes da conquista Inca, e a produção revestia
sempre uma forma comunitária”(ibid-ps 84,85)
O que resultava desse complexo proceso de expropriação das comunidades submetidas?
Segue Godelier:” Entretanto, um novo modo de produção se formava”(grifo
meu){ibid-p 85].
E que, “As terras apropriadas pelo Estado eram trabalhadas para o Estado pelos
camponeses agora submetidos a um regime de corvéia.Essa não era individual: toda a
vila participava por família,e o Estado Inca fornecia a alimentação e a bebida, do
mesmo modo que fazia, no ayllu tradicional, o beneficiário da ajuda comunitária
com os que os ajudavam . O Estado fornecia os instrumentos e a semente e insistia
em que as pessoas viessem trabalhar em habitos de festa, com musica e
cantos”(idem).
Enfim,”deste modo, as formas antigas de reciprocidade econômica e as formas antigas
de ideologia e de ritual que lhes correspondiam serviam ao funcionamento de relações
diretas de exploração e de servidão economicas características de uma forma nova de
modo de produção relevando, parece, do tipo ‘modo de produção asiático”(idem)
Esse modo de produção ‘tipo asiatico’, estava em pleno vapor em 1532:”Os laços
tradicionais das tribos e de seu solo se encontravam em parte quebrados e o
desenvolvimento de um tipo de escravidão, chamada yanacona, tinha criado uma nova
camada social, os yana, indivíduos separados completamente de suas comunidades de
origens e ligados à pessoa de um senhor(...) Um via nova de evolução se abriu, ligada
ao desenvolvimento destas formas novas de propriedade e de exploração, separadas
cada vez mais das antigas relações comunitárias”(ibid-p.86)
Enfim, Godelier sintetiza suas idéias sobre a formação econômico e social Inca: “Destes
tres tipos de relações de produção que remetiam à épocas diferentes da evolução
das sociedades índias dos Andes, o segundo tinha, no século XVI, um papel
dominante na formação econômica e social que constituía o Imperio Inca”(idem).
Para Godelier ,esse quadro significava “a existência e a sucessão de DUAS
formações econômico e sociais, uma Pré-Colonial , dominada por um modo de
produção remetido ao Modo produção Asiático, a outra dominada por um modo
Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 46 de 291

47
de produção realizado após a conquista espanhola e dependente em sua estrutura
interna e suas funções do modo de produção da Espanha feudal à época do
nascimento do capitalismo, época chamada pelos economistas clássicos de
‘acumulação primitiva do capital”(idem).
Para Godelier, “A sucessão destas duas formações econômicas e sociais não foi o
produto de uma evolução interna das sociedades indigenas dos Andes”(idem).
Mazzeo,na pista traçada ´por Mariategui, recusa todo tipo de ‘nolstalgia”: “A
tradição para permanecer viva e atuante não deve ser “continuada” nem “recomposta”
mas “redescoberta, isto é, refundada conscientemente”(2009, p.52). Com a Conquista
espanhola, veio uma nova Visão de Mundo. Como bem disse René Zavaleta, uma das
fontes do atual pensamento de esquerda boliviano,

Os espanhóis trouxeram o sentimento do ouro, isto é, as noções de
abundancia e carência, desconhecidas naquela cultura coletivista e
também,por conseqüência, as ideiaideias da solidão,a concorrencia e o
individuo.É o idioma da ambição que, no gold rush da Conquista,constrói o
mito do Eldorado cuja versão altoperuana é o Grande Paititi,perdido ou
escondido na manigua inacessivel de Moxos (1967, p.19).

Voltemos à nossa Cronologia. Já na Revolução Mexicana (1910-11), esses
elementos tomaram vida. Mas, será, sobretudo, no contexto de hegemonia e posterior
crise do Neoliberalismo no Continente que estes “Povos originários” darão vida a essa
“Potência Plebéia”, através de diversas revoltas e insurreições e revoluções. Desta
forma, em 1994, em Chiapas no México, os índios retomaram a ideia da Comuna de
Morelos da época de Emiliano Zapata, inaugurando um ciclo de lutas de caráter “pósneoliberal” e mesmo revolucionário no continente.
Em Chiapas, a experiência foi se acumulando até chegar aos territórios livres,
tipo de “autogoverno municipal”, governados pela própria população e que se chamam
de “Caracois”. Em Cochabamba, Bolívia, em 2001, a população se rebelou contra a
privatização da água e assumiu o controle da cidade durante dez dias. Em Oaxaca,
México, em 2006, foi construída a Comuna de Oaxaca. Na Venezuela bolivariana, a
experiência traz elementos de participação popular na linha do poder popular.
Sobretudo, no “Programa de Desarroyo Endogeno” e nas diversas “Missiones”.
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Muitas destas experiências são lutas com elementos e/ou possibilidades para
“Além do Capital”, como diz Meszáros. A concepção de “poder comunal” e mesmo a
visão filosófica de “tempo”, na linha de Walter Benjamin, revivem nas chamadas
“Comunidades Andinas”. Deste modo, revivendo e atualizando as ideias de Mariategui.
Mazzeo, em obra que define com o espírito de “uma proposta de resignificação e
atualização da obra do peruano J.C.Mariategui” (2009) põe como um dos objetivos de
seu trabalho
contribuir para que cada leitor e leitora descubram seu próprio
Mariategui...Em uma dimensão mais própria,aspiramosa construir um
dialogo com as tradições, as temporalidades, os saberes,enfim , as
cosmovisões dos moviemntos “societários” condensadores de sociedades em
movimento,portadores de projetos civilizatórios.Damos a esse dialogo caráter
estratégico.(2009, p.13)

Mazzeo define seu objetivo em relação ao Amauta:
Queremos pensar em Mariategui a partir das experiências que, nas últimas
décadas,sobretudo nos últimos anos, tornaram possíveis outras perspectivas e
mudaram algumas formas de percepção. De modo mais específico, queremos
pensar Mariategui desde as práxis das organizações populares da Argentina e
de Nuestra America contidas e articuladas no que podemos chamar de um
campo de hegemonia, isto é, de contrahegemonia, um espaço reduzido, mas
com capacidade de abrir novas superfícies e de resistir à política estatal da
direita neoliberal e do progressismo realmente existente que recicla e anula
toda intervenção de ruptura.(apud MAZZEO, 2009, p.49).

Segue: “A chave de leitura e apropriação impôem, então, um conjuntos de
necessidades relacionadas com o poder popular e os modos de construí-lo, consolidá-lo
e ampliá-lo”(MAZZEO, 2009, p.48). Para Mazzeo, estas tarefas implicam:

a autonomia ideológica e política das classes subalternas, conectadas com a
democracia, a ação direta e com os vínculos entre a revolução e a
cotidianidade, etc. Em geral, o ponto de vista que adotamos remete a tudo
aquilo que faz a reformulação de um projeto socialista para Nuestra
America.(p.48)

Portanto, é nessa linha que caminham algumas obras recentes. Neste sentido, por
um lado, a obra de Álvaro Garcia Linera é sintomática dos novos tempos de “Nuestra
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America”. Retoma a visão anti-imperialista de José Marti, além de ampliar e atualizar as
concepções de Mariategui sobre a ‘autogestão andina”. Sua principal obra,

“La

Potencia Plebeya”, tem por eixo a visão que chama de “Forma Comunidade”.
Em outra perspectiva, dialogando com a obra de Linera, Zibechi (2006)
polemiza algumas questões de caráter estratégico. São duas perspectivas presentes nas
atuais lutas na America Latina e Central. Sua obra principal, “Dispersar El Poder”, tem
por eixo central a questão dos “poderes não estatais”. Por exemplo, a mobilização
popular em bairros, tal qual ocorreu na rebelião popular boliviana em setembro-outubro
de 2003, no que diz respeito à segurança pública, é significativa:

Uma das experiências de mobilização popular no bairros foi a forma de
controle de roubos e assaltos. Nos dias da revolta, não havia força policial
que pudesse garantir a segurança cidadã. O povo, principalmente em seus
setores indígenas e populares, recolheu a experiência dos acontecimentos de
fevereiro de 2003.
Os centros comerciais mais disputados, como as áreas do Grande poder e a
Huyustus, funcionaram sob a lógica da organização de vizinhos. Por turno e
fazendo a vigília a cada 24 horas, controlaram a entrada de estranhos nos
bairros comerciais. Esta forma de segurança vizinhal possibilitou que não
houvesse nem assaltos, nem roubos às casas comerciais e às moradias. Aqui
funcionou um tipo de “polícia sindical” urbana, no melhor estilo dos
congressos operários e de camponeses que recordam à Comuna de Paris
(2006, p. 22).

Como vimos acima, em outra perspectiva estratégica, mas dialogando com
Linera, Raúl Zibechi(2006) analisa os movimentos bolivianos:

Sinto que o que está acontecendo nos territórios dos movimentos, que em
minha opinião é a formação de “outro mundo”, não apenas novo mas
diferente do atual, assentado em lógicas de construção diferentes, está
relacionado com a reflexão de Marx sobre a Comuna de Paris.
Os operários não têm nenhuma utopia pronta para implementar por decreto
do povo. Eles não têm que realizar nenhum ideal, mas simplesmente dar
vez aos elementos da nova siociedade que a velha sociedade burguesa
agonizante traz em seu seio [grifos nossos].(p.23)
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No sentido da autogestão, Zibechi (2006) afirma:

Marx não utilizou as palavras espontaneidade ou espontâneo – foram
introduzidas por Kautsky e Lênin, em sua visão estadocêntrica-; mas os
adjetivos selbstanding (por si só, por iniciativa própria) ou eigentumlich (
próprio-inerente), ou seja o que existe por si mesmo. Sua obra está
atravessada pela ideia da auto-atividade dos operários e pela utilização do
termo “naturalmente” para referir-se à forma como surge essa atividade
(p.24).

A obra de Zibechi está plena de alusões à Comuna de Paris. Toda a obra está
atravessada pela ideia de “Comunidade”, e, neste ponto, se encontra com o esforço
teórico de Linera, em seu “Potencia Plebeya”. Zibechi leva a ideia de comunidade ao
seu “limite positivo”. Deste modo, no prólogo de seu livro, afirma:

A noção de comunidade assume – com razão – um peso decisivo em cada
uma das formulas alcançadas por “Dispersar El Poder”, e preside cada uma
das estratégias de argumento,desde o momento em que se busca fazer da
comunidade não uma categoria geral –util para nomear uma infinidade de
objetos diferentes- mas,um conceito especifico para um devenir histórico
social:a comunidade é o nome de um código político-organizativo
determinado como tecnologia social singular. (...)A comunidade
opera,então,neste texto,como nomeação das formas da ação coletiva,e o faz
com toda intenção de circular a contra-pelo da sensibilidade evanescente para
qual tudo que é sólido se desmancha no ar.(idem,p.212)

Para Zibechi, “A comunidade não é, se faz; não é uma instituição, nem sequer
uma organização, mas uma forma que adotam os vínculos entre as formas. Mais
importante que definir a comunidade, é ver como funciona”. Em outra passagem da
obra, o autor afirma: “As comunidades existem e ainda pré-existem ao movimento
social boliviano. Porém, não há um ser comunitário essencialista, uma identidade
comunitária abstrata e geral”.
Raúl Prada,integrante do grupo “Comuna” da Bolivia,também faz referencia à
Comuna de Paris,ao falar sobre o processo de “Descolonização”:
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[...]Embora tambem se possa entender por comunidade as novas formas
coletivas de resistencia ao capitalismo nesta perspectiva,não esquçamos que a
Comuna de Paris colocou um projeto de sociedade autogestionaria. Desde
essa experiência se recolhe o projeto comunista como alternativa radical ao
capitalismo,sustentado no desenvolvimento alcançado das forças produtivas
,baseado no trabalho cooperativo, no inteelcto geral; EME struturas de
comunidade conformadas com a linguagem,a ciência e a
comunicação.(2010,p.82-83)

2.4. O Sistema Comunal
Em sua analise Zibechi é taxativo:
Existe, sim, um sistema comunal que se expressa em formas econômicas e
políticas: a propriedade coletiva dos recursos e o manejo ou usufruto privado
dos mesmos. A deliberação coletiva e a rotatividade da representação (...) e o
representante não é designado para mandar, senão para “simplesmente
organizar o curso da decisão comum.(2006,p.38)

Patzi: “As caracteristicas do sistema comunal são universalizáveis” (apud
Zibechi, 2006, página). São as mesmas características e princípios da experiência da
Comuna de Paris. Assim,
A economia do sistema comunal exclui a exploração ou apropriação do
trabalho alheio, já que os bens coletivos são usufruídos em forma
privada/familiar. Da mesma forma, não existe o trabalho alienado, já que a
família e seus membros controlam os modos e ritmos de produção, não estão
sujeitos a outro controle que não seja o da comunidade. (ibid-p. 38)

Na esfera do poder político, a figura do representante comunal é oposta a que
conhecemos na política tradicional(...). Nas comunidades, a representação
não é voluntária, mas obrigatória e rotativa. À diferença da lógica neoliberal,
na comunitária não se elege o mais capaz ou o mais instruído ou inteligente,
mas apenas simplesmente ao que lhe toca o turno(...). Como a representação
não é opção, mas um dever que se presta à comunidade, que todos a seu turno
devem prestar se querem seguir usufruindo dos bens comunais (terra, água,
pastos).(ZIBECHI, 2006, p.39)

Patzi considera três aspectos fundamentais do Sistema Comunal:

1) Os postos de venda dos comerciantes não são propriedade privada, são
manejados pelo sindicato, pelos grêmios; o proprietário é a coletividade, os

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 51 de 291

52
vendedores são possuidores. Ou seja, o comércio tem o mesmo papel que a
terra na comunidade, sem comercio morreriam de fome. Esse é um dos
elementos. Ninguém entendia por que as pessoas obedecem e quem não o faz
paga multa. Por que pagam? Que elementos de coerção há? Seus espaços de
venda podem perdê-los e, se isso ocorre, ficam marginalizados.
2) O segundo elemento é a junta de vizinhos. As zonas que não têm serviços
são as mais efetivas na mobilização. Nestas zonas, a água, a luz, o gás, não
são decisões individuais. Estes serviços são controles coletivos, passam pela
junta de vizinhos. Por isso, lutam por uma ficha, se não lutam sua rua fica
sem serviços (...). A formação de cooperativas para a água ou a luz são ações
coletivas que suprem o déficit do Estado. São recursos construídos
politicamente.
3) A terceira é a educação. Com a participação dos país pela reforma
educativa, há um controle de toda a educação. Os comitês de país controlam
o acesso dos filhos à educação, se não participam das marchas, os filhos têm
problemas(...). Em todos os estabelecimentos há juntas escolares.
Estes são os atores principais.Todas as instâncias que mencionei têm sua
estrutura.Tudo está organizado. Cada mercado tem uma, o controle mais
comunal é o mercado, o territorial são as juntas. Na zona, no bairro e no
grêmio o controle é coletivo, comunitário(idem, p.55-56).

Em relação as organizações do poder popular nos

bairros, Zibechi (2006)

enfatiza o papel das Juntas de Vizinhos:
Chama a atenção a evolução quantitativa das junstas de vizinhos e as
organizações territoriais de base. Até 1988 havia 180 juntas vizinhais, o que
segundo a população desse momento (uns 360 mil habitantes) indica que
havia uma cada 2.000 habitantes aproximadamente.
Até 2004 havia 540 juntas vizinhais,para uma população de uns 750 mil
habitantes, o que indica que havia um cada 1.300-1,400 habitantes. A
densidade de juntas de vizinhos respeito à população aumentou. Isto é,
quando cresce a população as juntas são menores mas também mais fortes,
como indicam as mobilizações dos últimos 5 anos.
Por comunizar entendemos um processo em que os vínculos sociais adotam
um caráter comunitário, em que portanto se fortalecem a reciprocidade, a
propriedade coletiva dos espaços comuns, a “democracia do ayllu”, o papel
das unidades familiares na vida social, entre os mais destacados. (2006,P.45)

A análise de Zibechi (2006) sobre a relação entre Comunidade e Insurreições é
um elemento fundamental para entendimento da dialética do poder popular, de suas
estratégias em curso.
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Durante os momentos insurrecionais a mobilização dissolve as isntituições,
tanto as estatais como as dos movimentos sociais. As sociedades em
movimento, articuladas desde o interior de seu cotidiano, fissuram os
mecanismos de dominação, rasgam os tecidos de controle social, dispersam
as instituições; deixam, em síntese, expostas as fraturas societais que a
própria sociedade, ao mover-se, ao deslizar-se de seu lugar anterior, põe a
descoberto.(idem,p.33)
Os tempos de desbordagens, de intensa criatividade coletiva – durante os
quais os grupos sociais liberam gigantescas energias -, atuam como
relâmpagos capazes de iluminar as sociabilidades subterrâneas, moleculares,
submergidas, ocultas pelo véu das inércias ciotidianas nas quais se impõem
os tempos e os espaços da dominação e da subordinação.

Esta passagem de Zibechi (2006) lembra não somente o movimento da famosa
“toupeira”, mas também a dialética do mito de Sísifo. Ao analisar as insurreições do
início de 2000 em Cochabamba e no Altiplano Aymara e na cidade de El Alto, na
Bolívia, ou os que se seguiram em abril e setembro-outubro de 2000, o autor segue a
perspectiva da filosofia da história de Walter Benjamim e O autor chama de “momentos
epistemológicos” estes “relâmpagos insurreicionais” . Neles e através deles, podemos
“privilegiar a fugacidade do movimento”, sua “intensidade”, para conhecer o que se
esconde nas formas estabelecidas. A esse respeito, afirma Zibechi (2006):
Durante o levante se iluminam, mesmo fugazmente, as zonas de penumbra
(ou seja, as margens vistas desde o estado); a insurreição é um momento de
ruptura em que os sujeitos desenvolvem suas capacidades, seus poderes como
capacidades de fazer e, ao desenvolvê-los, mostram aspectos ocultos nos
movimentos de repouso ou de menor atividade coletiva.(idem,p.33)

São os momentos em que Sísifo chega ao pico da montanha! Como, portanto,
articular estes grandes momentos com a vida cotidiana da comunidade? O que faz Sísifo
quando retorna à planície, ao pé da montanha? O desenvolver múltiplo da capacidade
de fazer dos “de abaixo”

desarticulam o instituído. Nesse sentido, o autor busca

responder questões de fundo estratégico:
- Como é que essa maquinaria social é capaz de destituir,dispersar,o
instituído?
- Que características intrinsicas lhe conferem essas potencias?
Uma delas,que rastreamos ao longo desse trabalho,consiste na formação de
poderes não estatais , isto é,poderes distribuídos –tenedncialmente- de forma
homogênea ao largo do tecido social,poderes políticos não separados da
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sociedade em que nascem. Durante as insurreições vemos como ocorpo
social, as comunidades rurais e urbanas,são elas mesmoas poderes sem
órgãos especializados,poderes em movimento sem poderes sobre o coletivo.
Durante os grandes movimentos se multiplica a energia social em
comunidades,bairros,vilas
e
cidades;
observamos
como
centenas,milhares,milhões,desde suas vidas cotidianas se tornam capazes de
ações que pouco antes pareciam impossíveis.
(idem,p.35)
Não é possível que só durante as grandes mobilizações surge essa energia.Em
infinidades de casos,sobretudo em situações de catástrofes ou naquelas em
que o trabalho individual não é suficiente para resolver os problemas,reaparecem essas energias coletivas.
Isso indica que estão “adormecidas” para despertarem quando necessário ?
Ou,pelo contrario,são energias que se desenvolvem e se re-criam na
infinitude familiar,de bairro,nos interstícios da vida cotidiana?
As perguntas se acumulam,e de antemão sabemos que muitas não têm
respostas simples.
Não podemos esquecer o fato de que – inclusive no mundo dos
oprimidos,nesse caso o dos aymaras rurais e urbanos- as relações estatais
existem e ganham força quando se aquietam as águas da rebelião social.
O que sucede com essas energias coletivas e os poderes não estatais que elas
acalentam,quando os tempos de insurreição cedem espaço para os períodos
mais calmos ?
Podem institucionalizar-se os poderes estatais?
Como,em que espaços,em que tempos?
Ou seja,como podem as relações não estatais converterem-se em relações de
tipo natural na sociedade atual?
Nos interessa saber como as relações sociais de caráter estatal cedem espaço
para as relações não estatais,mas também,como se produz o caminho
inverso.E,muito particularmente,como convivem nos mesmos espaço-tempos
ambas dinâmicas.(idem,p.35-36)

Estas são as questões de fundo que Raul busca responder. As ações de caráter
inssurrecional só podem ocorrer, conforme Zibechi (2006),

se houver aexistencia de uma densa rede de relações entre as pesoas;relações
que são também formas de organização.O problema é que não estamos
dispostos a considerar que na vida cotidiana as relações de vizinhança,de
amizade,de companheirismo,de compadrio,de família,são organizações da
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mesma importância
estado.(idem,p.37)

que

o

sindicato,o

partido,e

até

o

próprio

Estas relações de caráter comunitário portam forças enormes e é dentro delas
que se constroem os movimentos de insurreição.

2.4.1. A Comuna Aymara

O líder boliviano Felipe Quispe, na década de 90, publicou obra em que
defendia uma “Revolução Índia Comunitária” para destruir o capitalismo:
(...)e sobre suas ruínas construir e voltar à Comuna Aymara e, assim, poder
formar uma União de Nações Socialistas de Qullasuyu chegando a uma
sociedade sem classe nem raças, onde reina o Coletivismo e o
Comunitarismo de ayllus. Em que seremos donos de nossa Pacha Mama
ancestral, de nossos destinos do poder político, para governarmos os próprios
aymaras a nós mesmos como no tempo Tiwanakense.(idem,p.152)

A Comuna de Aymara foi explicitada em folheto do “Movimento Katarista de
Libertação”:

Buscando uma reconstruçãop atualizada do Ayllu que não seja apenas um
retorno à época anterior a Conquista,as formas de organização deste Sistema
Comunal aparecem da seguinte forma:
“Ayni=cooperação entre famílias do ayllu
Mink”=reciprocidade entre ayllus
MIT”=reciprocidade entre ayllus e a marka ( a Marka é toda comunidade
humana em um mesmo território- uma Marka pode ter de 4 a 20
comunidades).
Q”amaña= reciprocidade relacionada com o espaço ecológico”(idem,p.153)

O funcionamento da Comuna segue os seguintes Princípios:
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A prática política do ayllu (designa autoridades por rotatividade e sucessão
por tempo limitado, de modo que não exista o monopólio do poder) é a base
do poder político. O exercício político não só fica em nível do ayllu, mas se
generaliza em nível da Marka através dos malkus, que são designados
rotativa e sucessivamente pelos diferentes ayllus. Trata-se de construir uma
“sociedade comunitária” em base a ayllus, de baixo para cima, incluindo a
formação de empresas comunitárias de base “até construir a Grande
Confederação Econômica e Política de Ayllus e Comunidades, em que os
jilaqatas e os malkus sejam as autoridades deste novo modelo econômico e
social. Estas autoridades governariam através de cabildos e
assembléias.(idem,p.153)

AS REBELIÕES COMUNAIS

Essa utopia concreta de Outro Mundo Possível se materializou em diversas lutas
e insurreições no início do Século XXI. Zibechi (2006) relata as três maiores.Esta serie
de Documentos foi produzida numa conjuntura de ascenso das lutas sociais: das 3
primeiras e grandes insurreições aymaras do século XX, cujo epicentro foi a província
de Omasuyos e a cidade de Achacachi, centro histórico, econômico, político e cultural
aymara”.(idem,p.154)
Sigamos a cronologia traçada por Zibechi (2006):
1- Em abril de 2000, ocorre a 1ª insurreição que dura 9 dias, com bloqueios
massivos de rotas contra a lei das águas que partem da província de Omasuyos
mas com alcance nacional. É a 1ª grande manifestação desde as lutas de 1979
contra a ditadura. Nas formas de luta e organização, utilizam-se de forma
massiva o sistema de turnos e rotatividade para garantir os bloqueios,sendo os
cabildes e assembléias os modos de tomar decisões com ate 15 mil aymaras em
Achacachi. Essa luta significou ‘a primeira grande derrota do sistema liberal na
Bolívia”,e foi simultânea à “Guerra da Água” ocorrida em Cochabamba,em
“uma luta em que os aymaras fizeram nascer o ethos comunal como estratégia
de luta” (p.154).
2- Em setembro-outubro 2000, ocorreu uma nova insurreição,a 2ª que abrangeu
toda a região do altiplano e o vale norte da La Paz. “O fato mais notável é que
durante os 10 que durou a luta,criou-se o “Quartel Geral Indigena de
Qalachaka”,o eixo articulador do movimento,onde se concentravam 50 mil
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comuneros em estado de militarização,exercendo o auto-governo de fato”.
(p.154-155);
3- Entre junho e julho de 2001, ocorreu a 3º insurreição, com duração de cerca de
dois meses, abrangendo também o Altiplano e os Valles do Norte de La Paz. Foi
criado, desta vez, junto ao “Estado Maior” de qalachaka vários micro-quarteis
para controle do território”.

O que trouxe de novo esse movimento?

Diferentemente do que ocorreu em 1979, esse movimento não foi para
defender a democracia representativa nem para obter reivindicações.Pelo
contrario, significou em 1º lugar,o inicio do fim da democracia representativa
e a queda do modelo econômico neoliberal que se implementou a partir de
1985 e,em 2º lugar,o inicio da legitimação do projeto político da
autodeterminação das nações originais confederadas(idem,p. 155).

Nesta conjuntura revolucionária foi emitida a “Declaração de Achacachi”, com
seis pontos. Dentre eles, destacamos os seguintes:
 O 1º ponto destaca que o “Renascimento do poder indígena e das nações
originarias desta Republica

dominada pelo poder econômico,político e

ideológico do colonialismo” (p.155);
 O 3º ponto, supõe um salto qualitativo na história das lutas aymaras recentes:
“Para qualquer ação conjunta do movimento camponês,se fixa como quartel
geral

e

capital

do

poder

indígena

a

Achacachi,província

de

Omasuyos,departamento de La Paz” (p.155).
 O 5º ponto diz “Qualquer ação contra os camponeses por parte do governo,será
respondida com o levantamento em armas das nações originarias” (p.155);


O 6º ponto afirma “Instaurar nos territórios indígenas Conselhos de Justiça
Comunal em vez de corregedorias e policias,Assim mesmo,expulsar os órgãos
repressores do governo tanto a policia quanto o exercito”(p.155-156).
Segundo Zibechi (2006),

“O decisivo é que todo o enorme potencial do

movimento aymara descansa nos “micros-espaços da vida social”, esse conjunto de
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relações sociais que se manifestam nas comunidades, nos vínculos entre comunidades,
em feiras, assembleias, nas autoridades comunais”.(p.161)
O autor apanha depoimento do prefeito de Achacachi sobre o que seria “uma
sociedade comunitária” capaz de destruir o estado boliviano para “construir uma nova
estrutura, sob o sistema de nossos antepassados”:
Não havia Poder executivo, Poder Legislativo, Poder judicial, todo esse
sitema; já pensávamos outro tipo de estado [...] porque a questão moral, a
reciprocidade, o ayni, todas estas questões não existem no estado boliviano,
isso é o que rompe todas estas questões, a propriedade privada, a acumulação
de capital [...] No Kollasuyu não há isto, mas há outras forças, que são a
reciprocidade, a redistribuição, o trabalho na ajuda mútua, no sentido por
exemplo da propriedade comunal.(p.171-172)

Portanto, a referência principal do atual movimento aymara não é o estado nem a
sociedade colonial. É o passado distante, a cosmovisão e a religião andinas e o sistema
comunitário que inspira o futuro e seus objetivos do movimento. Parte de uma lógica
integral, que integra o “cultural” e o “político” em uma totalidade inseparável, assume o
discurso como povo e nação e não só como classe. Estas características estariam, na
visão do de Zibechi (2006), vinculadas ao caráter não capitalista das comunidades
andinas.(p.188)
Se buscarmos em Mariategui os três eixos sobre os quais Amauta definia o
socialismo indo-americano, podemos identificar estas características das sociedades
comunitárias dos Andes:
1- a socialização dos meios de produção, implicando a abolição da propriedade privada
dos recursos produtivos e sua substituição pela propriedade social;
2- a socialização do poder politico,a participação dos cidadãos livres e iguais na
formação coletiva de uma vontade política e no exercício direto da autoridade; enfim, a
democracia direta;
3- a transformação do mundo das relações intersubjetivas no sentido da afirmação da
solidariedade.
Na sociedade Aymara, os produtores e o produto não estão separados, a
produção se realiza sem comando externo de patrões, não existe a medicina porque a
comunidades tem o poder de curar, nem o ensino porque o acesso ao conhecimento só
requer a participação da própria pessoa, é uma sociedade assentada no Ayllu, um
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sistema articulador de todos os elementos sociais, econômicos, culturais e políticos,
como um modo de vida com intimidade e confiança.
Adentremos um pouco no campo da organização do trabalho aymara, olhando de
perto o “setor informal e o da economia familiar”. Em “El Alto” ( a primeira grande
cidade índia aymara do continente), 70% da população ativa trabalha no setor familiar
(50%) ou semiempresarial (20%). Esse tipo de negócio é majoritário no comércio e
restaurantes (95% dos ocupados), seguidos pela construção (80%) e pela manufatura
(75%). Nestes setores predominam os jovens - mais da metade empregada na
manufatura tem entre 20 e 35 anos – e a presença feminina é majoritária no comércio e
nos restaurantes (79%).(p.67)
Segundo dados de Virgine Baby-Collin, a origem étnica da população com mais
de 15 anos ,de “El Alto”, tem a seguinte composição:
Quechua

Aymara

6,4%

74,3%

outra
0,7%

nenhuma
18,7%

Portanto, “El Alto e´ uma comuna Aymara”. (Collin. 2005. P.275)
Vejamos sua dinâmica: neste setor informal não existe uma divisão interna do
trabalho e, portanto, não há separação do trabalhador com o objeto produzido, pois os
trabalhos são assumidos comunitariamente. Em lugar da relação patrão-operário, há
relações sociais afetivas entre parentes, compadres e amigos.(p.68)
Nas “unidades familiares”, nas quais trabalha 50% da população ativa de “El
Alto”, não há separação entre a propriedade e a gestão da unidade econômica e do
processo de produção. Nestas unidades, predomina o trabalho familiar não remunerado;
uns ensinam aos outros como fazer o trabalho e cada um administra seu próprio tempo
desde que cumpra sua tarefa. É uma atividade laboral em que não há vigilância direta do
patrão.(os 68-69)
Conclui, então, Zibechi (2006): “A maioria dos trabalhadores de “El Alto” e do
conjunto do país, não estão submetidos à divisão taylorista do trabalho,eles dominam os
tempos de produção e praticam uma organização do trabalho quase sem divisão,com
capacidade de rotação entre os vários postos”(p.69). Sem dúvida, são princípios da
autogestão!
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Qual o perfil deste trabalhador? “Um trabalhador jovem, com elevada proporção
de mulheres, muito pobre e instruído (só há 8% de analfabetismo, mas só 52% tem
algum ano do ensino secundário), com grande autonomia em seus trabalhos e com forte
presença familiar”.Foi esse trabalhador que protagonizou a insurreição de setembrooutubro de 2003 !(p.69)
Nesse contexto, é um tipo de Economia Popular que se constitui:
Em uma primeira etapa, os novos pobres concentram suas estratégias de
sobrevivência nos serviços, reciclando materiais de lixo da sociedade de
consumo ou aproveitando as brechas para instalar-se em áreas como o
comercio através de micro-empresas ou iniciativas familiares.Com o
tempo,desenvolvem também a produção manufatureira.(p.70)

Zibechi põe a questão central: “existe alguma relação entre esse tipo de
desempenho no trabalho-familiar autônomo e o fato de que estes mesmos setores
tenham sido capazes de protagonizar uma insurreição sem direção nem dirigentes?”
(p.70)
Zibechi nos fala destas questões em relação à experiência do Equador:
A proposta índia deveria criar um pensamento pluricultural,isto é, um
conjunto de pontes que unam: as diversas modalidades de resistência não
indígenas, com as utopias ecologistas, de supressão das diferenças de gênero,
de supressão das classes e o humanismo das comunidades eclesiais. (...)
Seguramente, o resultado
será algo diferente que imaginar um
estado,apontando mais bem a formas autogestionárias de organização da
sociedade,sem as ataduras dos poderes centralizadores:portanto, a luta
indígena não estaria centralmente dirigada a aperfeiçoar o esatado,embora
essa seja uma tarefa necessária, mas a fortalecer à sociedade contra o
estado.(p.178)

Deste modo, conclui Zibechi (2006):
O projeto dos índios vai além de um estado ,que não deixa de ser um estado
nacional,já que concebem o poder de outra forma,com base numa sociedade
pluricultural autogestionaria a partir doparadigma comunitário andino,que
compreende uma relação harmoniosa com a natureza,sistemas de pensamento
holísticos e outra relação com o tempo e o espaço,já não cindidos mas
integrados.Em síntese,trata-se de um projeto civilizatório diferente do
ocidental capitalista, e que não gira em torno ao poder estatal.(p.178)

Na mesma linha benjaminiana, Zibechi (2006) afirma:
A comunidade não admite ser pensada como um fio de continuidade e na
história de certas regiões latinoamericnas ou como sujeito persistente no
tempo,mas a condição de ser decifrada como um conjunto de vtraços que –
muitas vezes de forma intempestiva- encarnam o comum. [p.213)
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E,Olhar a Bolívia através da interrogação sobre o comum é tratar de captar o
laboratório de uma maquinaria social comunitária (como surge e como se
desenvolve a formula= autonomia + cooperação) em plena marcha.(p.214)

Zibechi (2006), então, singularizando seu raciocínio:
Na Bolívia a reorganização indígena-urbana e a luta social pela gestão
publica da água e a nacionalização do gás se desenvolvem nesta lógica.O
desafio de pensar o comunitário hoje na America Latina deve partir dessa
nova composição do comum e de suas dinâmicas que abrangem a
reapropriação de recursos naturais e da auto-regulação das relações sociais
que surgem destas lutas.No reconhecimento destas tendências (efetivas
mesmo que parciais e mediadas pela representação) está o mais novo dos
traços da governabilidade emergente no continente,cuja ameaça mais notável
é –precisamente- o desejo de controlar e estabilizar a força de rua dos
movimentos.(p.218)

Essa força, Zibechi (2006) chama de

“Potência Dispersante da Lógica

Comunitária”. A essa mesma força, Linera chama de “Potencia Plebeya”. Porém, os
dois autores, como veremos adiante, têm visões diferentes sobre a questão crucial: O
que fazer com o Estado ? e O que é o Poder? Vejamos como nos momentos de
ascensão das lutas, essa “Força Plebéia” entra em ação.
Linera (2007) debate com Negri a questão do “Movimento dos Movimentos na
América Latina”7 e explica a dinâmica das lutas ocorridas em seu país:
O Continente – e não apenas a Bolívia – é uma zona de experimentação de
novas formas do movimento dos movimentos [...] Na Bolívia, passamos de
uma forma de mobilização territorial – fábrica, grande empresa – a um tipo
de ação coletiva desterritorializada usando abusivamente de seu poder. É a
mobilização de “El Alto”, a mobilização do Altiplano Aymara, a
mobilização dos regentes e cidadãos de Cochabamba(2007.p.50)
Estas grandes mobilizações não partiram de uma fábrica nem de um bairro,
mas de múltiplos atores, operários, microempresários, camponeses,
intelectuais que, a partir de redes locais territoriais, criaram outra rede
flexível, móvel, que se deslocou ao largo da sociedade e que ocupou o
território, porque não pertencia a um território especifico, porque podia
mover-se como se a totalidade do território fora própria.
Na Bolívia não há movimentos sociais de base territorial; podemos dizer que
o que existe hoje são movimentos sociais com temáticas transversais. O tema
da água e o tema do gás juntam camponeses, intelectuais, pequenos
produtores, comerciantes, operários assalariados, que se deslocam em torno a

7

Cabe contextualizar a produção e divulgação deste texto. Linera apresentou-o num dos Ciclos de
Seminários Internacionais, promovido pelo Grupo Comuna ( “Pensando o mundo a partir da Bolívia”).
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um objetivo. Uma vez conquistado o objetivo, cada um regressa à sua
atividade local, territorial, para logo ser convocado novamente para outra
ação coletiva, para outra mobilização e por outra demanda.
Algo novo para entender a Bolívia é a recolocação do tema da identidade.
Toni Negri dizia que, no fundo, tudo é luta de classes – eu coincido
plenamente com essa afirmação-e o interessante na Bolívia é que as classes
sociais têm sido construídas etnicamente ou, se preferem, há uma dimensão
étnica da classe social.
No caso da Bolívia, a forma de visibilização da organização, não a única
porem a mais importante e com maior capacidade de pressão, se fez notória a
partir da reivindicação do complemento étnico, cultural e de identidade.
O interessante na Bolívia é que há uma mobilização coletiva de pequenos
produtores, de operários fragmentados, de operários desterritorializados, mas
que não se mobilizam nem levantam suas bandeiras públicas através da
identidade operária, mas da identidade cultural ou, em outros casos, a aprtir
de uma temática aglutinadora. Então, isso obriga a reinventar as formas de
organização, as formas discursivas e as formas de interconexão.(p.51-52)

A dinâmica que vamos narrar é chamada por Zibechi (2006) de “Guerra
Comunitária”:

Quanto as formas de ação, vimos cabildos, assembléias e aptapis, formas
massivas comunitárias; logo, há o momento da dispersão, o da picada da
pulga; e, finalmente, a ação ‘final’ massiva, gigantesca, em que se joga toda a
força em golpes ciontundentes. É como um jogo de concentração-dispersão.
Porém, o momento da concentração busca inicialmente ganhar força interior,
em forma de consenso. Não se trata então de concentração externa, na forma
de massa ou multidão, mas uma forma interna, mais espiritual que material,
já que não existe uma só concentração, mas tantas como as comunidades de
bairro. Logo se combate dispersando ao desarticular o aparato repressivo
estatal. Por fim, há outro movimento de concentração, porém já é móvel, em
movimentos-marchas que nascem de muitos espaços que já não são
necessariamente as comunidades, mas os espaços desde os quais se foi
dispersando o estado, as centenas de nós de bloqueios-assembléias-combates.
Forma-se assim uma multiplicidade de riachos-rios que convergem para o
espaço que a memória ampla fixou como o lugar do confronto final ou, se
preferem, da concentração-em-movimento: a praça de San Francisco, o
espaço desde o qual os setores populares desafiam e disputam com a praça do
poder, a Murillo.(p.93)

Esse movimento expressa a visão de mundo aymara, o “pachakutik” (visão de
mudança): “não é a tomada do poder mas a subversão do poder, o dar a volta ao mundo,
o que está dentro sai e o que está fora entra, é inversão dos termos”, que, na cultura
Maya, se expressa no movimento do Caracol.
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No continente europeu, mais precisamente no Leste, um pais buscou
implementar um sistema baseado nas comunas de produção e territoriais.
A COMUNA YUGOSLAVA
A Yugoslavia nos anos 50 iniciou a experimentação de um sistema comunal,
chamado de socialismo autogestionario.
Na obra “Autogestion Socialista Yugoslava, Nociones Fundamentales” define-se
que “No sistema social autogestor yugoslavo, a autogestão na comuna, junto com a
autogestão na produção constitue a base de toda a estrutura social”.(1980-p.62). E que, e
“A Comuna é uma comunidade sócio-politica autogestora e básica fundada no poder e
na autogestão da classe trabalhadora e de todos os trabalhadores”( ibid-p.71)
Por sua vez, Edvard Kardelj em sua obra “As vias da democracia na sociedade
socialista” define como segue o que chama de comunidade local de interesses e o
papel da Comuna:
“Comunidades de interesses específicos dos trabalhadores e dos cidadãos onde
eles residem, aparece a comunidade local como uma forma autogestionaria de
realização e de satisfação de todo um conjunto de interesses e de necessidades imediatas
sobre os quais acordam entre si e decidem diretamente, livremente, em igualdade de
direitos, e para os quais reservam os recursos materiais necessários, seja por meio das
convenções de autogestão, seja em virtude da lei ou de uma decisão da comuna”(
Kardejl.1978-p.150).
Albert MEISTER , estudioso da experiência yugoslava ,em sua obra fruto de
pesquisa coletiva no final dos anos 50, ( realizada em convenio da Ecole pratique des
Hautes Etudes de Paris e o Instituto das Ciencias Sociais da Universidade de
Belgrado),e

intitulada

“Socialismo

e

Autogestão,A

experiência

Yougoslava”

(Seuil.1964) ,analisa a “Autogestão Comunal” em uma Comuna na região da Servia.
Na Yugoslávia a comuna teve origem nos Comites Populares criados na guerra
de libertação nacional. Que exerciam o

poder nas regiões liberadas.Em 1953 ,uma

nova Constitucionalidade surgia com base em três princípios:
1= a propriedade social dos meios de produção;
2= a autogestão dos produtores na economia;
e, 3= o autogoverno do povo trabalhador na comuna, vila e bairro.
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Segundo Meister “Estes princípios indicam a passagem da propriedade nacional
para propriedade social, os usuários diretamente interessados ou os produtores diretos
devem ser os gestores; isso no novel das empresas para autogestão operaria, no nivel
das coletividades locais para a comuna, no nível das isntituições de serviços para
autogestão social (escolas,hospitais,etc)”.(ibid-p.22)
Como principio central o artigo 2 da “Lei sobre a organização das comunas e
dos bairros” diz que “A comuna é a organização político-territorial elementar do povo
trabalhador; ela é igualmente a comunidades sócio-economica de base dos habitantes
desse território”.
No processo o Estado deveria se dissolver nas novas instituições autônomas e
em primeiro lugar nas comunas:”A comuna será assim o lugar em que se dissolverão os
velhos antagonismos que dividem o hoemem e a sociedade e onde eles elaborarão novas
relações cada vez mais libertarias, no sentido de um autentico socialismo.Desde então,
pode-se legitimamente falar de uma ‘ síntese comunal’ que reconciliará o cidadão, o
produtor e o consumidor”.(idem.-p.23)
As comunas ,para que os cidadãos mantenham contatdo direto com os negócios
comunais e para ter controle do governo local,não podereiam ser grandes
territórios.Também não deveriam ser muito pequenas, mas, recobrir certas unidades
econômicas.Por exemplo, a capital Belgrado ,com 500.00 habitantes,foi dividida em 19
comunas.
Meister nos fornece dados sobre a evolução das comunas:
1952= 4.125 comunas divididas em 329 bairros
1959= 1.193 comunas divididas em 95 bairros
1960= 808 comunas divididas em 75
1962= 611 comunas e 57 bairros
1963= 581 comunas e 40 bairros (idem )
A organização do poder nas Comunas repousa em três princípios:
1) Principio da unidade do poder e do governo de assembléa: o comitê popular
exerce as funções legislativas e as funçõex executivas.Todas as decisões são
aplicadas por intermédio dos conselhos de cidadãos compostos de mebros
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das duas assembléias que formam o comitê popular (conselho comunal e
conselho dos produtores) e de simples cidadãos escolhidos pelo comitê em
função de suas competências.
2) Principio da separação das funções executivas e das funções
administrativas, reservadas ao secretario comunal que depende diretamente
do presidente do comitê popular.
3) Principio da democracia representativa corrigida por varias formulas de
democracia direta ou semi-direta: referendum, comitês locais, conselhos de
cidadãos.
Por sua vez, o Comite Popular é composto por:
1) O Conselho Comunal que abrange 15 à 50 membros segundo o tamanho
da comuna, eleitos por quatro anos em sufrágio direto;
2) O Conselho dos Produtores abrange 15 à 50 membros segundo a
importância da comuna.São eleitos por quatro anos pelos produtores
diretos,

empregados

industria,artesanato,comercio,trnasporte,empresas

na
comunais,de

uma

parte; pelos agricultores individuais membros de uma cooperativa, pelos
membros de sua família empregados na agricultura,pelos operários e
empregados das empresas agrícolas nacionalizadas e pelos outros
operários agrícolas de outra parte.
Desse modo, duas categorias de produtores elegem esse conselho:
Produtores não agrícolas e produtores agrícolas . E, o numero de eleitos
de cada uma dessas categorias é fixado em função do valor da produção
de cada um destes dois setores econômicos na produção comunal total.
O papel e conpetencia das comunas dizem respeito à organização
político-territorial e sobre a comunidade sócio-economica.
Do ponto de vista sócio-economico, a comuna visa à melhor utilização
das forças de produção e dos recursos de seu território.Suas
competências portam sobre a crização de novas industrias ou atividades
econômicas e sobre os investimentos complementares as atividades
existentes .A comuna controla e coordena a atividade das empresas,
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participa em seus lucros, controla o bom uso dos meios de produção
industriais e agrícolas, autoriza a criação de cooperativas agrícolas.
Por sua vez, o Comite Popular determina com as empresas , e nos limites
fixados por lei, o montante dos salários e das primas nas empresas.
O controle da comuna sobre as empresas tem varias formas: controle
financeito,

controle

da

gestão

por

meio

do

diretor,controles

sanitários,controles da legislação do trabalho,etc.
A Comuna é também uma Comunidade de vida e de relações entre
indivíduos e grupos.de onde o principio da gestão social aplicado as
instituições de educação,da cultura,da saúde.
Em nível político-organizativo, a Comuna tem tarefas sobre a higiene
publica,a ordem publica, a assistência,o estado civil,a organização dos
serviços públicos,a elaboração do plano de urbanismo,a fixação das taxas
e da recepção de impostos,etc.O Comite Popular elege igualmente o juiz
da policia.
Um papel fundamental foi o de cosntrução e controle da construção de
casas.Em media, os fundos comunais para construção de casas
alcançaram 10% da massa de salários.
No plano do orçamento a Comuna tinha grande autonomia e estabelecia
seu próprio plano de produção e de investimentos.
E,um ultimo elemento mas não menos importante,o PCY passou a se
chamar Liga Comunista.

3.

O PRINCÍPIO DA AUTOGESTÃO COMUNAL
( MARX E AS “PAIXÕES COMUNAIS”)

Aqui vamos entrar no ponto que assinalamos na Introdução , isto é,
cascavilhar os fundamentos da Autogestão Comunal .Em uma 1ª parte, vamos nos
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apoiar na leitura que Castoriadis, que foi um defensor da idéia da autogestão,
realizou em relação a POLIS grega.
Em seguida, buscaremos algumas obras que abordaram as sociedades ‘precapitalistas’ ,e mesmo o chamado ‘comunismo primitivo’,com destaque para visaõ
de Rosa Luxemburgo .Nosso objetivo principal é o estudo da existência da
‘propriedade comum’, do ‘comum’, elemento estruturante do projeto da
autogestão.
A POLIS como “Sociedade Autonoma e Instituida”
Castoriadis em sua obra “Dominios do Homem.As encruzilhadas do labirinto II” (
Seuil.1986) aborda a questão da Polis grega.
Inicia definindo a DEMOS: “ A comunidade dos cidadãos proclama que ela é
absolutamente soberana ( autônomos, autodikos, autotélès : ela é regida por suas
próprias leis, possui sua jurisdição independente,e se auto-governa, para retomar os
termos de Thucydide ).Ela afirma igualmente a igualdade politica (a partição igual da
atividade e do poder) de todos os homens livres.” (Castoriadis.1986.p.287)
Castoriadis ,em seguida, define o conceito de ‘igualdade “: “A igualdade dos cidadãos é
naturalmente uma igualdade em relação à lei ( isonomia),mas essencialmente ela é bem
mais que isso.Ela não se resume a outorga de “direitos” iguais passivos – ela é feita da
participação geral ativa nos negócios públicos.essa participação não se deve ao acaso:
ela é, ao contrario, ativamente encorajada pelas regras formais como também pelo ethos
da polis.Segundo o direito de Atenas, um cidadão que recusa tomar nas lutas civis que
agitam a cidade deveria átimos – isto é, perdia seus direitos políticos” (ibid-p.288)
O espaço publico de materialização dessa práxis cidadã é, segundo castoriadis, “a
eclèsia: a Assembléia do povo que é o corpo soberano da ação.Todos os cidadãos têm o
direito a palavra (isègoria), ,suas vozes têm o mesmo peso (isopsèphia),e a obrigação
moral se impõe a todos de falar com toda franqueza (parrhèsia). Mas, a participação se
materializa também nos tribunais onde não há juízes profissionais; a quase totalidade
das cortes são formadas de jurados, e estes são escolhidos na sorte”(ibid)
Castoridis define a democracia desse sistema: “Essa eclèsia , assistida pelo Conselho
(boulè), legisla e governa.isso é a democracia direta.” (ibid)
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A democracia direta porta três aspectos fundamentais:
a) “ O povo por oposição aos ‘representantes’.
b) “O povo por ‘oposição’ aos ‘experts’.
c) “A Comunidade por “oposição” aos Estado.
Vejamos como Castoridias aborda cada um destes 3 aspectos:
a) “Na historia moderna, toda vez que uma comunidade politica entra em um
processo de auto-constituição e de auto-atividade radicais, a democracia direta é
redescoberta ou reinventada: conselhos comunais (town meetings) durante a
Revolução americana, seções durante a Revolução francesa, Comuna de Paris,
conselhos operários ou sovietes em sua forma inicial.Hanna Arendt muitas vezes
insistiu na importância destas formas. Em todos estes casos, o corpo soberano é
a totalidade das pessoas implicadas; toda vez que uma delegação é necessária, os
delegados não são apenas eleitos ,mas podem ser revogados a todo
momento.Não vamos esquecer que que a grande filosofia politica clássica
ignorava a noção (mistificadora) de ‘representação’.Para Hérodoto e também
para Aristoteles,a democracia é o poder do povo (demos), poder que não sofre
nenhuma limitação em amteria de legislação,e a designação dos magistrados
(não de “representantes” !) é pela sorte ou por rodizio” (ibid-p.289)
b) “ A concepção grega dos ‘experts’ está ligada ao principio da democracia
direta.As decisões relativas à legislação, mas também aos negócios políticos
importantes – as questões de governo- são toamadas pela eclèsia, após a escuta
de diversos oradores e, entre outros,o caso fracassando, dos que pretendem
possuir um saber especifico relativo aos negócios discutidos.Não há e não
poderia haver ‘especialistas’ dos negócios políticos.A expertise politica – ou a
sabedoria’ politica – pertence à comunidades politica, a technè ,no sentido
estrito, é sempre ligada à uma atividade ‘tecnica’ especifica ,e é naturalmente
reconhecida em seu domínio próprio”(ibid).
Castoriadis passa para outro principio da democracia direta: “A eleição dos
experts pôe em jogo um segundo principio, central na concepção grega,e
claramente formulado e aceito não apenas por Aristóteles, mas também pelo
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inimigo jurado da democracia, Platão, em debito de suas implicações
massivamente democráticas.
O bom juiz do especialista não é outro especialista, mas o utilizador : o
guerreiro ( e não o artesão) para espada, o cavaleiro (e não o seleiro) para sela.
E, naturalmente,para todos os negócios públicos (comuns), o utilizador, e assim
o melhor juiz, não é outro que a polis” (ibid-ps 289-290)
c) “ A Polis grega não é um “Estado” no sentido moderno.A palavra “Estado” não
existe no grego antigo (...).Politeia (no titulo do livro de Platão, por exemplo)
não significa der Staat como na tradução alemã clássica(...) mas , designa a
instituição-constituição politica e o mod em que o povo se ocupa dos negócios
comuns.
(...)”A idéia de um “Estado”, isto é, de uma instituição distinta e separada do
corpo de cidadãos, seria incompreensível para um Grego.(...).nem “Estado”, nem
“aparelho de Estado”. Naturalmente, existe em Atenas um mecanismo técnicoadministrativo (muito importante nos séculos V e IV),mas isso não assume
nenhuma função politica.É significativo que essa administração seja composta
de escravos, até seus escalões mais elevados (policia, conservação dos arquivos
públicos, finanças publicas;(...).Estes escravos eram supervisados por cidadãos
magistrados geralmente escolhidos pela sorte. A ‘burocracia permanente” que
realiza as tarefas de execução no sentido mais estrito desse termo foi feita pelos
escravos ( e, para prolongar o pensamento de Aristoteles, poderia ser suprimida
se as maquinas...).{idem-ps 291-292}
Castoriadis finaliza com as questões da ‘representação de interesses’ e do
‘espaço publico’.
(Page 293 ????)
Sobre as ‘sociedades pre-capitalistas” , iniciamos com uma obra que não foi
pesquisada nem por R.Bahro nem por A.G.Linera,autores que abordaremos
adiante,e que se dedicaram a fundo ao estudo da questão da propriedade comunal
em Karl Marx.
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Partimos de um livro menos conhecida no conjunto da obra de Rosa
Luxemburgo . Trata-se da “Introdução à economia política”,especificamente o
capitulo sobre “A sociedade comunista primitiva”. Em seu prefacio à edição
francesa da editora ‘anthropos’-1970,o marxista belga Ernst MANDEL,baseado
na obra de J.P.Netl, assinala a origem dessa obra:
“ A ‘Introdução à economia política” de Rosa Luxemburgo nasceu
diretamente de sua atividade de professora na Escola Central do partido social
democrata em Berlim.Inaugurada em 15 novembro 1906,essa escola recebeu
algumas centenas de alunos por semestre, contou com Rosa Luxemburgo entre
seus professores a partir do 1º de outubro 1907.Ela substituiu Hilferding e
Pannekoek proibidos pela policia prussiana de quaisquer atividades políticas;suas
aulas foram economia política e histórica econômica. A partir de 1911 Ela realizou
um curso sobre a historia do socialismo, substituindo Franz Mehring.”(p.VII).
Rosa interrompeu a redação para escrever “A Acumulação do capital”.Na
prisão de Wronke em 1916-17,Rosa retomará sua redação,todavia,o trabalho ficou
inacabado e foi publicado em 1925.
Essa obra de Rosa é fundamental, apesar dela própria afirmar tratar-se
apenas de ‘popularizar Marx” em suas aulas.Trata-se,na verdade,de um estudo
sobre o processo civilizatório.A partir da carta que Rosa enviou a seu editor
,Dietz,pode-se seguir os temas de alguns capítulos :
“O que é economia política ?
O trabalho social
Elementos de historia econômica: a sociedade comunista primitiva
Id= o sistema econômico feudal
Id. :a cidade medieval e as corporações artesanais
A produção mercantil
O trabalho assalariado (ibid.p VIII )
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Partindo desse indice da “Introdução”, podemos comparar o estatuto da
obra de Rosa ao dos “Cadernos Etnológicos” do próprio Marx, ou, nas palavras de
Raya Dunayevskaya:
“Como pode alguém como Riazánov pensar que aqueles “Cadernos
etnológicos” tratavam “principalmente da propriedade da terra e do feudalismo”?
Na realidade,contêm nada menos que uma prehistoria da humanidade, incluindo o
surgimento das distintinções de classe a partir da ‘sociedade comunal, e também uma
historia da “civilização” que formava um complemento à celebre seção de Marx em
O Capital sobre a tendência histórica da acumulação capitalista que era como
escreveu Vera Zasulich, “solo da civilização ocidental” ( Raya.1985;p.369)
E.Mandel destaca o aspecto metodológico da obra de Rosa no que diz
respeito a analise da passagem das formas de sociedade :
“O que faz justamente a força da “Introdução”,é o modo magistral em que
Rosa,seguindo o exemplo de Marx,distingue a evolução das estruturas de sua
revolução,de sua transformação.A historia só

é compreensível enquanto

combinação destes dois movimentos.As revoluções sociais são inconcebíveis sem
este trabalho de sapa prévio da evolução .Mas essas analises minuciosas que Rosa
aplica à sociedade primitiva e a sociedade feudal,estas transformações que ela
descreve no seio da comunidade da vila, as etapas sucessivas da decomposição da
porpriedade coletiva do solo que ela distingue – toda essa fineza analítica
desaparece bruscamente quando se trata de descrever a evolução do
capitalismo(...)’.(ibid,p.XXI )
Um dos anexos à edição francesa destaca o caráter da obra de Rosa:
“esta obra, manifestamente incompleta, sem unidade de estilo,devia ser um
tipo de historia da civilização de nivel universitário,certamente sem concepção
revolucionaria,com as referenciais à sociologia (a antropologia) e a historia
econômica,fundadas nas cocnepções e categorias criadas por Marx e Engels mais
aumentada de material novo.O acento é posto sobre o nascimento e a desaparição
da comunidade rural à época feudal e seus corolários internacionais”.(ibid,p.275 )
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Outra obra que vamos usar ,de porte semelhante a de Rosa, que foi
produzida na época da II internacional socialista ,é a do genro de Marx, Paul
Lafargue ( 1842-1911 ), “ A Propriedade origem e evolução-tese comunista”,
publicada em 1895. Na dedicatória Lafargue escreveu:

“ a F.Engels, do seu

discipulo e amigo”.Esse trabalho não é citado por Rosa.
O Indice da obra de Lafargue aponta no mesmo sentido da obra de Rosa:
Por exemplo, o Capitulo II=
Origem da propriedade individual
Comunismo da gens
Habitação e alimentação comuns
Costumes comunistas
Propriedade comum da terra
Origem da divisão do trabalho
Trabalho em comum da terra
Propriedade comum dos bens mobiliarios
Michael Lowy na introdução a seu livro “Marxisme et Romantisme Révolutionaire”
(Paris,1979), situa o valor dessa obra de Rosa em relação a historia do marxismo :
“A dimensão romântico-revolucionaria do marxismo tende a desaparecer,no fim do século XIX
,inicio do século XX,(...),uma das raras exceções é Rosa Luxemburgo,que se filia diretamente
as preocupações de Marx e Engels a respeito do tema da comunidade primitiva.”( p. 28)
O tema central de sua “Introdução à economia política” é a analise dessa comunidade- que ela
chama de sociedade comunista primitiva – e sua oposição à sociedade mercantil
capitalista.(...).”( ibid )
Michael Lowy aponta dois pontos fundamentais nessa obra de Rosa:
UNO=”Como Engels e Marx, ela estuda com paixão os escritos de Maurer e fica maravilhada
com o funcionamento democrático e igualitário da Marche e de sua transparência social.(...).Ela
insiste na universalidade do comunismo agrário como forma geral da sociedade humana em
uma certa época de seu desenvolvimento,que encontramos tanto nos povos germânicos e
eslavos como no Indios, nos Incas ,nos Méxicanos,nos Kabyles e nos Hindus”.(p.29)
DUO= e,conclue Lowy:”Rosa Luxemburgo ,se inspira também – como Engels na origem da
família – da obra clássica de Morgan,mas ela desenvolve a partir deste toda uma visão grandiosa
da historia, uma concepção inovadora e profunda da evolução milenar da humanidade,na qual a
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civilização atual “ com sua propriedade privada, sua dominação de classe, sua dominação
masculina, seu Estado e seu casamento opressores,aparece como um simples parêntese, uma
transição entre a sociedade comunista primitiva e a sociedade comunista do futuro”.(ibid)
Lowy cita,então,Rosa: “a nobre tradição do distante passado estende sua mão as aspirações
revolucionarias do futuro,o circulo do conhecimento se fecha harmoniosamente e, nesta
perspectiva,o mundo atual da dominação de classe e de exploração,que pretende ser o nec plus
ultra da civilização,não é mais que uma minúscula etapa passageira na grande marcha adiante da
humanidade”.(p.29-30)
Vamos tomar estes dois pontos como o “ eixo de sistematização” da obra em questão de Rosa
Luxemburgo.Rosa analisou a obra de muitos
autores,etnólogos,antropólogos,histopriadores,economistas,quase uma dezena.Assim,tentaremos
extrai suas conclusões e não percorrer suas analises das obras destes autores.

ROSA LUXEMBURGO e os fundamentos da AUTOGESTÃO COMUNAL

Rosa inicia o capitulo II,sobre A Sociedade comunista primitiva, fazendo referencia ao
momento histórico em que Marx e Engels trataram do tema: “Nossos conhecimentos das formas
econômicas mais antigas e mais primitivas é de data recente.Marx e Engels escreveram ainda
em 1847,no primeiro texto clássico do socialismo cientifico,o “Manifesto Comunista”; “A
historia de toda sociedade até nosos dias, é a historia da luta de classes”.
Mas,Rosa afirma que “Ora, no momento mesmo em que os criadores do socialismo cientifico
anunciaram esse principio, ele começa a ser abalado de todas as partes pelas novas
descobertas.Quase todo ano aparecia, sobre o estado econômico das mais antigas sociedades
humanas, elementos até então desconhecidos”.
Eric Hosbawm ,em sua analise do capitulo sobre “As Formações pré-capitalistas” dos
“Grundrisse” de Marx , nos traz elementos sobre essa questão. “No tocante à historia da
Antiguidade clásica (greco-romana),Marx e Engels estavam quase tão bem equipados quanto ao
estudioso moderno que se baseia em fontes literárias,embora a maior parte do trabalho
arqueológico e a coleta de inscrições, que desde então revolucionaram o estudo da Antiguidade
clássica, como também os papiros, não estivessem disponiveis quando Marx escreveu as
‘Formações”.(...).No campo da historia Oriental , a situação era diferente.Não há nenhum
indicio de que antes de 1848 Marx ou Engels refletissem ou lessem muito sobre o tema”.
Para Hobsbawm, será na sua estadia na Inglaterra,seu exílio na década de 1850,que as idéias de
Marx sobre a sociedade asiática ganharam sua primeira formulação madura durante esses
meses” .
Já “O interesse de Marx pelas origens medievais da burguesia e pelo comércio e finanças
feudais era muito intenso(...)Fica claro que ele estudou não só obras gerais sobre a Idade Média
ocidental,mas também,na medida em que estavam disponíveis,os trabalhos mais especializados
sobre os preços na Idade Média ( Thorold Rogers ),o sistema bancário e o comercio
medieval(...),É claro que os estudos desses temas estavam apenas começando no período do
trabalho mais intenso de Marx,nas décadas de 1850 e 1860...”.(Hobsbawm,2011-ps. 132-133)
Façamos um parênteses para algumas notas de esclarecimento:

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 73 de 291

74
Maurice Godalier, de quem já vimos a analise sobre o Imperio Inca,em prefacio a Coletanea de
textos de Marx,Engels e Lenine sobre as ‘sociedade precapitalistas”(1978) esclarece que :”
Muitas das conslusões avançadas no seculo XIX e aceitas por Marx e Engels tornaram-se
caducas hoje.(...).Já assinalamos que a arqueologia da Grecia e da Roma arcaicas não existia a
época em que Marx e Engels escreveram,que a arquelogia dos paises do Oriente-Proximo,salvo
o Egito,estavam para nascer, que a arqueologia e o conhecimento da historia antiga da China, da
Indonesia, do Japão e das grandes civilizações pré-colombianas ainda não tinham
surgido.”.(p.110-11)
E, a partir de “Los apuntes etnológicos de Karl Marx”,1988, (“The etnological notebooks of
Karl Marx”,1972),transcritos e anotados por L. KRADER ,sabemos que Marx leu as obras de 4
etnológos contemporâneos : Lewis H.Morgan; John Budd Phear,Sir Henry Sumner Maine e Sir
John Lubock (Lorde Avebury).Segundo Krader “Marx se dedicou com grande intensidade a
estas obras nos anos 1880, 1881 e 1882; e continuou seus estudos etnológicos até que com sua
morte,em março de 1883,os deixou inacabados” (p.1)
Todavia,Krader informa sobre outras leituras etnológicas de Marx: “as leituras etnológicas de
Marx – entre as quais se encontram as obras de G.L. Von MAURER –grifo nosso- ,A. Von
Haxthausen, E.B. Tylor, August Meitzen, M.M. kovalevski – se referiam sobretudo ao
passado;porém sua perspectiva mudou depois.O ponto mais importante que tomou de Morgan
concerne à periodização da historia” (ibid,p.14).
Como vimos,Marx leu Maurer,principal fonte de Rosa.Ainda nos passos de Krader: “Em seu
trabalho sobre a MARCA Engels tratou,com base no estudo de Maurer,da organização dos
antigos germanos segundo o parentesco e a propriedade comum”(p.41).Em nota Krader nos dá
a fonte: “A Marca” (publicado como apêndice de “Do socialismo utópico ao socialismo
cientifico” (1882).(ibid,p.41).
Ainda outra citação de Krader:” Na edição de 1888 de “O Manifesto Comunista” ,Engels
explica que ‘isto é,a historia escrita.Em 1847 a historia escrita da organização social que
precedeu a toda a historia escrita,era quase desconhecida.Posteriormente Haxthausen descobriu
na Rússia a propriedade comunal da terra;Maurer demonstrou que esa foi a base social da qual
partiram todas as tribos teutônicas(...)”.(ibid.p.45).E que,”O Capital cita em varias ocasiões a
obra de Maurer”(ibid,p.55).
Marx também cita Maurer em suas anotações sobre a obra de Henry Sumner Maine
(ibid,p.259,262).
Voltemos à E.Hobsbawm :”No que se refere à sociedade comunal primitiva, as concepções de
Marx e Engels foram quase certamente influenciadas pelo estudo de dois autores; Georg Von
Maurer, que tentou demonstrar a existência da propriedade comunal como uma etapa da historia
alemã,e,acima de tudo,Lewis Morgan,cujo livro “Ancient society”(1882) constitui a base da
analise que fizeram do comunalismo primitivo.A “Marca” (1882),de Engels ,baseia-se no
primeiro,e sua “A Origem da família,da propriedade privada e do Estado” (1884) tem uma forte
e franca divida para com o segundo”.(ibid.p.133).
Segundo Hobsbawm “Ambos consideravam a obra de Maurer (que como vimos começou a
causar impresão nos dois amigos em 1868),em certos entido,uma libertação do mediavalismo
romantico que reagia contra a Revolução Francesa (a antipatia de ambos por esse romantismo
talvez explique um pouco o fato de terem desdenhado até certo ponto a historia feudal do
ocidente)” .Eric Hobsbawm aponta a terceira fonte de Marx e Engels: os trabalhos de origem
russa,sobretudo as obras de M.M. Kovalevsky”.(ibid.p.133)
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Fechemos esse parênteses e prossigamos com Rosa, que deduz,então: “o que leva à conclusão
que houve no passado períodos extremamentes longos em que ainda não havia luta de classes,
porque não havia distinção de classes sociais, nem distinção entre rico e pobre,nem propriedade
privada”.(p.72)
Rosa começa a enumerar as obras que portam essas descobertas .”Nos anos 1851-1853,aparece
em Erlangen a primeira das obras de Georg Ludwig von MAURER,a “Introdução à historia da
constituição do mercado, da fazenda,da cidade e da vila e dos poderes públicos”.Estas obras
fizeram data ao projetar uma nova luz sobre o passado germânico e sobre a estrutura social e
economica da Idade Media.”.(p.72)
Rosa esclarece que em alguns lugares ( Alemanha,países nórdicos,Islanda) foram encontrados
vestígios que levavam a pensar em existência da ‘propriedade comum do solo,um comunismo
agrário”.O papel fundamental de Von Maurer foi de “pela primeira vez, unir todas as
descobertas isoladas em uma grande e audaciosa teoria”.(p.73)
Maurer apoiado em “uma enorme documentação e pesquisas aprofundadas sobre antigos
documentos e textos juridicos,demonstrou “que a propriedade comum do solo não nasceu no
fim da Idade Media, mas foi a forma primitiva típica e geral das colônias germânicas na Europa
desde sua origem”.Isso afirma Rosa, “ha dois mil anos e mesmo mais “!
Como era esse tipo de sociedade ?”Nada de Estado com leis escritas e opressoras, nada de
divisão entre ricos e pobres,entre senhores e trabalhadores.Os germânicos formaram as tibos e
as famílias livres que se deslocaram por muito tempo na Europa antes de se fixarem primeiro
temporariamente,depois definitivamente”.
Rosa conclui que “A cultura da terra na Europa começou na Alemanha,como Von Maureer o
mostrou não a partir de indivíduos,mas de tibos e de famílias inteiras,tal como na Islanda a
partir de agrupamentos humanos importantes, chamados ‘frandalid’ e ‘skulldalid”. (p.73)
Rosa parte em busca dos elementos das fontes usadas nas pesquisas: “Os mais antigos
conhecimentos que temos sobre os Germanos nos vem dos Romanos; e o exame das instituições
transmitidas pela tradição confirma a exatidão desta concepção. Foram as tribos de pastores
nômades que povoaram de inicio a Alemanha.”
Rosa descreve a dinamica do poder comunal:
“Quando as tribos se tornaram sedentárias,então “cada tribo e, em cada tribo,cada
família,tomava posse de um certo território que pertencia em comum a todos os interessados.Os
antigos germânicos não conheciam a propriedade individual do solo.O individuo recebia por
escolha um tipo de parcela de campo por um tempo limitado e no respeito de uma igualdade
rigorosa.Todos os fatos econômicos, jurídicos e gerais , de uma tal comunidade, que constituía
no mais usual uma centúria de homens em condições de portar as armas,se regiam por meio da
assembléia de seus membros onde eram eleitos o chefe e os outros empregados públicos”(p.74)
Mesmo quando os germânicos não podiam instalar uma Colonia,por exemplo, nas
montanhas,florestas ou regiões da costa baixas onde faltava espaço ou terra
cultivável,”instalavam fazendas individuais,mas que formavam entre elas uma Comunidade,ou
senão,os campos,os mais pertos,a floresta e as pastagens,formavam a propriedade comum da
vila e onde todos os fatos publicos eram geridos pela comunidade” (p.75).
“A tribo,reagrupando varias comunidades,uma centena em geral,só intervinha praticamente
como instancia jurídica e militar suprema...essa organização comunitária (...) formava o
fundamento e ao mesmo tempo a menor celula do teido social depois do inicio da Idade Media
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até a época moderna,de modo que as fazendas,as vilas e as cidades feudais foram formadas por
modificações diversas a partir destas comunidades...”(p.75)
As primeiras descobertas da propriedade comum primitiva do solo na Alemanha e nos países do
norte da Europa eram vistas como prova de fatos especificamente europeus,tipo “concepção
nacional do comunismo agrário dos germanicos”, “uma manifestação do espírito
germânico”(Rosa).
Mas, argumenta Rosa,”quase ao mesmo tempo em aparecereu a primeira obra de Maurer sobre
o comunismo das vilas primitivas germânicas, novas descobertas,sobre outra parte do continente
europeu , foram conhecidas.De 1847 à 1852, o barão westphalien Von Haxthauseb, que tinha
visitado a Russia no inicio dos anos 1840 à pedido do tsar Nicolas I, publicou em Berlim seus
estudos.O mundo espantado tomou ciência que no Este da Europa instituições análogas ainda
existiam.(...)”
Rosa recorre a outra obra,de 1886, em que o barão Von Haxthausen demonstrou que “ os
camponeses russoa não conheciam a propriedade privada dos campos, das cercas vizinhas e
das florestas,que a vila inteira é considerada como proprietária, que as famílias camponesas não
recebiam que parcelas dos campos para uso temporário e que, como nos antigos
germânicos,isso se fazia por escolha”.(p.76)
E que “ a vila russa apresenta um pequeno mundo fechado em si mesmo, vivendo segundo o
comunismo agrário e regulando comunitariamente todos os negócios públicos na assembléia da
vila, o MIR”.(ibid)
Analisando o Colonialismo,Rosa afirma que os ingleses na Ásia do Sul e os franceses na Africa
do Norte “ tiveram a experiência de se chocarem em suas colônias com relações que lhes eram
estranhas e questionavam as suas noções sobre o caráter sagrado da propriedade privada” (p.77)
Desse modo,por exemplo,” os Ingleses encontraramas comunidades camponesas as mais
variadas, grendes e pequenas,instaladas há milênios,cultivando o arroz e vivendo na calma e na
ordem, mas em nenhuma parte - ô horror ! – não existia nestas vilas a propriedade privada do
solo “.(p.78)
Afirmando que ogrupo não podia declarar sua a parcela que cultivava,nem podia vende-la,nem
aluga-la nem hipoteca-la,Rosa define os laços de sangue como fundamentais nas relações
comunais:
“Todos os membros destas comunas que englobavam as vezes grandes famílias inteiras e
mesmo pequenas famílias saídas das grandes,eram obstinadamente e fielmente ligadas uns as
outras e oslaços de sangue eram tudo para eles.Em troca, a propriedade individual não era nada
para eles”.(p.78)
E,se uma parcela deixava de ser cultivada,voltava para terra comum e poderia ser assumida por
qualquer grupo para cultiva-la.Rosa cita o parecer de um inglês funcionário estatal,sobre a
‘comuna indiana”:
“Essa forma de propriedade do solo não permite a um membro do clan de justificar a
propriedade de tal ou qual parto do solo comum, nem mesmo da que lhe pertence
tempoprariamente.Os produtos da exploração comum vão para uma caixa comum que cobre as
necessidades de todos”.(p.79)
Rosa conclue a partir deseu estudo destas obras: !O fato que as formas as mais antigas de
comunismo foram conservadas nas regiões as mais antigas habitas pelo indianos,no
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nordeste,indica claramente que a propriedade comum, como a força dos laços de parentesco,
remontavam à milênios, aos primeiras colônias de imigrantes indianos em sua nova pátria, a
India atual”(p.80)
Tal como o ‘comunismo agrario’ foi encontrado nos três ramos dos povos indo-germanicos
(Germanicos, Slavos e indianos ) as descobertas simultaneas na frança e na Africa ‘constatavam
a existência,nos Arabes e nos Berbéres da Africa do Norte,instituições semelhantes àquelas que
existiam no coração da Europa e no continente asiático.
Nesta perspectiva, Rosa destaca a experiência do povo “Kabile” na Africa do Norte,antes da
chegada do Colonialismo Frances. Neste ponto,sua visão vem ao encontro dos estudos
posteriores de Franz Fanon e de Pierre Bourdie*.
Os Kabiles, arabizados, eram solidariamente responsáveis pelos impostos,compravam em
conjunto os animais para serem repartidos entre as ramificações da família como alimentos;
Todo litígio sobre a propriedade do solo, o conselho de família era o arbitro supremo (...).A
regra era a propriedade indivisa da família que era uma familia patriarcal típica,tal qual descrita
na Biblia pelos antigos israelitas,um grande ciculo de parentes, composto do pai, da mãe, dos
filhos, de sua mulheres, das crianças, dos bebes, dos tios, tias ,primos e primas”.(p.81)
Em sua obra,escrita a partir de questões oriundas de “A Introdução a economia política”,e
intitulada “A Acumulação do Capital”,Rosa desenvolveu aspectos da sociedade
Kabila.Inicialmente, destaca a longevidade das instituições:
“ Quando os franceses conquistaram a Argelia, a massa da população cabila era dominada por
antiquíssimas instituições econômicas e sociais, que, apesar da longa e movimentada historia do
pais, conservaram-se até o século XIX, e parte delas até os nossos dias”(1970-p.325).
Nas cidades, dominavam os comerciantes, artesãos e usurários mouros e judeus, com base na
propriedade privada.No campo, apesar de os turcos terem usurpado grandes territórios,a quse
metade da terra cultivável pertencia, porém, as tribos árabes e cabilas,com base na propriedade
privada e sob costumes patriarcais primitivos.
Já para os “ árabes lavradores , a terra era na maior parte do tempo propriedade coletiva das
tribos; a terra em comum”(ibid.p.326)
Enquanto organização comunitária, “A grande família cabila, cuja organização à margem dos
desertos africanos se assemelhava à famosa ZADRUGA dos países eslavos meridionais, era
proprietária tanto do solo como de todos os instrumentos, armas e dinheiro necessários para o
exercício da profuissão de todos os seus membros e adquiridos por eles”(ibid)
Rosa destaca a sentimento de solidariedade:”laços estreitíssimos de solidariedade, auxilio mutuo
e igualdade eram as normas dessas comunidades, e os patriarcas ao morrer recomendavam a
seus filhos, como ultimo pedido, que se mantivessem fieis à associação familiar”(idem).
Rosa destaca uma peculiaridade histórica do pais: “A dominação turca, que se estabeleceu no
século XVI na Argelia, modificou seriamente essas condições sociais...Pelo contrario, as
relações de propriedade da terra das comunidades rurais e das grandes famílias não foram, em
geral, tocadas pelos turcos.Apenas roubaram das tribos uma grande parte de terras nãocultivadas para converte-las em domínio do Estado e transforma-las, sob administrações turcas,
em ‘beiliatos’.
“Operarios indígenas” cultivavam parte dessas terras em beneficio do Fisco e a outra era
distribuída em arrendamento,em troca de juros ou prestações eme specie,diz Rosa.
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Luxemburgo traça comparação com a Alemanha;”O mesmo sucedeu na Alemanha durante a
Idade Média.Para escapar dos confiscos e dos impostos, muitos camponeses se mantiveram sob
a proteção da Igreja, que desse modo se tornou grande proprietária de vastas zonas”(ibid-p.327)
Rosa quantifica a propriedade na Argelia: “Finalmente, a distribuição da propriedade na argelia,
depois de todas essas alternativas, oferecia o seguinte quadro:
-Domínios com 1.500.000 hectares de terra e 3.000.000 de hectares de terra baldia pertenciam
ao Estado como ‘propriedade comum de todos os fieis’;
-3.000.000 de hectares constituíam a propriedade privada que na época romana se encontrava
sob o domínio dos berberes ;
-1.500.000 hectares que se achavam sob domínio turco passaram às mãos de particulares;
- 5.000.000 de hectares de terra eram propriedade comum das tribos árabes;
-parte dos 3.000.000 de hectares de terra cultivável da zona do oásis do Saara era propriedade
comum das grandes famílias e a outra parte era propriedade privada;
- os 23.000.000 hectares restantes eram em sua maioria terra improdutiva”(ibid.p.327)
Rosa nos mostra como a questão da “Propriedade Comum” foi o eixo central da Conquista
francesa :”todas as revoluções francesas dos éculo XIX visavam ao mesmo interesse
fundamental; o domínio da burguesia capitalista e sua forma de propriedade”(ibid-p.328)
Deste modo, “A destruição sistemática, consciente, da propriedade comum, e sua partilha, foi o
polo imutável sobre o qual girou a politica colonial francesa durante meio século (...).o
aniquiliamento da propriedade comum que devia destruir o poder das famílias árabes como
comunidades sociais e enfraquecer sua resistência tenaz ao jugo francês que, não obstante sua
supoerioridade militar, se encontrava incessantemente inquieto com as rebeliões das
tribos”(ibid).
E,que,”a ruina da propriedade comum era uma condição previa para que se pudesse desfrutar
economicamente o pais conquistado, isto é, para que se pudesse arrancar o solo das mãos de
seus proprietários árabes milenares para coloca-lo nas mãos dos capitalistas francesea”(p.329)
Semelhante ao ingleses na India britânica, os franceses fundou um sistema de colonizações
internas por franceses,reduzindo ao mínimo a terra das tribos árabes.Diversos decretos
‘legalizaram o roubo da propriedade comum arabe’.Por exemplo,Rosa fala da lei de junho 1851
que tornou propriedade do Estado todos os bosques, “roubando dos indígenas 2,4 milhões de
hectares (metade dos pastos, metade dos morros baixos)”.(ibid).
Entretanto,para Rosa Luxemburgo a politica francesa foi um fracasso:”A politica da Terceira
Republica estilhaçou-se diante da dificuldade de introduzir precipitadamente a propriedade
privada burguesa em associações comunistas primitivas(...) A finalidade de suprimir o
comunismo das grandes famílias não foi alcançada”(ibid-p.332).
Enfim ,para Rosa, os resultados foram uma especulação desenfreada de terras e uma usura
florescente e a ruina econômica dos indígenas.
Em relação ao Novo Mundo, Rosa nos fala da America Latina: “Nas crônicas dos arquivos do
Estado e dos conventos espanhóis, conserva-se após séculos a narrativa estranha de uma
America do Sul maravilhosa onde, desde a época das grandes descobertas, os conquistadores
espanhóis tinham encontrado as instituições as mais curiosas.” E , nos fala do Imperio INCA,no
Peru:
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“em que o povo vivia em uma total comunidade de bens, sob o governo teocrático e paternal de
déspotas esclarecidos.”(p.81)
Rosa se apóia em relatório de Alonso Zurita que trouxe novos dados sobre as civilizações precapitalistas de ultramar.O sábio russo Maxime Kovalevski (também estudado por Marx ),nos
anos 1870, com base em Zurita,concluiu que “o legendário imperio Inca do Peru foi um pais em
que reinava o comunismo agrário primitivo que Maurer tinha falado em relação aos
germânicos,e que esse comunismo era predominante não apenas no peru, mas também no
México e em todo o continente consquistado pelos espanhóis.”.
Rosa ,então,passa a descrição: “ Existia uma antiga constituição comunista agrária –
predominante nas tribos peruanas desde tempos imemoriais- que esteva ainda em pleno vigor de
vida e força no XVI,quando da invasão espanhola.”.(p.82)
Rosa destaca a dinâmica social desse comunismo primitivo peruano: “Uma associação fundada
nos laços de parentesco, a família, era a única proprietária do solo em cada vila ou grupo de
vilas, os campos eram repartidos em lotes e tirados na sorte anualmente pelos membros da vila;
os negócios públicos era regulados pela assembléia da vila que elegia o chefe da vila.”(p.83)
E Rosa,comparando com a Europa, vai fechando uma conclusão fundamental em relação à
propriedade comum:
“Acha-se mesmo no distante pais sul-americano,nos Indios, os traços vivos de uma comunismo
mais potente ainda que na Europa: enormes casas coletivas em que as familias inteiras viviam
em comum,com tumbas comuns.fala-se de uma desas habitações coletivas em que viviam mais
de 4.000 homens e mulheres.A residência principal dos imperadores Inca, a cidade de
Cuzco,composta e particular por varias dessas habitações coletivas que trazia cada uma o nome
da família”(p.83)
Deste modo, a documentação surgida na metade do século XIX pôs por terra a idéia do caráter
eterno da propriedade privada.E ,assim,Rosa extrai uma conclusão fundamental:
“Chega-se por força à conclusão que esse comunismo de vilas não foi uma ‘particularidade
etnica’ de uma raça ou de um continente, mas foi a forma geral da sociedade humana em
certa etapa do desenvolvimento da civilização”.(p.83).
Após pontar o papel importante das obras de vários estudiosos,tais como Maurer,
Kovalevsky,H.Maine,Rosa se volta para obra (também estudada por Marx) de MORGAN,que
em sua obra intitulada “A Sociedade primitiva” ( 1877 ) ,descobriu a base necessária da
estrutura da sociedade primitiva.
Rosa adverte que muitas conclusões de Morgan devem ser atualizadas por novos matérias que
surgiram,e faz um resumo das principais contribuições de Morgan.vamos destacar apenas uma
delas:
“Morgan nos dá o primeiro estudo exaustivo dos antigos grupos de família que, em todos os
povos civilizados, nos Gregos e nos Romanos, nos Celtas e nos Germanicos, nos antigos
Israelitas,estão no inicio da tradição histórica e se encontram na maior parte dos povos
primitivos que vivem ainda hoje.(p.89)
Morgan mostra que “estes agrupamentos, repousando no parentesco de sangue e na ascendência
comum, são por uma parte, uma etpa elevada na evolução da fmailia e de outra parte,o
fundamento de toda vida social – no longo período em que ainda não havia Estado no sentido
moderno,isto é,organização política opressora fundada no critério teritorial.”.(ibid)
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Prossegue Rosa :” Toda tribo, que se compunha de um certo numero de famílias ou de gentes,
como os Romanos os nomeavam, tinha seu próprio teritorio que lhe pertencia em comum,e em
cada tribo,o agrupamento familiar era a unidade que se geria de forma comunista,em que não
havia ricos nem pobres ,nem preguiçosos nem trabalhadores, nem emstres nem escravos,e em
que todos os negócios públicos se regulavam pela livre escolha e a livre decisão de todos”.(ibid)
No que segue,vamos dedicar nossa atenção a tres momentos dos estudos de Rosa
Luxemburgo,que são centrados na questão da Comuna:
1) analise da Marca (Comuna) ,na Alemanha
2) Analise das Markas (Comunas) do Imperio INCA, no Peru
3) Analise da Comunidade Kabilya,na Argelia
Vamos dedicar mais um tempo-espaço a analise que Rosa Luxemburgo fez da ‘comuniadde
germânica da MARCA* ” , como exemplo principal do capitulo de sua “Introdução a economia
política”,dedicado “A Dissolução da Sociedade comunista Primitiva”.
*. a palavra Marca significa Comuna,por exemplo, a palavra existia no Imperio Inca:
“marca-pacha= comuna – terra”,como por exemplo, ‘pacha-mama=terra-mãe”.
Rosa analisa “as instituições internas da comunidade germânica da Marcha, por ser a que
melhor estudamos”.
Na verdade,F.Engel nos anos 1881-1882, escreveu tres trabalhos,a saber, “Historia dos antigos
germânicos”, “A época franca”,e,”A Marcha”,que serviram como bases para seu livro “A
origem da família,da propriedade privada e do Estado” de 1884 e revisado em 1892.”
M.Godelier,em seu magnífico ensaio sobre as “Sociedades pré-capítalistas” ,assinala que
“Engels reconstituiu,por analogia com as antigas instituições suecas, a organização primitiva
dos germânicos que deviam ser divididas em tibos,centenas,pais.Essa organização
provavelmente desapareu rapidamente” ( M.Godelier.1978,p.89)
Reservemos um espaço amplo para Rosa expor sua analise:
“Os germânicos se fixaram por tribos e por linhagems, cada pai de família se atribuía um
terreno para construir sua casa e sua fazenda.Uma parte do território era usada para para
cultivo, cada família recebia um lote.segundo o testemunho de César, havia no inicio da era
cristã uma tribo alemã ( os Suecos ou Suabios) que cultivava os campos em comum sem
repartição entre as familias, mas a redistribuição anual dos lotes era corrente, em particular na
epoca do historiador Tacito no século II.”(ibid.p.134)
Rosa passa a historicizar esse processo: “ Em certas regiões,como na comuna de Frickhofen, em
Nassau, as redistribuições anuais ocorriam ainda nos séculos XVII e XVIII. No século XIX
ainda, em certas comunas do Palatinado da Bavaria e nas margens do Reno, uma seleção
ocorreu,a certos intervalos mais espacejados: todos os três, quatro,nove,doze,quatorze,dezoito
anos.Estes campos se tornaram definitivamente propriedade privada no meio do século
XVIII.”(ibid,p.135)
Rosa amplia esse processo germanico a nível do continente :”Na maior parte da Europa, os lotes
tirados na sorte se transformaram desde os séculos V e VI em bens hereditários das famílias
conjugais,as distribuições na sorte se espaçejaram cada vez mais, para finalmente deixarem de
existir.Mas,isso só dizia respeito aos campos.Todo o resto do território: florestas, cercas,águas e
superfícies não exploradas, ficava como propriedade indivisível da Marcha (Mark). O que
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reportava as florestas,por exemplo, servia para cobrir as necesidades coletivas e as despesas
oyblicas,o demais era partilhado.As pastagens eram utilizadas em comum.Estes pastos ou
terrenos comuns se mantiveram por muito tempo,existem ainda nos Alpes da Bavária, tiroleses
e suíços, na França (na Vandea),na Noruega e na Suecia”.(p.135)
Os territórios eram divididos, segundo a qualidade do solo e a exposição , em alguns quarteirões
(chamados ‘Oesch’ ou “ Gewann’) e alguns destes eram dividios em partes menores.Alguma
duvida sobre a igualdade dos lotes,poderia se pedir uma nova medição de todo o território.
Rosa explica o processo de trabalho coletivo:” Quando a escola e a redistribuição periódicas
caiam completamente em desuso, o trabalho de todos os membros da comunidade, nos campos,
fica inteiramente comum e submetido as regras rigorosas da coletividade.Resulta que todos
membros devem trabalhar.”(p.135).
Não era suficiente morar no território para ser membro da Marca.devia-se habitar e cultivar seu
solo.Quando alguém durante anos não cultivava seu bem,perdia seu solo e a comunidade o
passava para outro membro.
Segue Rosa:”Cada quarteirão era cercado de uma cerca com aramadilhas e ficava fechado
desde a semeadura ate a colheita.as datas de fechamento e de abertura eram decididas por toda a
vila.Cada quarteirão estava sob a direção de um guarda que era um empregadio publico da
comunidade e devia aplicar a ordem prescrita;a delimitação dos querteirões era momento de
festa na qual participava a vila toda e até as crianças que tomavam notas dos limites e poderiam
servir de testemunhas.”(ibid)
“A criação era pratica comum;guardar suas tropas a parte era proibido aos membros da
Marca.Todos os animais da vila eram repartidos em tropas comuns segundo o tipo de
animais;cada tropa tinha seus pastores e um animal condutor; as tropas tinham sinos.O direito
de caçar pescar era comum no território da comunidade.Ninguém podia por laços ou
armadilhas na sua parcela sem avisar os outros.Os minerais e tudo que existia na terra, mais
profundamente que o arado não podia alcançar, pertencia à comunidade e não a quem o
achava.”(ibid)
“Em cada comunidade,deveriam se instalar os artesãos que fossem necessários.As famílias
camponesas confeccionavam elas mesmas a maior parte dos utensílios da vida
cotidiana.Cozinhava-se ao forno,remexiaam a cerveja,fiavão e teciam a domicilio.Em alguns
momentos,certos oficios se especializavam,em particular, os que concerniam a fabricação dos
instrumentos agrários.desse modo,na Marca florestal de Woelpe,na Baixa-Saxonia,os membros
deviam ter um omem em cada oficio na floresta que pudesse ser útil no trabalho com a
madeira.Em tudo estava prescrito aos artesãos a espécie de madeira que podiam usar e a
quantidade tolerada,isso com o fim de poupar a floresta e fabricar somente os objetos
necessários aos membros da Marca”.(p.137)
Vamos dar espaço a um nota de pé de pagina da Rosa: “O artesão tinha exatamente a mesma
posição na comuna greca da época homérica:”Todas estas pessoas ( forjadores,
carpinteiros,músicos,médicos)são os ‘Demiurgos”( de “Demos”=povo ),isto é, eles trabalham
para os membros da comuna, não para eles mesmos”.(p.137)
Enfim,Rosa chega ao poder central,a questão do poder político: “Na cabeça da Marca, havia o
prefeito da vila,chamado “Dorfgraf” ou “Schultheiss”,antes “Markmeister” e “Centener”.Ele era
eleito pelos membros da comunidade.Essa eleição era mais que uma honra para o eleito,mas
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uma obrigação: não se podia recusar,sob pena de sanção.Com o tempo,essa função tornou-se
hereditária em certas famílias.”.
Aqui ,Rosa adverte sobre “os perigos profisisonais do poder”:” daí,não havia que um passo para
que a eleição torne-se venal – deivo a causa do poder e das rendas que ela trazia – e que ela posa
ser transmitida,transformando-se assim, de função puramente democrática e eletiva, em um
instrumento de dominação da comuna”.(ibid)
“No apogeu da comunidade,entretanto,o chefe da Marca era apenas o executor das vontades da
coletividade.Todos os negócios comuns eram regulados pela assembléia de todos os membros
da Marca,que arbitrava as disputas e infligia as sanções.Toda a organização dos trabalhos dos
campos, as estradas e as cosntruções,a policia dos campos e da vila,eram decididas por
assembléia,a ela também se prestava contas que estavam inscritas nos ‘livros da comuna’.A
justiça era exercida, oralmente e publicamente,pelos assistentes,sob a presidencia do chefe da
Marca.Só os mebros da comunidade podiam assistir as seções do tribunal,o acesso era proibido
aos estrangeiros”(p.137)
Alias,os estrangeiros ,para serem instalados na comuna necessitavam a autorização de todos os
membros.
Sigamos com Rosa;” Os membros da comunidade deviam testemunhar uns pelos outros,assim
como tinham o dever de se apoiarem fiel e fraternalmente em caso de incêndio, de ataques
inimigos,etc.Na Armada,os membros de uma comunidade formavam sua própria seção e
combatiam lado a lado.Em caso de crimes ou dolos que ocorriam na Marca ou cometidos por
um de seus membros no exterior,toda a comunidade era solidariamente responsável.os membros
tinham obrigação de alojar os viajantes e ajudar os necessitados.”(p.138)
E a religião: “Toda a Marca formava na origem uma comunidade religiosa e depois da
introdução do cristianismo –que ocorreu mais tarde,no século IX,numa parte da Germania,nos
saxões por exemplo- uma paroquia eclesiástica.Enfim,a Marca tinha em geral um professor de
escola para juventude da vila”
Ouvindo o que nos diz Rosa Luxemburgo sobre a Comuna (Marca), como não lembrar o
Programa da Comuna de Paris de 1871 ! E,porque não,do Programa da Liga Spartacus !
Como Rosa mesma nos lembra: “ Não podemos imaginar nada de mais simples e mais
harmonioso que esse sistema econômico das antigas Marcas germânicas.Todo o mecanismo da
vida social é a céu aberto.Um plano rigoroso, uma organização robusta encerram aqui a
atividade de cada um e o integra como um elemento do todo.As necessidades imediatas da vida
cotidiana e sua satisfação igual para todos, tal é o ponto de partida e o ápice dessa
organização.Todos trabalham por todos e decidem tudo em conjunto .”(p.138)
Rosa se indaga: “De onde provém e sobre o que se fundam essa organização e essse poder da
coletividade sobre o individuo? Do comunismo do solo, isto é , da posse em comum do mais
importante meio de produção.”(p.137)
E,Rosa adverte:”Todavia os traços típicos da organização econômica do comunismo agrário
aparece melhor se estudamos de forma comparativa em escala internacional,para o entender
como força mundial da produção na sua diversidade e sua flexibilidade internacionais”(p.137)
E,chegando a esse ponto,Rosa parte para o Imperio Inca da America do Sul.
Nesse ponto,Rosa vem de encontro as idéias de Mariategui e também de Linera.Vejamos
alguns elementos que Ela assinala.
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“ O território desse Imperio, que cobre as republicas atuais do Peru, da Bolivia e do Chile, com
seus 3.364.600 km2 e com uma população atual de 12 milhões de habitantes,foi administrado na
época da conquista por Pizarro,da mesma forma que durante os séculos
anteriores.Encontramos as mesmas instituições que nos antigos germânicos.(grifo
nosso).”(p.138)
Rosa nos chama atenção sobre o fato de que a comunidade peruana :”coisa curiosa, porta
mesmo, o mesmo nome que nos Germanicos, a Marca”.Adiante esclare:”Todo o resto do
território, fora dos campos, era Marca-pacha, território comunal”.(p.139)
Vejamos como Rosa descreve as comunidades Incas: “Os terrenos cultivaveis eram separados
do território da Marca, partilhados em lotes e tirados na sorte cada ano antes das semeaduras
entre as famílias.A dimensão dos lotes dependia do tamanho das famílias,deste modo , da
importância de suas necessidades.O chefe da vila,em que a função,na época da formação do
Imperio,nos séculos X e XI , não era mais eletiva mas hereditária, recebioa a parte
maior.”(p.139)
“Ao norte do Peru,cada família não cultivava seu campo de forma isolada,mas trabahava em
dezenas,sob a condução do chefe – instituição em que certos fatos indicam tambem sua
existência nos antigos germânicos.A dezena cultivava uns e outros todas as partes de seus
membros,mesmo os ausentes que estavam na guerra ou nas corvéias dos Incas.Cada família
recebia os frutos que cresciam em seu lote.Só tinha direito a um lote quem cultivava no
território da Marca e fazia parte do clan.Quem deixasse seu lote sem cultivo durante anos (no
México,durante 3 anos ) perdia seus direitos.”(p.139)
“A cultura dos campos,nas regiões costeiras em que a chuva não Cia que periodicamente, exigia
sempre trabalho de irrigaçãop artificial,dos canais que a comunidade realizava
coletivamente.exitiam regras estritas para o uso da água e sua repartição entre as diferentes vilas
e no interior de cada vila.Cada vila tinha também os “campos dos pobres” cultivados por todos
os membros da comunidade e em que a colheta era repartida pelo chefe da vila entre os
velhos,as viúvas e outros necessitados.Todo o resto do território,fora dos campos,era Marcapacha, território comunal”(p.139)
Já “na parte montanhosa do pais,em que a cultura dos campos não existia, uma modesta
criação,quase exclusivamente de Lamas,formava a base da existência dos habitantes que
aportavam de tempos em tempos,seu principal produto – a lã – ao Vale para troca com o milho ,
a pimenta e os feijões dos camponeses.Na montanha havia tropas privadas e serias diferenças de
riqueza.Um membro comum da Marca possuía 3 a 10 lamas,tanto que o chefe podia ter de 50 a
100.O solo , a floresta e os pastos eram porpriedade comum e havia também tropas da vila que
não podiam ser alienadas”(os. 138-139)
“Em datas precisas,uma parte das tropas comuns era abatida e a carne e a lã eram repartidas
entre as familias.Não havia artesãos, cada família confecionava tudo o que ela tinha necessidade
para casa.Haviam vilas que se mostravam particularmente hábeis em tal ou qual atividade:
pintura, cerâmica ou trabalho de metal.Em cada vila havia o chefe,antes eleito,agora
hereditário,que geria a cultura dos campos;para todos os negócios importantes,ele assegurava os
conselhos da assembléia dos adultos que convocava ao som da concha-buzio”.(p.140)
Desse modo,Rosa expõs o que era similar as comunidades germânicas:”Até aqui a velha Marca
peruana tem todos os traços essenciais da Marca germânica.No que ela difere da imagem típica
que nos permite melhor penetrar esse sistema social”.
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E,define a particularidade,o que distingue o Imperio Inca:”O que tinha de particular no antigo
Imperio Inca, é que se tratava de um pais conquistado em que se estabeleceu uma dominação
estrangeira.Os conquistadores, os Incas, faziam parte também das tribos indígenas,mas eles
submetiam as tribos pacificas ES edentarias dos Vechua,justamente porque viviam isolados do
mundo,cada vila só se ocupava de si mesma,sem relação com os maiores territórios,sem
interesse pelo que se passava fora de seu território da Marca”(p.140)
“Os Incas deixaram ,em geral,intactas essa organização particular,que lhes facilitou a
conquista.Eles enxertaram um sistema refinado de exploração econômica e de dominação
política (...).Este severo sistema de exploração entretanto deixou intacta a vida interior das
comunidades e suas instituições comunistas democráticas”.(p.141)
E,desse modo,Rosa esclarece um elemento fundamental e diferenciador da experiência
Inca:”Foi assim que vimos se instaurar um situação como essa do Peru onde uma sociedade
comunista explora outra sociedade comunista.Essa estrutura original do Imperio Inca é
importante; ela nos permite compreender uma serie de formações semelhantes na antiguidade
clássica,em particular no nascer da historia grega”.(p.143).
Nesse ponto,Rosa parte para as experiências da Ilha de Creta ,Esparta,e outros territorios do
mundo grego; e prossegue analisando a “dissolução do comunismo primitivo” através das
experiências das comunidades Indianas e Russsas.
Façamos uma rápida digresão para buscarmos alguns elementos da experiência Inca em Paul
Lafargue,em sua monumental obra sobre a “Propriedade,origem e evolução”( 1895).
“esse comunismo primitivo, que ignora o comercio e em conseqüência a moeda,e que só foi
praticado por tribos de selvagens e de bárbaros de alguns milhares de membros, foi aplicado em
grande escala,e mesmo que sua agricultura e industria sejam relativamente pouco
desenvolvidas,pode assegurar o bem estar a milhões de homens e a prosperidade de um vasto
Imperio.No momento da conquista do Peru, seus habitantes estavam na fase da propriedade
coletiva da família: as terras, em vez de serem possuídas e cultivadas em comum, eram
partilhadas todos os anos entre as famílias que habitavam na vila; entretanto, uma parte,em
torno de dois terços, era posta de lado para o Sol, seu Deus, e para os Incas, a casta
dominante.Estas terras eram cultivadas em comum;as colheitas,após servirem as necesidades do
culto, dos Incas e da administração publica,eram consagradas aos trabalhos de interesse geral e
distribuídas a todos os habitantes segundo suas necesidades; a lã das imensas tropas de lamas
passeando sobre as Cordilheiras e o algodão cultivado nas planícies eram igualmente
partilhados, de forma a que cada família recebia o suficiente para vestir todos os
membros.(p.336-337).
Para P.Lafargue “Os conquistadores desembarcaram em um pais em que não conhecia a
miséria,em que armazéns abundavam de milho e outros grãos(...) Havia alguns destes armazens
com alimentação para 10 anos”(p.337)
“O trabalho em comum tinha atração de uma grande alegria social: numa hora do dia, do alto de
uma torre ou de uma eminência convocava-se toda a população;os homens com as mulheres e as
crianças iam em roupas de festas e com seus ornamentos mais belos.A massa se punha a
trabalhar, cantando em coro os hinos que celebravam os altos feitos dos Incas; toda a tarefa era
executada com esse espírito alegre, que sempre presidiu o trabalho em comum nas sociedades
comunistas dos selvagens e dos bárbaros” (ibid.p.347).
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No que diz respeito ao povo Cabila da Argelia, vamos retomar (repetindo,mas vale para
reflexão) idéias que expomos acima ,isto é, na outra obra de Rosa, “A Acumulação do capital”.
4) As comunidades do povo Cabila
Para Luxemburgo , “Ao lado do martírio da India britânica, a historia da política
francesa na Argélia merece um lugar de honra nos anais da economia capitalista
colonial.Quando os franceses conquistaram a Argelia, a massa da população cabila era
dominada por antiqüíssimas instituições econômicas e sociais,que, apesar da longa e
movimentada historia do pais, conservaram-se até o século XIX, e parte delas até os
nossos dias”( “A acumulação do capital”,edição da Zahar.1970.p.325).
Rosa descreve o metabolismo social da sociedade Cabila: “ Se,nas cidades,os
comerciantes,artesãos e usurários, mouros e judeus,tinham propriedades privadas e, no
campo,os turcos,já na qualidade de domínios de Estado, usurparam grandes territórios,
quase a metade da terra cultivável pertencia,porém, ainda que propriedade privada
inidivisa ,às tribos árabes e cabilas, e nelas reinavam ainda costumes patriarcais
primitivos”(p.ibid.p.325)
“Antigamente, em todos os verões - ainda no século XIX – essa vida nômade levava
muitas das tribos árabes com homens e mulheres e crianças, com rebanho e tendas de
campanha, para a parte da costa que era refrescada pelos ventos marinhos do Tell e os
fazia voltar no inverno ao calor protetor dos desertos.Cada tribo e cada família tinham
suas zonas determinadas de emigração de acordo com as estações do ano, onde
estendiam suas tendas de campanha.Entre os árabes lavradores, a terra era na maior
parte do tempo propriedade coletiva das tribos; a terra em comum.E num ambiente
patriarcal, de acordo com as regras tradicionais, vivia a grande família cabilia sob a
direção do seu chefe eleito”.(p.326)
“Nesse grande circulo familiar, a direção comum dos negócios domésticos estava
confiada à mulher mais idosa, que podia igualmente ser eleita por outros membros da
família,ou,ainda,a cada mulher sucessivamente.A grande família cabila, cuja
oraganização à margem dos desertos africanos se assemelhava à famosa Zadruga * dos
países eslavos meridionais, era proprietária tanto do solo como de todos os
instrumentos, armas e dinheiro necessários para o exercício da profissão de todos os
seus membros e adquiridos por eles.”(ibid)
“Quando a família não era demasiadamente numerosa, fazia suas refeições numa
mesma mesa;as mulheres cozinhavam por turno e as mais velhas encarregavam-se da
distribuição.Se o circulo de pessoas era muito grande, o chefe distribuía todos os meses
os alimentos, preocupando-se sempre com a repartição igualitária.As porprias famílias
encarregavam-se da preparação”.(ibid)
“Laços estreitíssimos de solidariedade, auxilio mutuo e igualdade eram as normas
dessas comunidades, e os patriarcas ao morrer recomendavam a seus filhos, como
ultimo pedido, que se mantivessem fieis à associação familiar”(p.326)
“A dominação turca, que se estabeleceu no seculo XVI na Argelia, modificou
seriamente essas condições sociais(...)Pelo contrario,as relações de propriedade da terra
das comunidades rurais e das grandes famílias não foram, em geral, tocadas pelos
turcos”.(p.327)
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Rosa então analisa em seguida a política de colonização pela França:” A destruição
sistemática, consciente, da propriedade comum, e sua partilha, foi o pólo imutável sobre
o qual girou a política colonial francesa durante meios eculo”(p.328)
“Em 1873,a Assembléia nacional francesa ,regula a sorte dos infelizes Arabes da
Argelia por uma lei instaurando por força a propriedade privada”.Para Rosa, “Nessa
Assembléia vibravam a covardia e a fúria mortal dos vencedores da Comuna de Paris,e
repetia-se que a propriedade comu primitiva dos Arabes deveria a todo preço ser
destruída, ‘como forma que conduz os espíritos para tendências
comunistas”.(“Introdução a economia política”.p.92).
Finalizando com Rosa, passemos ao peruano Linera.

“A FORMA COMUNIDADE “ na Potencia Plébeia

Neste parte, veremos como Mariategui (2008) à maneira de Marx, e, a partir dos
dois, as análises de Bahro, Linera, Zibechi, entre outros, tomam como ponto de partida a
Comuna ancestral ou arcaica, asiática, europeia ou incaica, para a construção do
socialismo. Na reflexão sobre essas leituras, em nossos estudos, partimos do peruano
Mariategui (2008) e de suas ideias esboçadas em seus “7 Ensaios”. Nesta obra, em seu
“Esquema da evolução econômica”, o Amauta afirma que:
A conquista divide a história do Peru (...). Até a conquista, desenvolveu-se no
Peru uma economia que nascia espontânea e livremente no solo e da gente
peruana. No império dos Incas, agrupação de comunas agrícolas e
sedentárias, o mais interessante era a economia. Todos os testemunhos
históricos concordam com a afirmação de que o povo incaico –trabalhador,
disciplinado, panteísta e simples – vivia com bem-estar material. As
subsistências abundavam; a população crescia. O império ignorou
radicalmente o problema de Malthus. A organização coletivista, regida pelos
incas, tinha amortecido o espírito individualista nos índios (...). O trabalho
coletivo e o esforço comum eram frutiferamente empregados nos fins sociais
(p. 33-34).

Nessa perspectiva, buscamos traçar “afinidades” de duas obras de Linera com o
Princípio da Autogestão Comunal. Podemos mesmo afirmar que, mais que ‘afinidades
eletivas”, a obra de Linera faz parte do campo político e cultural da Autogestão. As duas
referências de Linera analisadas são “Forma Valor y Forma Comunidad” (2009) e “ La
Potencia Plebeya”(2008), por serem obras que se complementam8.

8

Apesar das datas de publicação, na realidade, as publicações foram construídas em tempo inversos. Em
“Forma Valor y Forma Comunidad”, Linera escreveu ainda na prisão, nos anos 1990, e tem caráter mais
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Em seu prefácio à “Potencia Plebeya”, principal obra de Linera, (2008), Pablo
Stafanoni assinala a “evolução político-ideológica” de Linera: “Talvez a evolução
político-ideológica mais significativa de Linera é sua passagem – com poucas
mediações – de suas posições ‘autonomistas’, para uma defesa quase hegeliana do
Estado como síntese da ‘vontade geral’” (p.19).
O próprio Linera (2008) explica esse processo, com sua maneira peculiar de se
expressar:
Nas mobilizações – desde 2000 – tinha acrescido um enorme potencial
comunitário, um enorme potencial universalista, um enorme potencial
autônomo. Meus momentos de maior leitura autonomista, autogestionária
e de possibilidade comunista são os momentos anteriores às mobilizações
sociais (p.20).

O autor viu nas mobilizações uma contradição: de um lado, seus enormes
potenciais (que ele assinalou acima) e, de outro, as claras limitações que vão surgindo.
Essa contradição reflete-se no caráter da revolução em curso: após 2002, vimos que
não caminhávamos para o comunismo, mas para uma revolução democrática e
descolonizadora. Para seu grupo, “a posssibilidade do comunismo estava assentada em
um forte movimento operário auto-organizado que já não existe, mas que poderá
voltar a emergir em 20 ou 30 anos” (LINERA, 2008, p.20).
Essa mudança decorre de uma mutação profunda no mundo do trabalho na
Bolívia:

A crise da economia atual repousa sobre a inferiorização ou desmantelamento
dos setores produtivos antes mais importantes e mais organizados do
proletariado (automóveis, siderurgia, carvão, petróleo, etc.) e o surgimento
privilegiado de novos ramos industriais construídos sobre os ombros de um
proletariado novo, desorganizado, carente de experiência associativa, em
feroz concorrência interna (indústria eletrônica básica, telecomunicações,
indústria aeroespacial, etc)(LINERA, 2008, p.20).

O par dialético “capital x trabalho” toma, então, nova configuração, afetando
profundamente seus “personagens” históricos:
filosófico. Por sua vez, “La Potencia Plebeya” em tempo posterior e tem caráter mais político, de análise
dos movimentos sociais, ausente no primeiro livro.
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A estrutura material do trabalho e do capital se reconfiguram ante nossos
olhos e, com isso, a própria estrutura material da constituição do trabalho, do
trabalho assalariado e da classe operária. Isto que temos chamado da
formação histórico-material da proletarização social (...). Entender as
renovadas maneiras de constituição das classes sociais na sociedade
contemporânea (...). Nos anos 1990, produziu-se uma reconfiguração total da
condição operária que desorganizou tudo o que existia antes e deixou
micronúcleos dispersos e fragmentados de identidade e de capacidade autoorganizativa. No mundo camponês indígena vimos a enorme vitalidade em
termos de transformação política, de conquistas de igualdade, porém a
enorme limitação e a ausência de possibilidades de formas comunitárias de
gestão e produção da riqueza (LINERA, 2008, p.20).

Essa nova visão decorre de análises das lutas de 2000, 2003 e 2005: “Isso
começamos a observar com o tema da água em Cochabamba em 2000 e, depois, em
2003, com as dificuldades para o abastecimento de garrafas no El Alto”.
Posteriormente,o autor acresce: “Isso foi ainda mais claro na segunda ‘guerra do gás’ ,
em junho de 2005”.
Como consequência, seu grupo pensa:

O horizonte geral da época é comunista. E esse comunismo terá de ser
construído a partir das capacidades auto-organizativas da sociedade, de
processos de geração e distribuição de riqueza comunitária,
autogestionária (LINERA, 2008, p.21).

No entanto, neste momento, está claro que não é um horizonte imediato o qual
se centra em conquistas de igualdade, redistribuição de riqueza, ampliação de direitos.
Sua entrada no Governo, como vice-presidente, está alicerçada nessa leitura da Bolívia
atual: “Quando entro no Governo o que faço é validar e começar a operar com o Estado
Então,onde fica o comunismo? Que se pode fazer a partir do Estado em função
desse horizonte comunista?” (LINERA, 2009, p.21).
Por fim, diz Linera (2009):
Apoiar o mais que se possa o desenvolvimento das capacidades organizativas
autônomas da sociedade. Até aí vai a possibilidade do que pode fazer um
Estado de esquerda, um Estado revolucionário. Ampliar a base operária e a
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autonomia do mundo operário, potenciar formas de economia comunitária
onde há redes, articulações e projetos mais comunitaristas. Sem controlá-los
(p.21).
Outra pesquisadora do processo boliviano, Marxa Chavéz, em estudo sobre “os movimentos sociais na
Bolivia”, introduz a idéia de “Sindicato Comunal”:
“nos referimos fundamentalmente a área lacustre de La Paz,assentado em comunidades basicamente
aymaras (embora exista também outro tipo de organização sindical, por exemplo, os sindicatos cocaleros
do Chapare,o dos ‘colonizadores’, e como um caso particular, a organização do Movimento Sem terra.A
estrutura sindical-comunal está baseada em núcleos familiares e núcleos comunais(...).Na realidade,
apesar do nome de ‘sindicato’, que é uma herança da revolução de 1952, no fundo, se trata de uma
organização econômica e territorial de comunidades e ayllus,que desgarrados por séculos de arremetidas
contra a propriedade comunal,seja no período colonial ou no republicano, sobrevivem ,não apenas em
suas formas de uso e propriedade da terá mas também,sobretudo,em sua organização politica
particular”(“Amanecer em Bolivia”.p.30)

A obra de Linera está assentada em uma longa pesquisa que realizou em centros
europeus, em busca da “Forma Comunidade” na obra de Marx, inicialmente através de
obras em que Marx estudou a “Comunidade”. Por exemplo, anota que Marx, nos
Grundrisse, distingue entre Gesellschaft (sociedade fundada em laços abstratos) e
Gemeinschaft (comunidades fundada em laços produtivos e diretos).
O

pensamento

revolucionário

de

Marx,

“oposto

aos

esquematismos

reacionários” da sucessão linear dos modos de produção, avançou na compreensão de
que “a história social tinha continuado a partir de um ponto comum inicial, a
comunidade primordial, através de múltiplas vias de desenvolvimento, distintas de
um povo para outro ou de um continente para outro. Assim, em sua concepção, já nos
Grundrisse de 1857, Marx assinala quatro caminhos distintos de transformação e
desenvolvimento da antiga comunidade original:
 a comunidades escrava;
 a comunidade germânica;
 a comunidade asiática ou peruana-modo de produção asiático; e
 a comunidade antiga-sociedade escravista européia (LINERA, 2009, p.27).
O autor cita as Notas de Marx em relação a América Latina no seu estudo sobre
Kovalevsky: “Para Marx a comunidade precolombiana na América constitui uma via
distinta do desenvolvimento do modo de produção asiático, diferente da Índia, China,
Argélia, Rússia, Médio Oriente e outros países” (LINERA, 2009, p.28).
Mais adiante, o autor destaca a metodologia de Marx para estudar a história dos
povos sob formas de produção não capitalistas comunitárias, como o principal
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“encontrar as tendências comunistas destas sociedades antigas, que juntos com as
tendências comunistas no capitalismo, abrem as possibilidades e a necessidade da
revolução comunista no mundo” (LINERA, 2009, p.28).
No capítulo intitulado “O Marxismo e a Comunidade Andina”, Linera se
aproxima de seu objetivo central: “A importância deste pensamento criativo de Marx
para nós é fundamental (...) em primeiro lugar, para entender as forças comunitárias que
junto as que criou o capitalismo para negá-lo empurram nossa sociedade à possibilidade
do socialismo” (LINERA, 2009, p.29). Linera critica radicalmente tanto as análises
stalinistas quanto trotskistas por não entenderem a realidade concreta da América
Latina. E retoma suas ideias a partir dos estudos de Marx:
Marx que nunca sacralizou os cinco modos de produção assinalados em sua
Introdução de 1859, em outros textos como os Grundrisse e depois em O
Capital, os Cadernos Kovalevsky, os Cadernos Etnológicos, etc, assinalou
aexistencia de outras possíveis formas de produção diferentes; tal é o caso da
comunidade incaica, que para Marx, nem era escravismo,nem feudalismo,
nem é a comunidade primitiva, nem muito menos um’semi-socialismo’, mas
que foi assinalada como uma forma de desenvolvimento-dissolução da
comunidade primordial que deu passo a outra formação econômico-social
baseada em um novo tipo de comunidade (...) (LINERA, 2009, p.30-31).

As características dessa forma de sociedade conjugam os seguintes aspectos:
- uma elevada divisão do trabalho;
- uma forma de controle comunal da terra;
- associação para o trabalho junto ao trabalho individual;
- união da manufatura e do trabalho agrícola;
- a existência de um Estado como personificação da unidade das comunidades, mas
que, em seu interior, manifestam-se e desenvolvem-se diferenças sociais e relações de
dominação,etc. (LINERA, 2009, p.31).
Trata-se, então, de um modo de produção, estudado por Marx nos Grundrisse,
sob a denominação inicial de forma comunitária

incaica e logo em sua forma

desenvolvida, generalizada como modo de produção asiático, que também poderia ter se
chamado inca, afro-asiático, etc.”(LINERA, 2009, p.31).
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Nesse âmbito, Krader (1988) destaca dois pontos na obra de Marx:
Os estudos etnológicos de Marx se achavam:
- por uma parte em conexão com seus estudos sobre a COMUNIDADE
CAMPONESA, ou seja, coma questão do solo e os agricultores como tema
histórico e atual;
- por outra parte, se relacionavam com o problema das aplicações agrícolas
da ciência e da tecnologia (p.11).

Nas décadas de 1850 e 1860, tinha escrito sobre os principiados danubianos e
sobre temas orientais, referentes sobretudo à India e à China. Seus estudos sobre as
comunas camponesas eslavas, germânicas, irlandesas e asiáticas, e sobre a história
destas regiões, tinham sido citados junto com dados etnológicos de autores antigos nos
grundrisse, na crítica de 1859 e em o capital. Esses estudos foram aproveitados mais
extensamente nos extratos das décadas de 1870 e 1880.
Nas cartas com Vera Zasulic, Marx mostrou qual era concretamente seu
interesse nesses temas: o problema histórico de comuna camponesa russa e suas
relações sociais internas, tão sumamente vitais, lhe era familiar:
nas proximidades de Tréveris, sua pequena pátria, existia ainda em seu tempo
uma comunidade assim. A comunidade camponesa se baseava em atividades
coletivas, cujo fim social não era em primeira linha a acumulação de
propriedade privada. Ao contrário, o característico destas comunidades era a
imanente vinculação de moral social e ética comunal coletiva assim como a
não divisão entre o âmbito privado e o público (idem, p.11).

Segundo Marx, os povos eslavos e outros com uma alta percentagem de
comunidades e instituições camponesas não tinham necessariamente que atravessar o
processo do capitalismo. Essa tese ia contra o fatalismo histórico e, em geral, contra o
historicismo e diversos determinismos históricos.
Os estudos etnológicos dos anos 1879-1882 tratavam dos Estados antigos e das
comunidades e sociedades tribais tanto arcaicas como modernas. Marx entendia a
categoria de Morgan, “sociedade gentílica”, como interpretação de uma instituição
concreta, como também desde um ponto de vista abstrato, como estágio do progresso
evolutivo.

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 91 de 291

92
Dessa categoria, posta em relação com as comunidades camponesas, Marx
tomou o modelo de uma sociedade que, em vez de concentrar-se no esforço para
adquirir riqueza pessoal e privada, desenvolvia instituições coletivas de propriedade”
(idem, p.11).

3.1.

O “Modo de Produção Comunal”

Entre os teóricos que analisaram a fundo os regimes do chamado “Socialismo
Real”, Rudolf Bahro se destacou ao utilizar a categoria “modo de produção asiático”
para explicar a origem e evolução destes regimes que existiram na Rússia e no Leste da
Europa, além de Ásia.
Em sua obra principal – “L’Alternative pour une critique du socialisme existant
réellement” (1979) –, escrita na Alemanha Oriental nos anos 1973-1976, publicada na
França exatamente 10 anos antes da simbólica Queda do Muro de Berlim,, no capítulo
chamado de “Le origine de La voie non capitaliste”, R. Bahro faz um estudo profundo
do modo de produção asiático.
Bahro (1979) inicia sua análise com uma afirmação categórica:
Decidiu-se entre 1905 e 1923 (e isso ficou evidente após 1945) que o
progresso da humanidade no século XX tomaria outras vias que as previstas
por Marx e Engels. Estes tinham analisado o tipo de sociedade ao qual
chegou a parte europeia da humanidade (a América do Norte incluída) em
sua via específica que passava da escravidão antiga ao feudalismo germânico,
e concluíam que os antagonismos internos do capitalismo que eles tinham
descobertos conduziriam diretamente à destruição deste ultimo por uma
revolução proletária (p.47).

Na Revolução Russa, em 1905 e 1917, os Sovietes seguiram a Comuna de Paris,
mas depois que foram “esmagados” , acabou a continuidade da revolução proletária.
Para Bahro, a revolução na Russia deslocou as revoluções para o “ Leste”.
Ela foi e é antes de tudo a primeira revolução ani-imperialista em um país
essencialmente pré-capitalista (apesar de uma evolução capitalista que tinha
começado) com uma estrutura socioeconômica semi-feudal, “semi-asiática”.
Não houve, portanto, revolução proletária no ocidente; O marxismo migrou
através da Rússia para Ásia, África e América Latina (p.51)!
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Para Bahro (1979), todas as culturas não européias, fundadas no que Marx
chamou de “modo de produção asiático” e que, nas antigas sociedades de classes da
Ásia, da África e da América precolombiana “a propriedade privada dos meios de
produção, que na Europa foi a força determinante da dinâmica histórica, não teve assim
um papel “gerador de formações” como na antiguidade, em nossa época feudal e em
nosso capitalismo”( p.49).
Em suas últimas análises (1881), Marx viu a perspectiva da revolução no
Oriente; para Rússia, por exemplo, viu a “possibilidade de uma vasta reorganização
social segundo o princípio das comunas populares atuais na China” (apud BAHRO,
1979, p.50).
Bahro analisa, então, a postura de Lênin em relação a essa questão: “Ao menos
em teoria, Lenin acreditava que a revolução social na Europa ocidental progredia a olho
nu”. Entretanto, o que nos interessa é principalmente a análise de Bahro em relação ao
modo de produção asiático. E Bahro pôe a questão inicial:

Até uma época recente, não se colocava para nós qual foi a ordem social que
os colonialistas europeus, após o fim da Idade Média, encontraram em quase
todos os países não europeus – na medida em que não se tratava de
organizações tribais –, no México, na América Central e no Peru, na Índia e
na China, na África e no Oriente-Próximo (BAHRO, 1979, p.59).

Marx qualificou essas sociedades,do ponto de vista econômico, como modo de
produção asiático,e, do ponto de vista político, de Despotismo Oriental. Lá onde
existiam diversos estágios da mais antiga sociedade de classes foi descoberto todo tipo
de escravidão e de feudalismo, tidas como “particularidades” locais, pois Stalin havia
banido o conceito de modo de produção asiático. Deste modo, as análises se limitavam
a

algumas características que essas sociedades antigas tinham com o feudalismo

europeu, mas nada se dizia de sua dinâmica e lógica interna (BAHRO, 1979, p.59).
Para Bahro (1979),
Concentrando-se na generalização das leis de evolução histórica que eram
características da Europa moderna após o inicio da emancipação das cidades
na Alta Idade Media,Marx visivelmente negligenciou um outro ponto de vista
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em que as relações com DARWIN são evidentes: na evolução da espeice
humana, as leis historicas que Marx descobriu substituem as leis da evolução
biológica [...], mas os clássicos estavam persuadidos que tudo isto
necessitava um processo à longo termo e que,em todo caso,não viam de
modo nenhum sua conclusão no capitalismo(p.60-61).

Para Bahro (1979),

“Suceder não significa decorrer um do outro” (p.60).

Conforme o autor, “Houve mesmo três primeiras formas de sociedade de classes (a
forma asiática, a forma antiga e a forma feudal)” (p.61).
Na Contribuição [...], Marx confirma esse ponto de vista nos estudos de
casos concretos.Ele passa no crivo as relações da propriedade da terra no
Oriente antigo, nos Gregos e nos Romanos,como nos germanos.Ele considera
que estas relações predispõem ao ‘modo de produção asiatico’,à escravidão
antiga e ao feudalismo.E ele parte do principio que estas formas se sucedem
logia e historicamente.Marx não afirma em lugar nenhum,por exemplo,que os
germanos teriam realmente passado pelas formas precedentes.Há,talvez,um
pontode partida comum,um estádio primitivo que se dividiu em diferentes
formas segundo as condições externas que as diferentes comunidades
encontraram. Mas cada uma das três formações “naturais” saiu diretamente
da sociedade original (p.61).

Prossegue Bahro (1979):

A grande maoria dos povos que saíram da sociedade original,e até a Idade
Media –e na Africa ate a idade moderna- “optaram” por uma variante
qualquer do modo de produção asiático(...)A escravidão e o feudalismo se
instalaram em condições naturais que não obrigavam à uma vasta cooperação
em agricultura,porque essa ultima repousava sobre precipitações suficientes e
não em necessidade de irrigação (p.62).

Conclui Bahro (1979),
Enfim, podemos afirmar sob forma de aforismo:
- só houve escravidão original onde nenhum despotismo econômico tinha
reinado antes.
-só houve feudalismo original onde,antes,nenhuma escravidão nem
despotismo tiveram uma influencia determinante (p.62).

Na sua forma clássica suprema como despotismo econômico no Egito
antigo,na Mesopotamia, na índia, na china, no peru, o modo de produção
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asiático, a forma de transição para sociedade de classes apresentou em suas
estruturas uma similitude significativa com nossa época,a do declínio da
sociedade de classes. Em 1881,Marx dizia uma última vez que a via que
conduz ao comunismo podia ser compreendida como um processo dialético
de retorno às condições que se assemelhavam ao nível arcaico,mas em um
nível superior(p.63).

Por fim, segundo Bahro (1979):

A expressão “modo de produção asiático” não representa propriamente falar
de uma formação acabada, mas a transição entre a fase terminal patriarcal da
sociedade original e as sociedades de classes antigas, transição que
reencontramos em um tipo preciso de sociedade agrícola arcaica. Lá onde, na
Contribuição [...]. Marx estuda “as formas que precederam a produção
capitalista”, ele fala também, dando-lhes o mesmo sentido, de formas
“antigas” e “germânicas” , e em outras formas “eslavas e romanas” (p.64).

O que lhe interessa, aqui, não são as formas definitivas, mas bem as diferentes
formas naturais de apropriação do solo, que em seguida, na fase de transição para a
sociedade de classes, justificam a diferença entre as três formações pré-capitalistas.
Mais tarde, Marx deveria aparentemente considerar que a sociedade de classes asiática
não fazia ainda aprte da formação primaria e arcaica que na medida em que, nela, a
propriedade comum original das comunidades das vilas não foi transformada em
propriedade privada,mas ao contrario, estatizada “de fato” , mesmo que a massa dos
produtores ficasse diretamente ligada às suas condições de trabalho” (p.64).
Bahro (1979), então, passa a outro ponto de sua análise com a questão: Como se
formou essa sociedade de classes natural, sem propriedade fundiária privada?
Devido ao período de grande seca que seguiu a era glacial se formou na
África e na Ásia o cinturão dos desertos, a degradação progressiva das
condições de vida que daí decorreu atingiu as populações repartidas nestes
locais em estágios de desenvolvimento muito diferentes. Em volta do
“Crescente fértil” situado antes da Ásia, numerosas povoações atingiram o
estágio da agricultura. O crescimento da produtividade de seu trabalho foi
neutralizado pelo relativo crescimento da concentração populacional. Além
do mais, em conjunto com isso, havia a destruição da flora devido a ação dos
homem e seus animais e uma tendência climática desfavorável.
A luta pela vida tornou-se áspera. Os corredores de terra particularmente
férteis que formavam os grandes rios ficaram sem população humana,
mesmo que fossem possíveis três colheitas por ano. A legenda do dilúvio
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poderia ser explicar a aventura na qual se lançaram, no VI antes de nossa era,
as primeiras comunidades, quando tomaram possessão, de início de um modo
esporádico, por estações, das regiões inundáveis (p.65).
[...]
Após o IV século, os homens se tornaram sedentários no que hoje é o Irak,
nos cursos inferiores dos dois rios. Isso só foi possível ao secarem os
pântanos e ao controlarem o fluxo das águas. Os Gregos, os Romanos, os
Germanos não tiveram que efetuar tal trabalho no início de suas civilizações.
Não eram nem clãs nem famílias isoladas, nem comunidades de vilas isoladas
com sua produção que podiam ficar nas margens destes rios. A importância
da tarefa empurrou várias comunidades a se reunirem periodicamente: uma
massa de simples trabalhadores sob a forma de uma grande cooperação que
era mais que a simples soma dos rendimentos individuais e em que não se
podia apropriar dos resultados que no conjunto, porque escapavam a qualquer
apropriação particular. Se considerarmos esses preparativos de produção, o
país fica assim, que seja cultivado no interior da vila de forma coletiva ou de
forma familiar, “uma propriedade comum” em quase tudo oude essa
formação existe”.Ou mais exatamente: não podia ser uma propriedade
privada, o que não é a mesma coisa (p.65) [grifo nosso]

Bahro (1979) conclui em relação a Marx: “Marx estudou o modo de produção
asiático essencialmente sob o ponto de vista seguinte – aquele não conduzuz à
propriedade privada” (p.76).
Voltemos a Linera, que, sempre apoiado nos clássicos marxistas (Marx e
Engels), diferencia as várias formas de Comunidade.
Dois esclarecimentos são importantes sobre o tema.Uma é o estudo das
formas produtivas comunais arcaicas,(...);e,a outra,é o estudo das formas
comunais agrícolas,(...)A primeira ,corresponde a uma epoca extremamente
remota e ainda pouca estudada pelas dificuldades que implica remover as
inumeráveis louças da história passada até chegar a estes períodos.A
segunda,ao contrario,corresponde a presença de estruturas comunais que, por
uma parte, se definem frente a uma sociedade maior configurada como
Estado despótico,Estado colonial ou Estado capitalista e,por outra,apresentam
estratificações sociais internas que se intensificam frente as extorções das
sociedades maiores que as dominam.
Este segundo caso corresponde a nossa realidade(...) (LINERA, 2008, p.89)
[grifos nossos]

Segundo o eixo da organização do trabalho,Linera define estas formas
comunais:
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Nas formas comunais,os meios de trabalho são propriedade individual ou
patrimônio comum das unidades domesticas (terras de cultivo) por separado
ou em conjunto (terras de pastoreio); a força de trabalho é agrupada mediante
a ativação de circuitos de parentesco e de reciprocidade dos esforços
diferidos no tempo,enquanto as ferramentas permanecem sob soberania
processual dos produtores diretos,igual as poucas ou muitas técnicas
comunais de trabalho necessárias para a reprodução comunal (LINERA,
2008, p.93).

Trabalhando com a categoria dialética do “possível”, Linera (2008) questiona:
Qual o futuro desta “classe comunal”? Sua análise sobre o próprio questionamento
destaca:
Dependerá do curso aleatório da própria história das lutas de classes frente à
qual a prescrição de uma rota obrigatória não passa de uma adivinhação de
profetas decadentes(...) A comunidade não está condenada a desaparecer,
embora este seja seu caminho mais provável. Também pode ser o ponto de
partida de uma renovação geral da sociedade, na medida em que a própria
moderna sociedade
tende também, tal como o temos visto, como
contrafinalidade de seu progresso, até formas superiores e universalizadas de
vida comunal. Esta possibilidade estará assinada pela presença em escala
nacional da comunidade agrária, coletânea das aquisições do trabalho social
criadas e reprimidas pelo capital (p.93).

Com firmeza, Linera (2008) assevera que “De fato, em países como os latinoamericanos, a estas altura, a possibilidade de uma autêntica insurgência contra o
domínio do capital é impossível a margem da classe comunal e de sua luta para
universalizar a racionalidade social comunal que a caracteriza”(p.93).
Linera traça vários cenários de possibilidades das lutas operarias na América
Latina. Numa linha da “Fenomenologia do Espírito” hegeliana, Linera (2008) constrói
um tipo de “fenomenologia da trajetória do operário moderno”, para além da
mercantilização do trabalho pelo capital e do fetichismo da consciência operária:
Sem dúvidas, sobre estas condições materiais da realidade do operário
moderno, há outra possibilidade material: que o operário rompendo estas
cadeias escalonadas de submisão; primeiro individualmente frente ao patrão,
ao capitalista individual, o qual supõe a erosão das complacências com os
medos internos, o desgosto com o abuso, a recuperação de uma dignidade
humana enterrada atrás da docilidade regateada. Este é o início de uma série
escalonada de rupturas com o antigo ser, portanto, de antagonismos com as
disposições do capital, que estará dando início à constituição do operário
em classe por afirmação própria.
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Isto levará imediatamente a por-se a necessidade de deixar de ver a si mesmo
como uma vulgar mercadoria ou um mercador e, portanto, à necessidade de
ter que manter relação com outros trabalhadores já não como competidores
mas como associados. Ao dar-se essas circunstâncias e não ser derrubada
essa inter-reunificação parcial do trabalho, surgirão coalizões permanentes
psara obter seus objetivos. Em caso dessas associações locais unicamente
reivindiquem para si os montes de retribuição pela venda de sua
mercadoria,terá superado parcialmente a concorrência entre operários de uma
fábrica ou ramo, mas para retomá-la em nível de vários ramos ou regiões
(LINERA, 2008, p.115).

Após essa fase em que aparece o operário como “entidade coletiva”, prossegue
Linera (2008):
Contudo, esse nível de unidade parcial representa um desenvolvimento da
confrontação do trabalho com o capital que poderá desenvolver uma maior
compreensão prática dos frutos de sua unidade que (...) poderá dar lugar a
lutas mais articuladas, a rebeliões e triunfos que, por sua parcialidade restrita
a um ramo ou localidade, terão a contrafinalidade de intensificar as condições
de opressão operária em outros ramos menos organizado, com que outra vez
se acentuará a concorrência operária que conspirará contra os brotes de
unidade local existentes.
Mas há também outra possibilidade: que estas lutas aumentem e, em algum
momento, se inter-unifiquem em uma luta nacional, ou seja, em uma luta que
disputa o sentido de totalidade orgânica primária do capital, o espaço de
domínio, de direção da vida social; a luta de classe terá tomado a forma de
uma luta política geral pondo em questão as relações de poder social(...)
(LINERA, 2008, p.116).

Enfim, Linera (2008) conclui sua ideia numa perspectiva marxista e
autogestionária:

A construção da classe operária pelos próprios operários é a produção de um
sujeito autônomo, de um sujeito que se define a si mesmo como
coletividade, que elege, que opta sobre a formação de seu horizonte histórico.
Nestas condições, a liberdade operária é o processo de sua libertção de seroperário-do-capital e que, portanto, deixa de ser operário para afirmar-se
como trabalhador livremente associado (p.117) [grifo nosso]

Nosso próximo ponto, após as definições de Linera (2008) sobre Comunidade e
Comunal e a nova situação do operário, é levar estas questões ao mundo indígena.
De Katari aos Willcas do século passado; da república do Qullasuyu aos
rebeldes de Ayopaya de 1949; do apedrejamento a Barrientos em Omasuyus
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ao bloqueio de estradas de 79; dos comitês de auto-defesa no Chapare à
última avalanche comunal aimara de setembro, há um fundo comum que
comprime épocas e lugares para destacar o significado concreto variável,
mas também persistente e irredutível do que se tem acordado chamar “o
indígena”. (p.200).

Linera (2008) destaca um elemento fundamental desta “Avalanche Comunal
Indígena”: não recorreram à narração escrita para validar a radicalidade de seus
objetivos! Outros meios são usados para expressar as “paixões comunais”e ocupar o
espaço público com a “politicidade comunal”: “a palavra, a rebelião de fato, o tecido,
o ritual, o sacrifício, a encenação simbólica e a linguagem dos fatos”!
Esse “fundo comum” que aponta Linera nas “avalanches comunais” é o que
chamamos de

“princípio da autogestão”, em que a “associação comunal” é

“diariamente reinventada”. Essa comunidade é base deste Fundo Comum ?

E que é, então, essa comunidade capaz de engendrar um movimento social do
ímpeto que todos conhecemos? Independentemente das precisões
sociológicas e da abundância de variações locais, é uma forma de
socialização entre as pessoas e da natureza; é tanto uma forma social de
produzir a riqueza como de conceitualizá-la, uma maneira de representar os
bens materiais como de consumi-los, uma tecnologia produtiva como uma
religiosidade, uma forma do individual confrontado ao comum, um modo de
mercantilizar o produzido mas também de subordiná-lo à satisfação de usos
pessoais consumidos, uma ética e uma forma de politizar a vida, um modo de
explicar o mundo (p.204).

Essa definição nos leva a concepções de Mariategui, que diria uma ‘visão de
mundo’. O Socialismo é: socialização dos meios de produção; é socialização de base do
poder político e é um “reencantamento do mundo”9.
Encerrando a definição de Linera (2008): “em definitivo, uma maneira básica de
humanização,de reprodução social distinta e em aspectos relevantes antitética ao modo
de socialização que emana pelo regime do capital” (p.204).

9

Ou do poeta mexicano Octavio Paz, quando define a visão de mundo do romantismo: “O romantismo
foi um movimento literário, porém foi uma moral, uma erótica e uma política. Se não foi uma religião foi
algo mais que uma estética e uma filosofia.Uma maneira de viver e uma maneira de morrer”!
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Então, uma “visão romântica revolucionária”, conforme Lowy, e que conduz a
lutas e rebeliões “além do Capital” (MESZÁROS). Contudo, Linera (2008) também
assinala contradições:

porém, e isso não deve-se ocultar, de socialização fragmentada, subjugada
por poderes externos e internos, que a colocam como palpável realidade
subordinada. A comunidade personifica uma contraditória racionalidade,
diferente a do valor mercantil, porém subsumida formalmente por ela há
séculos (...) se acha sistematicamente deformada, retorcida e readequada
pelos requerimentos acumulativos, primeiro do capital comercial e depois do
industrial (p.204).

Prossigamos com Linera (2008), em profunda inspiração benjaminiana:
Na rebelião comunal ,todo o passado se concentra ativamente no
presente;mas, a diferença das épocas de quietude,onde o passado subalterno
projeta-se como presente subalternizado,agora é a acumulação do passado
insubmisso o que se concentra no presente para derrubar a mansidão
passada.É,pois,um momento de ruptura fulminante contra todos os anteriores
princípios de comportamento submisso,incluídos os que têm perdurado no
interior da unidade familiar.O futuri aparece ao fim como insólita invenção
de uma vontade comum que escapa descaradamente de todas as rotas
prescritas,reconhecendo-se nessa audácia como soberana construtora de si
mesma ( p.206)

Na verdade, a obra de Linera (2008) é uma tentativa de construir a narrativa
escrita desse mundo “de conteúdos reconstrutivos e inventivos” e busca, a partir dele,
construir, especificamente, o texto do programa social dos movimentos indígenas. As
lutas recentes, com toda sua diversidade, na América Latina, formam o momento em
que
quando a comunidade entra em rebelião, ela é capaz de derrogar de fato a
fragmentação a que estava até então condenada a languidecer e reabilita os
parâmetros comunais da vida cotidiana como ponto de partida de uma
nova ordem social autônoma (...) isso significa que é nestes momentos que
o mundo comunal-indígena se deseja a si mesmo como origem e finalidade
de todo o poder, de toda identidade e todo futuro que lhe compete (p. 206).

No mesmo espírito benjaminiano-mariateguiano, Linera (2008) segue seu
raciocínio:
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Com a rebelião, assim como a forma comunal de produzir, deixa de ser
catalogada como uma relique de épocas remotas e se relança como
embasamento racional de uma forma superior de produzir
autonomamente a vida em comum, a política da comunidade deixa de ser
aditivo “étnico” com o qual se doura localmente o predomínio da democracia
liberal, e se mostra como possibilidade de superação de todo regime de
Estado (p.206).

Além disso, assinalando o “Espírito Comunal da Autogestão” nestas lutas,
Linera (2008) afirma:
Claro, a comunidade insubordinada, mais que o exercício de uma democracia
direta que poderia complementar a democracia representativa, como argue
certo esquerdismo frustrado, o que efetivamente postula é a supressão de
certo modo de delegação de poderes em mãos de especialistas
institucionalizados. O aporte da comunidade às práticas políticas não é tanto
a democracia direta, e tampouco se contrapõe irremediavelmente à
democracia representativa; embora é certo que a primeira é consubstancial às
práticas comunais, a segunda lhe permite em ocasiões coordenar critérios em
uma escala territorial e populacional mais ampla. A autêntica contribuição da
comunidade em rebelião é a verificável reapropriação, por parte da gente
comunalmente organizada, das prerrogativas, dos poderes públicos, dos
mandos e da força legítima anteriormente delegada a funcionários e
especialistas ( p. 207).

Finalizando, Linera (2008) afirma que frente a essas lutas e rebeliões,
Estamos diante de uma nova forma de sensação e produção do poder social,
em que a gente aparece como consciente sujeito criador de seu destino, por
muito trágico que este possa ser; ao passo que o velho poder alienado como
Estado retorna em sua fonte de onde se autonomizou: as pessoas simples de
carne e osso, os criadores do mundo e da riqueza que se reassumem como os
verdadeiramente poderosos. A desalienação do poder político e econômico,
moral e espiritual, é por isso a grande lição legada pelas contemporâneas
revoltas indígenas continentais destes últimos anos (p.208).

Na mesma perspectiva mariateguiana:
O movimento indígena, se alguma característica notável tem, se alguma lição
e rumo tem nos acontecimentos de Chiapas, do Altiplano aimara, do Chapare,
é essa reinvenção da política como reabsorção pelas mesmíssimas
comunidades de todos os poderes públicos. Praticar assim a política constitui
um golpe mortal ao Estado do Capital ( p.208).
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Sem dúvidas, a autogestão social na linha do Amauta peruano! Linera define a
atualidade e pertinência “destas reflexões práticas” em cima das rebeliões indígenas: “à
luz das rebeliões comunal-indígenas é possível reencontrar-se com outras formas de
comunidades insurgentes de operários e da plebe urbana, que, há mais de cem anos, luta
para abrir caminho, e sem cuja presença o comunal-indígena não pode avançar” (p.208).
Com isso, o autor propõe uma análise da formação social boliviana, a partir da ideia de
civilização:
1)

“Na

Bolívia,

pode

afirmar-se

que

existem

quatro

grandes

regimes

civilizatórios:A moderna mercantil-industrial - abarca pessoas que, possuidoras de uma
racionalidade eminentemente mercantil e acumulativa, Têm sofrido processos de
individuação, perda de contato comunitário tradicional. Ademais, vivem a separação do
político e do econômico e têm as bases de suas condições de existência, como atores
dominantes ou subordinados, em atividades de trabalho assalariado (mineração,
manufatura industrial, banco, grande comércio, serviços públicos, transporte, etc., com
seus respectivos circuitos de acumulação e intercâmbio diretamente mercantil de
produtos, bens e força de trabalho. Em termos de população, não são mais do que 20 ou
30% das pessoas que técnica e diretamente estão envolvidas nesta campo social;
2)

O segundo regime civilizatorio é a Economia e cultura organizadas em torno da

atividade mercantil simples de tipo doméstico, artesanal ou camponês. São portadores
de uma racionalidade gremial ou corporativa. Possuem um regime de instituições
políticas com base na coalizão com normas de pequenos proprietários mercantis. Este
segmento social corresponde a uma boa parte da chamada informalidade que ocupa 68%
do emprego urbano, artesãos e os pequenos camponeses parcelários;
3)

Em terceiro lugar, está a civilização comunal. Seus procedimentos tecnológicos

fundam-se na força da massa, na gestão da terra familiar e comunal, na fusãoda
atividade econômica e política, com suas próprias autoridades e instituições políticas.
Privilegiam a ação normativa sobre a eletiva. E, na que a individualidade é um produto
da coletividade e de sua história passada; e
4)

Por último, está a civilização amazônica (LINERA, 2008, p.231), baseada no

caráter itinerante de sua atividade produtiva, a técnica baseada no conhecimento e
capacidade individual e na ausência do Estado. Em conjunto, duas terças partes (66%)
do habitantes do país se acham em algumas das três franjas civilizatorias ou societais.
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Enfim, adverte-nos Linera que esse modelo conceitual não exclui vínculos,
cruzamentos e hibridações complexas, produtos da colonização entre estes quatro
blocos civilizatórios. Em relação ao que chama “forma sindicato”, Linera também
trabalha com conceitos de “tipos de economia”: “O movimento operário e a forma
sindicato sob a qual existiu foi então uma síntese intensa de três economias que
constituíram a coluna vertebral desta forma de mobilização e identidade histórica”
(LINERA, 2008, p.274). Ele refere-se a uma economia mercantil, uma economia moral
e uma economia política e simbólica.
Linera historiciza e caracteriza a “forma sindicato”: “Ser cidadão é ser membro
de um sindicato, seja no campo, na mina, na fábrica, no comércio ou na atividade
artesanal, o modo de ter identidade palpável frente às demais pessoas e de ser
reconhecido como interlocutor válido pelas autoridades do governo é por meio do
sindicato”(p. 281).
Sobre esta base estrutural é que os trabalhadores puderam produzir essa
forma singular de presença histórica chamada “movimento operario”. (...) A
formação histórica deste modo de existência coletiva foi um processo social
que, atravessando revoluções, perseguições, congressos, mártires e
documentos, teve como ponto de partida e de chegada o centro de trabalho
(p.281).

Deste ponto, Linera (2008) aponta as 05 características da “forma sindicato”,
como “forma de mobilização social”:
1ª) a forma sindicato tem como célula organizativa a empresa;
2ª) é a formação de um discurso unificador e o horizonte de ação central em torno ao
litígio pelo valor histórico-moral da força de trabalho;
3ª) uma sólida estrutura organizativa que, sustentada pela consistência da identidade por
centro de trabalho, abarcará o território nacional;
4ª) uma força de massa mobilizadora e disciplinada em torno aos comandos
hierárquicos por centro de trabalho, ramo de ofício e direção nacional;
5ª) uma série de práticas organizativas internas, uma delas é a assembleia democrática e
deliberativa; um tipo de democracia radical que combinou um sentido moral de
responsabilidade pessoal com o bem comum;
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6ª) um modelo de mobilização pactual e integrado à racionalidade do Estado (p. 281).
Zavaleta definiu a forma sindicato como “forma massa”, um modo de presença
ativa da centralidade operária e sua irradiação nos momentos de mobilização da COB
(1970-1971, 1978-1981,1982-1985). Linera (2008) define a dialética desse processo:
Cada uma dessas compactações de blocos de classes sciais são singularidades
históricas, excepcionalidades que articulam espacial e geograficamente o
operário em torno ao sindicato, o popular assalariado em torno ao operário e
o plebeu em torno ao sindicato, rompendo o diagrama de forças estatais e
criando um ponto de inflexão na estrutura de legitimidade governamental.
(...)
Daí a carga eminentemente política deste tipo de articulação social e que deu
lugar a grandes modificações da vida política nacional, em uns casos a
processos de democratização social (1978-1982) e, em outros, de regressão
conservadora (1971-1985), dependendo da densidade e da continuidade
propositiva deste “bloco histórico composto” (ZAVALETA) (p.288).

Linera contrapõe à “Forma Sindicato” a “Forma Multidão”. Todavia sua ideia
de “forma multidão” difere de A.Negri. Linera (2008) se debruça nas lutas recentes da
Bolívia: “vamos nos deter sobre as circunstancias particulares que permitiran a
emergência da forma multidão nas jornadas de mobilização social de janeiro a setembro
de 2000.(...) O que vamos fazer é uma analise mais estrutural desta forma de ação
coletiva (...)” (p.295).
Linera traça três componentes constitutivos e comuns à Forma Multidão:
1) modo de unificação territorial - Nesse eixo,desde que grande parte das
unificações por centro de trabalho foram atacadas pelas políticas de
flexibilização trabalhista, livre contratação e fragmentação produtiva, formas
pré-existentes de organização territorial, como as juntas de vizinhos, os
sindicatos por jurisdição (camponeses e gremiais) ou associações por ramo de
ofício, têm adquirido uma relevância de primeira ordem”. No caso da
“Associação de Regantes”, a “Coordenadora da Água e da Vida”, uma das
formas multidão, é uma rede de ação comunicativa e uma rede de ação prática.
O decisivo dessa forma multidão é que ela “é majoritariamente a agregação de
indivíduos coletivos, uma associação de associações em que cada pessoa que
está presente no ato público de encontro não fala por si mesma, mas por uma
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entidade coletiva local diante da qual presta contas de suas ações, decisões e
palavras” (LINERA, 2008, p.296-297);
2) tipo de reivindicações e base de organização - Nesse eixo,
A preexistência de ‘comunidades solidárias locais’ como base de
mobilização, em que a grande força de agregação dos regentes recolhe a
vigorosa tradição da cultura e experiência organizativa do movimento
camponês firmadas entre os anos 1930-1960 tende a reforçar esse olhar (...) a
forma multidão não apenas apresentada em redes de associação com base
comunal ou tradicional; também contém, e de um modo crescente, grupos de
base associativa e eletiva emergentes dos intermitentes e mutilados processos
de modernização social(p.298).

3) demandas e ações ‘proativas’ -

A base mobilizada da Coordenadora, o passo que se foi consolidando,
ampliando e radicalizando o movimento social, começou a buscar
reconhecimento a suas formas de democracia assembleística como técnica de
gestão de demandas civis”. Por exemplo, o Referendum de março 2000, para
exercitar os direitos democráticos; ou a convocatória de uma Assembléia
Constituinte; o controle direto do poder político em nivel departamental
durante as jornadas de mobilização; a proposta de implementação de uma
forma autogestionária da provisão de água potável (p.301).

3.2.

A Forma Multidão

Essas formas de autogestão estão presentes em muitos aspectos de luta e
organização na Forma Multidão:
Assembleias de bairro, comunidades camponesas, de sindicato e de regentes;
assembleias provinciais e regionais, assembleias departamentais e cabildos
deram lugar a uma estrutura hierarquizada que combinou democracia
assembleística e deliberativa em cada um dos níveis horizontais, com
democracia representativa e assembleística entre os níveis escalonados que
permitiam formar critério público entre iguais no âmbito local (assembleia
territorial) e departamental (cabildo), e condensação executiva de opiniões
em nível departamental (Assembleia de representantes locais, porta-vozes da
Coordenadora) (p. 301).

Segue Linera (2008),
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Repetidas vezes (fevereiro, abril, setembro, outubro), esta robusta rede de
assembleias e de práticas democráticas plebeias não somente se apresentou
enquanto demandantes de direitos frente ao Estado com seu sistema de
partidos e parlamento, como o substituiram como mecanismo de governo,
como sistema de mediação política e como cultura de obediência (...)
A multidão de fato é uma politização extrema da sociedade possuidora de
uma força organizativa capaz de por em questão a pertinência dos sistemas de
governo vigentes, o regime de democracia liberal e de erigir, até agora
provisoriamente, sistemas alternativos de exercício do poder político e da
vida democrática legítima(p.305).

Enfim, para Linera,
A virtude deste movimento social é que nasceu e pôs em questão as relações
dominantes vigentes e, na medida em que há uma forte cultura de
autogoverno local, estas lógicas do poder e da democracia assembleística
podem ser projetadas à escala departamental ou nacional, pondo em disputa a
maneira de enunciar o público, a maneira de gestioná-lo, isto é, a forma de
governo (p.305).

Em relação às comunidades e Ayllus mobilizados em várias regiões da Bolívia,
Linera (2008) ressalta:
têm como antecedentes mais imediato de sua constituição o processo social
de reforma agrária iniciada em 1952, que fez desaparecer as formas de
propriedade de fazendas e o trabalho servil, formando um sistema de
propriedade da terra que combina de maneira flexível e diferenciada, segundo
a zona, a propriedade individual-familiar com a propriedade e posse comunal
de terras de cultivo, em algumas comunidades e terras de pastoreio e recursos
hídricos, na maioria (p.308).

Ainda conforme Linera, “Esse acesso direto à terra, junto com a indústria
doméstico-rural de tecidos, construção, artesanato, permitiu articular as condições de
uma economia familiar-comunal com elevado índice de auto-reprodução”(p.308).
Voltemos, mais uma vez, às caracterizações das comunidades-Ayllus, em que
encontramos elementos do princípio da autogestão:
Sem dúvidas, a maioria das comunidades-Ayllus que sustentam as
mobilizações são:
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-estruturas produtivas, culturais e de filiação que combinam modos de
organização tradicionais com vínculos com o mercado, a migração urbana e
pausados processos de diferenciação social interna;
- a posse da terra mescla formas de propriedade ou posse familiar com a
comunal; as regras de posse territorial estão articuladas com
responsabilidades políticas no interior da comunidade-ayllu;
-os sistemas de trabalho assentados na unidade doméstica mantêm formas
não mercantis de circulação da força de trabalho e do trabalho coletivo para a
semeadura e colheita;
-o sistema ritual e de autoridade locais vincula a responsabilidade rotativa de
cada família no exercício da autoridade sindical e o ciclo de celebrações
locais, com a legitimidade e continuidade da posse familiar das terras de
cultivo e pastoreio e as técnicas produtivas básicas, que estão dirigidas por
padrões culturais de reprodução da unidade comunal
(p.309).

Linera, então, sistematiza:
Em conjunto, falamos das comunidades e dos Ayllus como estruturas
civilizatórias de sistemas culturais, de sistemas temporais, de sistemas
tecnológicos, de sistemas políticos e de sistemas produtivos estruturalmente
diferentes das constituições civilizatórias do capitalismo dominante (p.310)
[grifos nossos].

Para finalizar as ideias de Linera, passemos a conclusão em torno do processo
do Ayllu em Ação - uma estrutura civilizatória comunal-andina:
Primeiro. Substituição do poder estatal por um poder político comunal supraregional descentralizado em vários nós (cabildos).
A poucos dias da mobilização, o sistema estatal de autoridades
(subprefeituras, corregedorias, alcadias, centros policiais, administração
estatal), foi dissolvido em toda a área de mobilização comunal (Sorota,
Achacachi, Huarina, Ancoraimes, Pukarani, etc.) e substituído por um
complexo sistema de autoridades comunais (denominadas dirigentes
sindicais, mas que, na verdade, funcionavam sob a lógica comunal da
responsabilidade pública rotativa ligada à legitimidade da posse familiarcomunal da terra);
Segundo. Sistema comunal produtivo aplicado à guerra de movimentos.
A possibilidade de que tanta gente possa manter-se por tantos dias nas
rodovias se apoiou no sistema de ‘turnos’, mediante o qual, a cada 24 horas,
as pessoas mobilizadas de uma comunidade são substituídas pelas de outra
comunidade a fim de permitir que as primeiras descansem e dediquem-se,
durante uns dias, a suas tarefas agrícolas e regressem novamente à
mobilização quando for seu ‘turno’. (...)

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 107 de 291

108
Para cada 100 pessoas mobilizadas em uma das centenas de bloqueios, há um
círculo de outras 1.000 ou 2.000 pessoas que esperam seu turno para
deslocar-se. Assim, o cálculo conservador de que só no Altiplano
mobilizaram-se cerca de 500.000 comuneros ((p.319-322)).

O terceiro aspecto é a ampliação da democracia comunal ao âmbito regionalnacional e remete, portanto, à produção de uma moral pública de responsabilidade
civil. Neste ponto, Linera aborda a “pedagogia da democratização da vida pública” a
qual permite: “falar da presença de um “princípio de comunidade” que obriga as
pessoas a atuar dentro da coletividade, sob o suposto de que esses laços de unidade já
existem com anterioridade a qualquer atitude que se tome em respeito a eles” (p.323).
O aspecto seguinte corresponde à política da igualdade: “As palavras, os gestos,
a corporalidade e a estratégia destes índios insurgentes romperam uma secular
hierarquia étnico-cultural por meio do exercício do direito básico da igualdade” (p.324).
Por fim, Linera (2008) aborda a política da identidade e da alteridade.
A rebelião de abril foi uma guerra simbólica pelo uso do idioma aymara ou
quéchua para expressão nos meios de comunicação, assembleias e diálogos;o
conhecimento comunal do território; o uso do sistema de deliberação via
assembleias; e a lógica de uma economia comunal com alto grau de
autosustentabilidade(p.325-326).
Em trabalhos mais recentes, acompanhando o que chama de “Tensões Criativas” do processo
boliviano,A.G.Linera tem contribuído com idéias fecundas no que respeito à questão do Estado.
Linera chama, a 1ª contradição da 5ª fase do processo boliviano , de “Relação entre Estado e Movimentos
Sociais”. Nessa relação dialética se desenvolve o processo de construção do “Governo de movimentos
sociais”.São as ‘tensões criativas’ entre as organizações sociais indígena-camponesas, operarias e
populares que fazem parte do Governo e o Estado.Como resolver essa contradição?
Em documento divulgado em 2011, pela Vice-presidencia do pais, A.G.Linera expôs suas idéias: “No ano
passado propusemos o conceito de Estado Integral como o lugar em que o Estado ( o centro das
decisões0 começa a dissolver-se em um longo processo na própria sociedade, e em que esta ultima
começa a se apropriar, cada vez mais, dos processos de decisão do Estado”(p.29)
Mas, antes de avançarmos na reflexão de Linera, voltemos a definição que fez do cocneito de “Estado
Integral”. Em 2011,numa palestra inaugural na UBA*, Linera dizia “Estado Integral chama Gramsci a
varias coisas em sua reflexão,mas em particular a um ótimo entre corpo politico estatal e sociedade
civil.E a uma crescente perda das funções monopólicas do Estado para converter-se em funções
administrativas e de gestão do publico.A esta lógica chama Gramsci de Estado Integral”(p.16)
A questão central é como passar da “administração do Estado à transformação estrutural do Estado” ?
E,no processo concreto da Bolivia, “avançar a democratização expansiva do Estado-social a cargo dos
sindicatos-ayllu sem debilitar as estruturas sindicais e comunitárias autônomas da sociedade”.
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Outro aspecto desta contradição,é mais importante, é o que ocorre entre a expansão material do Estado
social e a função estatal das comunidades e sindicatos agrário”A relação de disputa entre Sindicato e
estado,sobretudo, a luta do sindicato pela descolonização do Estado,é uma demanda de democratização
radical do Estado com o objetivo de fazer que a maquina de proteção social, de ampliação dos direitos e
da unificação participativa da sociedade como corresponde a um Estado democrático-social.”(p.32-33)
O horizonte do desenvolvimento dessa contradição aponta para uma ‘apropriação do Estado por parte do
sindicato-ayllu no que se refere a suas funções organizativas e de gestão,isto e´, a socialização e
comunitarização crescentes do poder como parte de uma profunda revolução política da sociedade”(p.33)
E,como é uma relação dialética, “a apropriação do Estado por parte do sindicato é também uma
apropriação do sindicato por parte do Estado, que pode levar a um debilitamento do próprio sindicatoayllu,de seu poder de gestão e coesão”(p.34)
No caso de não ocorrer avanço das organizações sindicais,estes podem “regressar também a sua função
de estruturas locais, corporativas fragmentadas e sem sentido de universalidade, de comunidade
universal” (p.35)
Para Linera,até o omomento,a experiência revolucionaria boliviana mostrou que “é possível expandir a
presença do Estado soicial como protetor de direitos ( saúde, educação, transporte,serviços
básicos,proteção contra desastres,acesso à tecnologia, etc )enquanto o sindicato-ayllu mantém, reforça e
expande sua ação autônoma comunitária ao âmbito da produção de riqueza, a criação de um novo modo
de produção material de riqueza cada vez mais associativo, mais comunitário, mais social”.
Como vimos em varias analises anteriores nesse trabalho, nesse ponto atua o que chamamos de ‘principio
da autogestão comunal”.Diz Linera : “ É aqui,na produção, que a fortaleza comunitária já tem uma
capacidade herdada ( controle comunitário da água, acesso à terra, pastos comunais, rotação de cultivos,
formas de circulação da força de trabalho) que pode ser o ponto de partida de uma intensificação interna
no próprio processo de produção local ( familiar-comunal) e na articulação produtiva com outras
comunidades” (os.36-37)
Enfim, aqui também se constrói , na proposta de Linera,o caráter ‘pos-capitalista”: “ É na criação de um
novo modo de produção material crescentemente socializado, expansivamente comunitarizado que se
decide o destino pos-capitalista da sociedade e do mundo e é aqui em que se poderá começar a
concentrar-se as potencias, as energias autônomas comunitárias dos sindicatos e dos ayllus”.(p.37).
Outra contradição fundamental no campo das “tensões criativas”, para A.garcia Linera, é a que ocorre
entre a “amplitude social do processo revolucionário (a incorporação crescente de muitos setores) e a
necessidade de garantir a condução indígena, camponesa, operaria e popular do processo(...).Essa
hegemonia do bloco nacional-revolucionario exige não somente a coesão das classes trabalhadoras
indígenas , operarias e populares, mas a irradiação de sua liderança histórica, material,pedagogica e
moral, sobre as outras classes sociais que abrangem a imensa maioria da população boliviana”(p.39).

Assim, concluímos nossa viagem através da obra de A.G.Linera , uma das mais
instigantes ,pois, é uma ‘analise concreta do concreto”, teorização da experiência de
mudança radical em curso na Bolivia. Pensamos que, ali onde A.G. Linera refere-se ao
Princípio de Comunidade, podemos compreendê-lo como “Princípio da Autogestão
comunal” .

Autogestão e Onto-Praxis:
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(a Epopeia do Trabalho e a Odisseia de “O Capital”)

“ Para Marx o eixo teórico do Capital – o núcleo central em torno do qual se desenvolve todo
o resto – é o problema do plano; o plano despótico do capital contra o plano cooperativo do trabalho
livremente associado”.
(Raya Dunayevskaya.”Marxismo e Libertá”)

“A essência mesma do mundo situa-se na linha de frente”
(Ernst Bloch, Princípio Esperança)

Este subcapítulo tem por principal objetivo articular, do ponto de vista
metodológico, as lutas dos trabalha
dores pela Autogestão socialista com a questão filosófica da Ontologia, no
sentido construído pelo filósofo húngaro marxista G. Lukács, em sua obra “Ontologia
do Ser Social”. Insere-se no contexto temático da pergunta elaborada por Karel Kosik,
em sua “Dialética do Concreto”, em que analisa a relação “filosofia” e “economia”:
“existe uma ligação entre o início e a conclusão de “O Capital”, entre a análise da
Mercadoria e a análise das Classes?”. Enfim, este questionamento vincula-se à temática
da “Estrutura Lógica” de “O Capital”, tangenciando o debate sobre “o jovem e o velho
Marx”, lógico e histórico, da filosofia e dialética.(Kosik.p. 121)
Em diversas conjunturas de crise, de mudanças radicais, em um longo período
histórico, os trabalhadores tentaram fundar uma sociedade com base na “associação
livre dos produtores”, isto é, a autogestão socialista. Em todos estes momentos, suas
formas de luta, de organização e seus projetos assumem características ou objetivações
similares (resguardados os momentos históricos e a formação de cada país). Esta
“Constância” tem base numa ontologia do ser social, desde que, em sua práxis social, os
trabalhadores desenvolvem antagonismos com o metabolismo social do sistema
capitalista: o Estado, o Trabalho assalariado e o Capital. Como diz Meszáros, são lutas
“além do Capital”. Este antagonismo também explica o que, aparentemente, parece ser
uma “Constante” de derrotas em todos estes ciclos de lutas. Ou, como disse A.Blanqui,
“uma dialética infernal”, lembrando-nos o Mito de Sísifo. Por isto, nosso subtítulo: a
epopeia das lutas pela autogestão e a odisseia do capital.
Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 110 de 291

111
Nesta perspectiva, a relação entre autogestão (economia-luta de classes) e a
ontologia do ser social (filosofia-dialética), na nossa abordagem, vem conectada aos
vários debates10 ocorridos no campo do marxismo. É fundamental considerar o fato de
que estas publicações, estes textos, vieram à tona, sobretudo, devido a conjunturas
marcadas, no Leste e no Oeste, por lutas dos trabalhadores, que propiciavam a retomada
de questões filosóficas fundamentais para a construção do Socialismo: os conceitos e
categorias atualizam-se a partir de necessidades dos “seres humanos” que buscam
“responder a questões postas pela práxis social”. Neste sentido, nestas conjunturas de
mudanças, de crises, estes textos foram “reatualizados”. Como diria Ernst Bloch, “A
filosofia marxista é a do futuro, portanto, também a do futuro no passado”; “o futuro
contido no passado”, “o ainda-não-ser”, possibilidades abortadas ontem, mas que
ressurgem em novas conjunturas. De certa forma, este capítulo está atravessado por tais
debates em torno das obras de Marx, publicadas nos anos 1930 e 1950.
Para cumprir este objetivo, vamos tomar como ponto de partida as ideias de
filósofos do chamado Grupo praxis, da Yugoslavia11. A obra deste grupo porta
afinidades profundas com a obra do último Lukacs, a “Ontologia do Ser Social”, e de
seus alunos, que formaram a chamada “Escola de Budapeste”. O mesmo ocorreu em
relação às obras de Ernest Bloch e de Lucien Goldmann. Arno Munster, em sua imensa
biografia de Bloch, aborda a relação dos filósofos yugoslavos com a obra de Bloch:
Foi por proposta do prof. Gaio Petrovic, da Universidade de Zagreb, que
Ernst Bloch foi cooptado, em 1962, no comitê de redação da revista filosófica
“Práxis” de Zagreb. Bloch criticava fortemente o caráter forte do governo
yugoslavo, que reprimiu de diversas formas os filósofos do “Práxis” em
1972, mas tinha simpatias pela via yugoslava –autogestionária – do
socialismo.(Munster,2001.p. 348)

A obra blochiana intitulada “O Problema do Materialismo” (1972) teve grande
repercussão na Yugoslavia, a partir de iniciativas do grupo “Práxis”. Bloch participou

10

Debates articulados com as publicações de textos inéditos de Marx, sejam Os Manuscritos econômicofilosóficos, seja os Grundrisse, ou A ideologia Alemã, textos que foram desconhecidos por marxistas
durante muitos anos.
11

O motivo de fundo de buscarmos apoio neste grupo é que sua teorização sobre a autogestão nasceu do
solo concreto da 1ª tentativa de construção de um sistema socialista autogestionário, a partir de 1950; e,
como nos fala o próprio nome do grupo, uma teorização a partir da Filosofia da Práxis, recorrendo à obra
de Karl Marx.
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de seminários na ilha de Korçula. Igualmente, vamos nos apoiar em outras obras
produzidas por marxistas dos países do Leste da Europa, onde ocorreram lutas dos
trabalhadores na perspectiva da autogestão socialista: Thecoslovaquia (as obras de Karel
Kosik, Petr Uhl e Jindrich Zeleny), a Hungria (a obra da maturidade de Giorgy Lukacs),
a Alemanha oriental (Ernst Bloch), e a Polônia,( com a obra de Adam Schaf)12.
Também os marxistas nos países do ocidente desenvolveram ideias com
profundas afinidades com os do Leste Europeu, participando de debates temáticos no
campo do marxismo sobre a autogestão e seus pressupostos filosóficos13. Por sua vez,
na América Latina, o pioneiro foi Mariategui14 no Peru; nos anos 1970, na ArgentinaMéxico, encontramos a práxis editorial de José Árico na Revista Pasado y Presente e a
tradução espanhola da Biblioteca Socialista editada na França pela François Maspero.
No Uruguai, podemos chamar o nome de Abraham Guilen, com seus estudos sobre “A
economia libertária”.
Sobre o Brasil, além da obra de Mario Pedrosa, que está mais relacionada a
questões político-econômicas da autogestão, como a “Opção Imperialista” 15, podemos
encontrar, com muito esforço, pois há poucas citações de autores, na obra de Álvaro
Vieira Pinto, que esteve exilado na Yugoslavia e produziu extensa obra sobre o
“Conceito de Tecnologia”, trabalhando uma visão filosófica da questão do ‘trabalho”.
A obra de Adolfo Sanchez Vasquez faz parte desta cultura humanista e
autogestionária. Vasquez, exilado espanhol no México, tem vários livros sobre a
temática que estamos abordando: alienação, ética, humanismo, utopia, socialismo, além
de ser um dos principais admiradores da obra filosófica de Karel Kosik.

12

De certo modo, a obra menos sistemática é a de J.Kuron, - pois, como esse país foi o “elo fraco” na
corrente dos países do Leste Europeu – Kuron pouco sistematizou sua prática constante de participação
nas revoltas e rebeliões dos operários.
13
Por exemplo, Lucien Goldman, romeno exilado na França. Na Inglaterra, Raymond Williams,
H.Lefebrev e, especialmente, a obra de Raya Dunaievskaya, nascida na Ucrânia, ex-secretária de Trotsky
no México, dirigente militante do grupo de New York, junto com CLR James, que iniciou a crítica à
natureza da URSS na linha do “Capitalismo de Estado” e defendeu a autonomia e autogestão dos
trabalhadores. Nesta 1ª parte, nos limitaremos à visão de Raya sobre os “Grundrisse” de Marx.
14

Ver nosso ensaio, “Mariategui, uma sensibilidade autogestionária nos Andes” [anexo].

15

É possível que a visão de mundo de Pedrosa esteja mais “explícita” no campo das Artes Plásticas. Ver
nosso ensaio, “Mario Pedrosa, um tipo curioso”.
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Nos anos 2000, a reflexão produzida pelos teóricos do grupo boliviano “La
Comuna”, (A.G.Linera) e o coletivo “Situaciones” (Raul Zibecchi), aprofunda a questão
da autogestão comunal no processo boliviano. Porém, como a obra de Mariategui nos
anos 1920, tem impacto político-intelectual para toda América Latina. Na Venezuela, a
corrente autogestionaria espiritualista em torno da obra do PROUT* desenvolve um
campo teórico em torno das experiências bolivarianas. Na Argentina, na onda das
rebeliões populares do início dos anos 2000, o grupo Editorial El Colectivo
(M.Mazzeo), inspirado na ideia do “socialismo prático” de Mariategui, produz reflexões
sobre o poder popular. Em um campo diferenciado mas próximo, a Corrente
“Socialismo ou Barbarie”, de orientação trotskista, apresenta suas ideias no editorial
Antidoto.
Karel KOSIK : dialética , trabalho e autogestão

Na monumental “Historia do Marxismo” , organizada por E.Hosbsbawm, podemos
ler no ensaio sobre o ‘marxismo no leste europeu”:
“A Dialética do Concreto” de Karel Kosik, provavelmente o trabalho filosófico mais
fecundo que foi produzido na Europa oriental após a guerra”.(J.P.Arnason-p.190).
Para Arnason, “O conteúdo positivo do livro é inseparável de uma polemica
desenvolvida em duas direções:
- contra o marxismo soviético e,
- contra o tipo de revisionismo que prevalecia na Polonia.
Kosik queria por no centro da filosofia marxista a questão “que é o Homem ?”, mas
refutava seja a antropologia residual de Adam Schaff, seja o ultra-antropologismo de
Kolakowski.
A “ontologia do homem” devia estar conectada com a filosofia do trabalho e com os
conceitos fundamentais do materialismo histórico” (ibid-p.191)
Sem duvidas, a visão de Karel Kosik ,articulando ‘ontologia do homem’ e ‘trabalho’,
porta muitas ‘afinidades’ com a ‘ontologia do ser social’ de G.Lukacs. Senão ,vejamos
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o que diz A. Monville, em sua apresentação à edição francesa de “Prolégomènes à
l’ontologie de l’être social”.(2009):
“Para Lukács, o ponto de partida ontológico é um ato: “o fato ontológico fundamental
do ser social, o trabalho” (...).Só a cooperação correta entre a experiencia pratica
cotidiana e a conquista cientifica da realidade pode produzir uma contribuição autentica
da verdadeira natureza do ser” .Neste sentido, a ontologia é bem produzida, produzida
por uma práxis”(Lukacs-p.22)
A obra principal de Kosik ( “Dialektika konkrétniho”,Praga, 1963 ) insere-se em uma
onda de longa duração no campo do debate filosófico marxista. No que concerne a
autogestão, eixo do nosso ensaio , vamos partir do contexto histórico marcado pelo
início da experiência institucional da autogestão na Yugoslavia. Este ponto de partida
situa-se no inicio da década dos anos 50, e a experiência yugoslava surge, de certa
forma, como uma contraposição ao sistema existente no Leste europeu e na URSS,
dominado pelo espírito stalinista. A morte de Stalin, em 1953, seguida do XX
Congresso do PCUS, criaram uma nova situação tanto para as lutas dos trabalhadores
quanto para o campo da filosofia.
A experiência Yugoslava trouxe consequências profundas para marxistas dos
países deste lado da Europa : Hungria, Thecoslovaquia , Polônia e Yugoslavia ,
sobretudo, porque nestes países os trabalhadores desenvolveram uma práxis ativa de
massa – revoltas, rebeliões, revoluções -, desde 1953, movimento que teve um salto de
qualidade em 1956. Estes movimentos trouxeram um novo espírito para os marxistas,
como diria Lukács, um “Renascimento do Marxismo”.
A Yugoslavia ,“Foi o primeiro cisma do ‘campo sovietico’...Abriu os caminhos
para um real pensamento marxista critico e inovador,em que o dirigente Edourd
Kardelj,teórico do regime ,foi sem duvidas um símbolo...Mas,sobretudo,nas margens
abertas no interior da Liga Comunista Yugoslava e em sua periferia se expressaram
diversas correntes de analises marxistas, notadamente a da Revista Praxis que
organizou durante anos encontros com a nova esquerda internacional,na ilha de
Korcula”.(“Autogestion hier,aujourd’hui,demain”-p.617).
No campo da filosofia , esse ‘renascimento do marxismo’ está presente nas obras
do Grupo “Praxis”.Passemos as idéias de alguns filósofos do grupo PRAXIS.
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Em 1983, comemorava-se o centenário de Karl Marx. No Seminário do Instituto
Gramsci: “Karl Marx 1883- 1983”, realizado em Roma, em novembro de 1983, um dos
principais membros do “Praxis”, M. Markovic expôs a posição dos marxistas
yugoslavos, no ensaio intitulado “A crítica da alienação em Marx e suas consequências
no plano da emancipação”.
Tentemos uma sistematização de suas idéias.O grupo “Práxis” parte do conceito de
‘alienação’ na obra de Marx. Seu núcleo é a ideia de que, devido a circunstâncias
desfavoráveis: “os homens em realidade não são o que poderiam ser em suas
possibilidades”.(“Marx 1883-1983”- p. 174)
Esta perda da identidade humana fundamental, este conflito entre existência real
e ser potencial se manifesta em vários modos que Marx analisou nos “Manuscritos
econômico-filosóficos”.
Markovic apresenta varias dimensões da alienação:
- uma das dimensões da alienação é a perda de todo controle sobre os produtos da
atividade humana;
- outra, é o caráter patológico das relações sociais: inveja, competitividade,
desconfiança, ódio e hostilidade. Em substituição ao que poderia ser colaboração,
reciprocidade, comunicação significativa, e solicitude pela satisfação das necessidades
dos outros.
- e o desperdício de um potencial de atividade criativa.
- a perda de auto-identidade, uma cisão interior em partes que são estranhas uma em
relação à outra.
- enfim, a alienação do homem em relação à natureza. (ibid-P.174)
Na análise de Marx, tudo o que caracteriza as relações de produção fazem parte
destas dimensões da alienação:
A transformação dos bens produzidos em mercadoria governada pela força
do mercado, a passagem da mais-valia do produtor ao capitalista, a
acumulação de capital e a concentração da propriedade nas mãos de poucos
privados; são todas formas especificas da perda de controle sobre os produtos
humanos (o mesmo ocorre para as instituições políticas como o Estado,os
partidos políticos). (ibid- P.175)
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No entanto, o que significa essa “identidade humana”, esse “ser universal”?
Para Markovic, um “conceito universal abstrato” está relacionado a uma concepção
estática e fixa da natureza humana, o que é aceitável em uma filosofia platônica e
também hegeliana. Entretanto, é incompatível com o método dialético de Marx e a sua
filosofia da história, que pressupõe que cada objeto seja um processo sem fim.
Para Marx, toda a história é uma autocriação do homem, e não se conclui com o
comunismo. A sociedade sem classe e sem Estado é apenas o início da verdadeira
história. Toda esta concepção aberta, dinâmica, da natureza humana, poderia ser
conceitualizada, adotando a categoria hegeliana da “universalidade concreta”; mas o
caráter “absoluto” desta universalidade é abolido: Marx não tem necessidade de uma
ordem lógica plenamente desenvolvida que preceda a realidade.
A racionalidade acumula-se no curso da história. Assim como a descontinuidade
(descoberta dos limites sempre novos, uma série infinita de transcendência, de saltos
criativos), também a continuidade na história e na natureza humana. Nenhuma
característica humana se revela trans-epocal, mesmo que se manifestem sob forma
específica sempre nova.
Os símbolos permanecem criação humana que expressam a estrutura do
pensamento e dos sentimentos e designam os esquemas objetivos que
prescindem da consciência individual, mas são formas simbólicas sempre
novas e mais ricas e complexas na linguagem, no mito, nos ritos, na arte e na
ciência. ( ibid-p. 179)

Deste modo, a “natureza humana” é concebida como um “universal concreto
histórico” – não absoluto. Essa “universalidade concreta histórica” é uma totalidade que
unifica conceitos como possibilidade e realização; geral, particular e individual;
variação e desenvolvimento, abertura à transcendência.
O conceito de um ser humano potencial, que é o pressuposto da ideia de
alienação em Marx, não é um conteúdo descritivo, mas normativo. Marx caracteriza o
essere specie humano ao contrastá-lo com os animais, elencando uma série de
propriedades: ser livre, produzir universalmente “segundo os padrões de toda a espécie”
e “livres das necessidades físicas”, “formando os objetos segundo as leis da beleza”,
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“representando-se as outras pessoas em quanto ser humano”, “agindo em associação
com outros”, “confirmando o próprio poder essencial ao tratar os objetos”, etc.
O trio de Marx, “ser espécie – alienação – emancipação humana universal”, são
conceitos críticos, de valores, normativos.
- o primeiro refere-se a uma específica possibilidade positiva de ser humano;
- o segundo, à negação e distorção de tal possibilidade;
- o terceiro a um processo de transcendência da negação e da prática ativa de tal
possibilidade. Ibid- p. 181)
Para Markovic, “uma crítica da alienação em todas as suas dimensões pressupõe
um conceito de emancipação muito radical, pluridimensional, profundamente radicado.
A ideia de liberdade abrange, assim, a liberdade negativa (dos produtos humanos
alienados, das relações externas de dominação, exploração e opressão), a liberdade
positiva (para autonomia, a recuperação da auto-identidade e a realização do próprio
potencial criativo). Também compreende a liberdade de ação (capacidade de entender o
que se quer) e a liberdade de querer (opção autônoma entre várias alternativas).” (ibid-p.
184)
Na perspectiva de Marx, esta ideia de emancipação implica “uma perspectiva de
longa duração. O estágio final deste processo, a produção para as necessidades humanas
sem a mediação do mercado, está muito longe”. A emancipação política começa com a
liberdade cívica e termina, no horizonte de nossa época, com a constituição de
conselhos e assembleias autônomas que constituem o Estado em todas suas funções
necessárias (de regulamentação, coordenação e mediação dos interesses particulares)
que abolem a sua fundamental característica negativa (política como profissão e aparato
coercitivo).”(ibid-p.184)
Autogestão e Filosofia
Vejamos outra fonte em que o filosofo yugoslavo também aprofundou suas idéias. No
livro “étatisme et autogestion” , um“Balanço critico do socialismo yugoslavo”
,publicado pela éditions anthropos (1973),organizado por Rudi SUPEK, M. Markovic
apresentou um ensaio chamado “Socialismo e Autogestão”.
Inicia afirmando que “80 anos após a Comuna de Paris e a analise feita por Marx de
suas lições, o movimento socialista revive a noção esquecida da autogestão que assim
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recupera sua alma,seus valores fundamentalmente humanos e seu significado
histórico”.Markovic referia-se a iniciação da experiência autogestionaria Yugoslava em
1950 (a Comuna de Paris é de 1870).(“étatisme et autogestion”-p.119)
Qual o significado da autogestão para o grupo “Práxis” ?
Segundo Markovic, a autogestão é a negação dialética do socialismo de Estado com sua
tendência implícita à burocratização.Markovic,claro,faz referencia ao sistemas políticos
da URSS e Leste da Europa,alem da China.
“A autogestão é uma noção que abraça o conjunto da vida social e que implica
presupostos técnicos,sociais,psicológicos e culturais.Ela presupõe igualmente um aporte
revolucionário da sociedade e do homem, toda uma estruturação nova das hipóteses
filosóficas,totalmente opostas àquelas que a burocracia se serve para justificar sua
existência”.(ibid- p. 130)
Markovic, então,se propõe a dar uma formulação explicita desta estrutura filosófica
por uma analise da noção de autogestão.vejamos suas idéias,em longa citação:
“Há autogestão quando as funções de direção do processo social não são mais
asseguradas por forças exteriores ao conjunto social considerado, mas pelos individuos
responsaveis da produção, por eles mesmos que criam esta vida social em todas suas
formas. A autogestão permite a superação da divisão permanente e rígida entre sujeitos
e objetos da historia, entre governantes e executantes, entre pensamento social, e seu
instrumento físico, o conjunto dos indivíduos em questão.
A idéia de autogestão que utilizamos significa, no contexto do pensamento humanista
de Marx,a gestão racionalizada e revolucionaria.racionalizada no sentido que que está
baseada em uma critica objetiva da realidade existente,no conhecimento de suas
verdadeiras potencialidades de mudanças e na opção das possibilidades as mais
eficazes para a realização dos objetivos perseguidos.
O objetivo fundamental que serve de critério principal as decisões nas funções de
gestão, é a abolição de todas as formas de opressão humana e de miséria,e a libertação
de cada individuo para que possa aceder à uma vida prospera numa verdadeira
comunidade humana.esse objetivo é revolucionário,como o é a noção de autogestão ao
qual fornece seu significado.
Essa concepção racional e revolucionaria da autogestão implica uma reavaliação
radical da noção de política. Não apenas a política deixa de ser o apanágio de alguns
profissionais,mas ela deixa igualmente de ser uma atividade social isolada e parcial.A
política torna-se filosofia.A política torna-se ciência. (ibid- pgs. 131-132)
Autogestão como ‘possibilidade’
Partindo da experiência yugoslava, um ‘pais semi-rural”,Markovic afirma que “O
essencial para teoria marxista,é a tese da possibilidade objetiva da autogestão e não a
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urgencia de sua realização.O principio mesmo da autogestão presupõe que enquanto
certas condições são satisfeitas,os indivíduos criam eles mesmos a historia no quadro
das possibilidades objetivas existentes.Nesta ordem de idéias,a noção de autogestão
presupõe uma interpretação aberta,ativista,da historia em que a clivagem artificial entre
lei e contingência, entre necessidade e liberdade,e´ superada”.(ibid- p.133)
Também, a noção de autogestão presupõe uma concepção fundamentalmente diferente
de homem.O homem é uma criatura contraditória e em seus comportamentos,as
tendências opostas se manifestam: de criatividade e de destruição, de sociabilidade e de
não-sociabilidade,de
racionalidade
e
irracionalidade,etc.Todavia,prossegue
Markovic,em condições históricas dadas caracterizadas por uma cultura avançada
(material e espiritual) das massas, a sociabilidade,a criatividade e a razão parecem
predominar no ser humano”.(ibid-p.134-135)
Filosofia , Praxis e “ O Capital”
Neste período de “renascimento do marxismo” ,ocorreu o debate em relação à
questão do conceito de alienação em Marx (por exemplo,o debate em torno da idéia de
Louis Althusser contrapondo o ‘jovem’ ao ‘velho’ Marx ).E, houve também um
profundo debate em torno da “estrutura lógica de ‘O Capital” de Marx. Se bem como
menos conhecimento no campo das esquerdas em relação ao debate sobre ‘o jovem
Marx” (centrado na questão da alienação) , este segundo debate significou um
aprofundamento no campo marxista em relação a questão da Práxis.
Sem duvidas, as questões que permeiam estes dois debates tiveram certas interfaces. Por
exemplo, o grupo “Práxis” faz referencia a separação entre ciência e ideologia (base do
‘corte’ epistemológico) ,em que conceitos como alienação,humanismo,estariam no
segundo campo.Seus teóricos defenderam a unidade no conjunto da obra de Marx,desde
“Os Manuscritos” ,passando pelos “Grundrisse” até ‘O Capital”.
Roger Dangeville, em sua apresentação a edição francesa de “Um chapitre inédit du
Capital” ( 10/18.1971),contextualiza:
“ No curso dos anos 30, a publicação das obras da juventude de Marx, “Os Manuscritos
econômico-filosoficos”, fez sensação e deu nascimento a toda uma literatura, ao passo
que a publicação dos “Fundamentos” –“Grundrisses” -,que representam os trabalhos
preparatorios ao Capital da época da maturidade de Marx nos curso dos anos 1850 e
foram o elo entre os Manuscritos e o Capital, praticamente não chamou a atenção”. Da
teoria idealista da identidade sustentada em 1923”.(1971-p. 13-14)
Publicados em 1939-41 ,em Moscou, o interesse pelos Grundisse surgiu a partir da
edição de 1953, em Berlim, e especialmente pelas edição francesas e italianas,em 196768 e 1968-69,respectivamente,e a nova edição de 1968-69 em Moscou.Também,em
1968,M.Rubel publicou trechos na edição da Plêiade.
Sobre os papeis de Lukacs e Korsch,em relação a publicação dos “Manuscritos” e aos
debates que se seguiram, Laura Boella,em “Intellettuali e cosciênza di classe.Il dibattito
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su Lukács 1923-24” (Feltrinelli,1977),afirma que “Lukács e Korsch não participaram do
debate sobre os ‘Manuscritos” de Marx que ocorreu após sua publicação em 1932.Com
a descoberta deste texto,a discussão sobre seus livros poderia ,finalmente,tomar um
endereço que iria preencher as suas carências, a categoria de trabalho e,assim,a
fundação materialista da noção de práxis,destacando-se ao mesmo tempo da sua
identificação com a atividade técnico-produtiva que era sustentada por Rudas e por
Deborin.De outra parte,o debate sobre os “Manuscritos” permitiria recuperar uma
concepção não ontológica do materialismo e assim, uma autentica superação da teoria
idealista da identidade defendida em 1923.(1977-p. 51)
A confirmação do núcleo hegeliano e dialético do marxismo encontrava dois
pensadores igualmente distantes e estranhos em respeito à reatualização sobre o plano
filosófico de suas intuições de 23.Ao passo que Lukacs estava iniciando um novo e
complexo desenvolvimento influenciado profundamente pelos ‘Manuscritos” e Korsch
se aproximava à posições anarco-marxistas,no plano político,e empirista,no plano
filosófico,o nazismo e o estalinismo obscureceram definitivamente toda possibilidade
de fundação dialética da práxis histórica”.(ibid)
Na apresentação da edição espanhola (1972),a introdução pelo do grupo
“Comunicacion” ,situa as causas do debate:
“ o interesse por esta obra correu paralelo com a polemica suscitada no campo do
pensamento marxista a partir ,essencialmente,das posições althusserianas (com certa
ressonância em nossos médios) e o debate sobre o humanismo, o jovem Marx e o Marx
maduro,a teoria e a ideologia,o hegelianismo e a inversão – da lógica de Hegel por
Marx-: Problemas que Comunicacion tem abordado em varias ocasiões: problemas
atuais da dialética,Pratica teorica/teoria pratica,prologoa da ‘Contribuição....etc,etc).
Em nossa opinião, este interesse ultrapassa os meros temas particulares que se debatem
na polemica antes citada ( parte de uma mais ampla sobre a cultura e a historia
contemporâneas),excede a questão da alienação,por uma parte,ou dos preços,por
outra.Todos estes temas se tocam extensamente e parece adequado tomar esta obra
como fonte (quando Ernst Mandel procede assim contra Althusser o faz com uma
contundência que,sem os Grundisse...,não podia ter exibido),porém acreditamos que o
sentido da obra vai além.Podemos acah-lo precisamente no caráter preparatório –destes
cadernos: neles se abordam muitos dos temas que depois,por falta de tempo,não
puderam ser abordados de modo definitivo.Essas questões não abordadas (porem
insinuadas a maioria) em ‘O Capital” se oferecem aqui em suas conexões e
relações,conexões possivelmente não desenvolvidas mas indicadas, estabelecidas,
constituindo um todo orgânico”.(1972-pgs. 7-8)
Para o grupo de Comunicacion, um ponto é central: “Há um assunto que parece
fundamental e contribui a esclarecer um tema muito em moda,o da leitura de
Marx.Diante dos Grundisse, qualquer pretensão de reduzir o autor a um puro
economista parece por completo irrelevante e carente de sentido(...)
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A presente obra é exemplar e instrutiva do método de Marx: longe de isolar as
categorias,as relaciona com o conjunto e as articula na pratica concreta,segundo um
encadeamento que, no caso que nos ocupa,se inicia com a alienação para ‘ascender’
pela exploração (com suas seqüelas de fetichismo e mistificação),divisão do
trabalho,conseqüências socioeconômicas,cientificas e culturais, etc, permitindo assim se
estabelecer uma muito clara diferença entre o proceder metodológico positivista ou
neopositivista e o dialético”.(ibid-pgs. 9-10)
Esta visão é reforçada por Karel Kosik, na “Dialética do Concreto”:
“Nos anos 30, a publicação das obras da juventude de Marx,’Os Manuscritos
econômico-filosoficos” fez sensação e originou o nascimento de toda uma literatura,ao
passo que a publicação dos “Grundisse-Fundamentos”,que representam os trabalhos
preparatórios ao “Capital” da época da maturidade de Marx no curso dos anos 1850 e
formam a ligação entre os “Manuscritos” e “O Capital”,praticamente não chamou a
atenção.Não estamos exagerando a importância dos “Fundamentos-Grundisse”.Eles
demonstram antes de tudo,que Marx nunca abandonou a problematica
filosófica.Assim,os conceitos de ‘alienação’,de ‘reificação’, de ‘totalidade’ ou a relação
entre sujeito e objeto que certos marxologos mal abastecidos se alegram em apresentar
como um tipo de pecado da juventude de Marx,fazem parte do arsenal conceitual
constante da teoria marxista.O “Capital” seria incompreensível sem os “FundamentosGrundisse”.(Kosik-p.171)
Portanto, nos anos 20,ao final da onda revolucionaria que varreu a Europa, após a
Revolução de 1917,o marxismo teve um período de renascimento através da Obra de
G.Lukács,”Historia e Consciência de Classe” (1923) e de Karl Korsch, “Marxismo e
Filosofia”(1923).
Na verdade, estas duas obras retomavam e faziam parte do ‘renascimento’ do marxismo
como filosofia da práxis, retomado por Lenine com seus ‘Cadernos sobre a Lógica de
Hegel’ , escritos antes da Revolução, mas somente publicados na União Soviética,
também como os “ Manuscritos” de Marx,em 1929 e 1930.
As obras de Lukacs e Korsch abriram um debate profundo no campo do marxismo, que
ficou conhecido como “O debate sobre Lukacs”.Entretanto,este debate, mesmo tendo
depois influenciado diversos pensadores e escolas, foi bloqueado com a ascensão do
estalinismo a partir de 1927.
Lucio Colletti, em sua obra “ Le marxisme et Hegel ”(1969), também caracteriza o
debate e suas causas:
“ O acaso quis que o tema essencial de toda obra de Marx fosse expresso de modo
significativo pela interpretação de Lukács.’Historia e Consciencia de Classe” –como
justamente lembrou o próprio autor – é a obra em que “o problema da alienação(...) é
tratado como uma questão central da critica revolucionaria do capitalismo”.(Collettip.201)
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E que ,”Após Marx e até 1923,o problema não foi jamais abordado.Uma zona
nevrálgica inteira do pensamento de Marx – desenvolvido em centenas de paginas do
Capital,das Teorias sobre a Mais valia,dos Grundrisse,etc- saiu do horizonte cognitivo
dos interpretes.Engels, Kautsky, Plekhanov, Lenine não lhe dedicaram uma linha.Não
entenderam do que se tratava.Em suas reconstruções do pensamento de Marx,não havia
lugar para esse tema”.(ibid-p.201)
Enfim, “O livro de Lukacs rompe pela primeira vez com esta tradição e descobre no
corpo dos escritos marxianos esta terra inexplorada”.(idem)
Colletti se equivoca em relação a Lenine. Senão,vejamos o que diz o próprio Lukacs.
G.Lukács,em sua “Ontologia do Ser Social” (1976), caracterizou muito bem este
processo:
“a teoria corrente no período da II internacional era uma mistura de materialismo
mecanicista no campo da economia e,em relação a tudo que não fosse
econômico,dependia mecanicamente de variantes do voluntarismo subjetivista
(Kant,etc).Lenine restaurou na teoria a proporção justa, mas sob Stalin, o marxismo
voltou a deformar-se em um mixto não-organico de necessidade mecânica e
voluntarismo”.(Lukács.p.
G.Lukacs já tinha apontado estas questões em seu livro sobre “O Jovem Hegel”(escrito
na segunda metade dos anos 30 e publicado na Alemanha em 1954):
“ Lênin não pode conhecer os manuscritos de Marx que acabamos de analisar e que
contêm as conexões decisivas entre economia e dialética na critica e apreciação de
Hegel.Apesar disto,Lênin viu com clareza estas conexões.”.Segundo Lukacs, “para
Lênin,Marx se relaciona diretamente com Hegel”.E que,”esta afirmação de Lênin
sublinha um ponto de vista completamente descuidado no período da II
internacional,embora Marx e Engels não tenham perdido ocasião de aludir a
importância de Hegel e de afirmar ser imprescindivel o estudo de seu pensamento para a
compreensão da dialética materialista(...).O próprio Plekhanov,que,a diferença de
Mehring e Lafargue,tinha estudado cuidadosamente a filosofia hegeliana,ignora
plenamente estas conexões internas,a profunda conexão metodológica entre economia e
dialética”.(Lukács-p.540)
Enfim, ” Após Marx, Lênin foi o primeiro a restabelecer estas conexões”.(idem)
Quais as conseqüências desta concepção dominante no marxismo ‘estruturalista’?
O ‘jovem Marx’ tratou de elementos éticos, filosóficos, ideologicos, antropológicos,etc;
O “ velho Marx” tratou de questões cientificas,positivas,econômicas,etc.
O conceito de “Escritos jovens” de Marx foi concebido no contexto da
Socialdemocracia alemã e fixado posteriormente pelo Stalinismo como parte da divisão
da obra de Marx em dois campos: o jovem,’imaturo’ e o ‘velho’,maturo.Para o
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Stalinismo, este ‘corte’ foi efetuado em 1848.E,as obras anteriores a esta data deveriam
ser tidas como ‘imaturas’, misturadas com elementos ‘ideologicos’ de Hegel e
feurbach,e,socialistas utópicos,como Fourier.Sobretudo,eram perigosas as obras de
caráter filosófico.
Para Lukács, ”segundo estes críticos, a economia do Marx ‘maduro’ aparece à ciência
burguesa,mas também aos seguidores do marxismo por ela influenciados,como uma
ciência particular,em contraste com as tendências filosóficas de seu período
juvenil”.(Lukacs,vol.1-p.268)
Esta data de 1848, marca a derrota das revoluções democráticas na Europa, o
colapso da filosofia hegeliana e o inicio da marcha do neokantismo e do
positivismo.Os problemas da filosofia foram,então,abandonados pelos marxistas
da época.
Ainda na ótica de Lukacs,”após a morte de Marx (1883),a maioria de seus
seguidores já está influenciada pelo positivismo.” O marxismo ortodoxo se resume
a “afirmações e conseqüências singulares extraídas de Marx,freqüentemente mal
compreendidas e sempre coaguladas em slogans extremistas”.(Lukács I-p.277)
Retornemos a Markovic, que no ensaio apresentado no seminário italiano do centenário
de Marx,afirma:
“ a vulgata marxista foi formulada no capitulo 4º da ‘Historia do partido bolchevique’,e
quaisquer outras visões foram tomadas como heresias ( Lukacs, Korsch, Escola de
Frankfurt,Práxis).Na visão oficial,o marxismo era uma forma de materialismo
filosófico,uma concepção da historia como luta de classe,uma critica da exploração e da
opressão capitalista,e uma teoria do socialismo como economia gerida e planificada
pelo Estado.Não havia necessidade de humanismo,de uma critica da alienação e de uma
concepção da revolução como emancipação humana universal”.(ibid-p.165)
Deste modo, abandonou-se a ‘essencia metodologica’ da obra de
Marx.Inclusive,segundo Lukacs, ”teóricos que se revelaram marxistas em muitas
questões singulares,como ROSA LUXEMBURGO ou FRANZ MEHRING,possuíam
escassa sensibilidade para as tendências filosóficas essenciais presentes na obra de
Marx”.(Lukács-p.278)
Enfim, o que diz o Lukacs da “Ontologia”,em relação a obra de Lenine, é importante :
”Apenas com Lenine houve um verdadeiro renascimento de Marx.Em particular nos
seus ‘Cadernos filosóficos”...em que a cuidadosa e cada vez mais profunda
compreensão critica da dialética hegeliana culmina em uma nítida recusa de todo o
marxismo anterior”.(idem)
Aqui,Lukacs faz referencia ao que Lenine escreveu em seus Cadernos Filosóficos de
1914-15: “ Quem não estudou e compreendeu toda a Lógica de Hegel não pode
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compreender em sua totalidade O Capital de Marx, especialmente o primeiro
capitulo.Logo ,depois de meio século, nenhum marxista compreendeu Marx ! ”.(idem)
Logo após a morte de Lenine (1924),Lukacs escreveu um ensaio intitulado
“Lenine”.Em 1967,Lukacs escreve um ‘posfacio” a esse ensaio sobre Lênin.Nele,o
autor da Ontologia ,nos fornece exemplos da vida e do pensamento de Lênin. Por
exemplo,dois destes exemplos,são esclarecedores da práxis de Lênin;
Para Lukacs , “Lenine tinha uma base teórica profunda e sólida”(Lukács-p.134).
Lukacs, então,fala do período que diz respeito ao que nos interessa agora: os “Cadernos
Filosficos”:
“Para poder agir , Lênin fez de sua vida um processo ininterrupto de aprendizagem.Em
1914,sem eguida à declaração de guerra e após ter escapado diversas vezes da
policia,ele chega na Suíça; logo ele considera que seu primeiro dever é de bem utilizar
estas ‘férias’ e estudar a “Lógica de Hegel”.Ou ainda,após os acontecimentos de Julho
1917,ele escuta de um operário ,em cuja casa ele estava clandestino, elogiar o pão que
comia: “Agora eles não ousam mais nos dar pão ruim”.Lenin ficou surpreso e alegre por
essa “apreciação de classe das jornadas de julho”.Ele pensa em suas próprias analises
complexas destes acontecimentos e das tarefas que delas resultam.”Eu não tinha
pensado no pão,nem vivido essa necessidade...Para analise político,após ter seguido um
caminho extraordinariamente complexo,o pensamento alcança isto que é a base de tudo,
o combate de classe pelo pão”.(ibid-p.143)
Conclue Lukacs: assim Lênin aprende em toda sua vida, em tudo e sempre,que este
ensino lhe venha da “Lógica” de Hegel ou do julgamento de um operário sobre o pão”.
Talvez, por não ter conhecimento dos “Manuscritos econômico-filosoficos”, de Marx,
não publicados enquanto Lênin viveu,o revolucionário russo não tenha abordado mais
especificamente o tema da Alienação.Mas,seu estudo sobre a lógica de Hegel abriu
caminho para os que vieram depois pudessem faze-lo. Este foi o caso de Lukacs,
quando nos anos 30,em Moscou,teve conhecimento destes escritos de Marx.O que deu
um novo rumo a sua obra.
Façamos um parêntesis necessário. Neste período,as obras no marxismo que trouxeram
grandes contribuições,como ocorreu com Lukacs e Korsch, alem do próprio
Lênin,foram aquelas que interagiram com a obra de Hegel e outras correntes do
idealismo ativo.Neste período,pós revolução de 1917, dois grandes pensadores em
condições dificílimas,elaboraram reflexões que marcaram o desenvolvimento posterior
do marxismo.
É possível que, devido as condições em que o fizeram,tenha sido a garantia não apenas
de sobrevivência intelectual,apesar de ter sido a da morte física destes dois
pensadores.Na Itália,Gramsci* elaborou seus “Cadernos do Cárcere” ,e,na América
Latina,após uma odisséia pela Europa,sobretudo Itália, J.C.Mariategui* elaborou sua
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americana.Mariategui com grave doença ,amputação de uma perna,que lhe impedia de
se deslocar,tendo transformado sua casa num ponto de encontro para debates e
conversas com lideranças,militantes e pensadores.Quase,podemos dizer,uma prisão ou
um hospital.
Gramsci, nas varias prisões fascistas por onde esteve. Talvez,por estarem nestas
condições,sobretudo Gramsci,tenham podido desenvolver suas obras com um caráter
revolucionário,escapando as malhas políticas e teóricas do estalinismo.
*Ver meus ensaios: “O Labirinto de Gramsci” e “Mariategui: uma sensibilidade
autogestionaria nos Andes”.

Os “Cadernos “ de Lênin: Dialética e Imperialismo

Em “Filosofia y Revolucion” (1977) e ,bem antes, em “Marxismo e Libertá” (1958),
Raya Dunayevskaya escreveu um ensaio intitulado “O choque do reconhecimento e a
ambivalência filosofica de Lenin”(ensaio com versões distintas, publicado na Revista
Telos,em 1971,e na Revista Praxis,em 1970).Tomamos como base a edição espanhola
de 1977.
Para Ela, o revolucionário russo tomou “um choque” com dois fatos: o inicio da
primeira guerra mundial e, a capitulação da Socialdemocracia, que , “ privaram Lênin
da sustentação filosófica sobre a qual se apoiava e que acreditava ser
inexpugnável”.(Raya, 1977-p.104)
Deste modo, ”Lênin se viu obrigado a buscar uma nova filosofia.Se Hegel não tivesse
existido, Lênin teria que inventá-lo,já que a dialética hegeliana lhe proporcionou as
bases para a reconstrução de sua perspectiva filosófica”.(ibid-p.105)
“Os fatos de 1914 não trouxeram duvidas sobre sua política e organização
bolcheviques; o que questionou foi o velho materialismo, carente do principio da
‘transformação em seu oposto’, da ‘dialética propriamente dita’.É o que Lênin teria de
destacar na dialética hegeliana.(ibid-p.105)
Enquanto outros revolucionários vacilavam em reorganizar seu pensamento, Lênin
buscava ansiosamente uma nova perspectiva filosófica.Assim, tão logo chegou a Berna
–Suiça- , em setembro de 1914, no meio da guerra,Lênin se dirigiu à biblioteca para
estudar as obras de Hegel,especialmente sua Ciência da Lógica.O fato de que um
revolucionário tão inflexível como Lênin passasse seus dias na biblioteca de
Berna,enquanto todo o mundo – incluindo o movimento marxista – voava pelos ares,
deve ter sido para muitos um espetáculo estranho e incompreensível.Sem
duvidas,durante um ano inteiro Lênin estudou a Logica de Hegel ( na verdade, Lênin
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passou dois anos ,1914-1916,na biblioteca,completou seus estudos hegelianos em 1915
e logo passou a reunir dados para sua obra sobre O imperialismo). (idem)
E, tal qual sua palavra-de-ordem de “converter a guerra imperialista em guerra civil”,
chegou a ser a linha divisória no campo do marxismo, também seu Resumo da Lógica
de Hegel se converteu na sustentação filosófica de todos os trabalhos sérios que Lênin
teria que escrever durante o resto de sua vida: desde O Imperialismo , Estado e
Revolução, nas vésperas de outubro de 1917,passando pelas obras escritas durante a
revolução,até seu Testamento”.(ibid-pgs 105,106)
Raya chama a atenção de que “Para compreender profundamente o influxo sobre Lênin
desta leitura de Hegel, não devemos esquecer que não conhecia os hoje famosos
‘Manuscritos econômico-filosoficos” de 1844. Enquanto lia a Ciência da Lógica,Lênin
pensava ,por uma parte, em ‘O Capital’ de Marx,e por outra,em sua luta contra o
‘materialismo vulgar’.(ibid-p 106)
Lênin após seu livro , continuou a estudar Hegel.” Em 5 de janeiro de 1915,no meio da
guerra,escreveu para Enciclopédia Granat (para qual havia escrito o ensaio “Karl
Marx”) ,perguntando se ainda era possível fazer ‘certas correções na seção sobre a
dialética(...)tenho estudado este problema da dialética durante o ultimo mês e meio, e
poderia agregar algo a essa seção,se todavia houver tempo(...)”.Lenin havia começado
seu Resumo da Ciência da lógica de Hegel em setembro de 1914.O ensaio está datado
de julho-novembro de 1914.O Resumo não foi completado até o 17 de dezembro de
1914.Como mostra sua carta para Granat, não se sentia satisfeito com sua analise da
dialética.Em suas “Memórias”, Krupskaya diz que Lênin continuava seu estudo sobre
Hegel depois de ter terminado seu ensaio sobre Marx.”(ibid-p.109)
Outro fundamental ensaio de Lênin ,desta mesma época, é o “Sobre a Dialética”, “é a
ultima palavra que temos dos comentários estritamente filosóficos de Lênin sobre o
período crucial 1914-1915”.(ibid-p.114)
Raya localiza a luta de Lênin: “ O único certo é que Lênin estava lutando não só
contra os traidores mas também contra os internacionalistas mencheviques ,e Rosa
Luxemburgo, e os “holandeses” (Pannekoek,Roland-Holst,Gorter),e os
bolcheviques no exterior.E tinha que faze-lo sobre um tema acerca do qual os
bolcheviques tinham previamente acordado ‘em principio’: a autodeterminação
das nações.Além do mais, o problema havia começado com o tema econômico do
imperialismo,e Lênin acabava de por sua assinatura na introdução ao trabalho de
Bukarin sobre o tema.”(ibid-p.114)
Raya assinala que “É verdadeiramente paradoxal que os mesmos filósofos que
tratam de reduzir Lênin à ‘economia politica’,convertendo-o em “o filosofo do
concreto”,não se preocupam em absoluto de examinar a metodologia leninista
destes conceitos: o imperialismo , a autodeterminação das nações”.(ibid-pgs. 114,115)
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“È a estes temas que devemos voltar nossa atenção agora, para iluminar a nova
apreciação dialética de “O Capital”,não só como economia política mas como lógica , e
definindo a obra como “a historia do capitalismo e a analise dos conceitos que o
resumem”.(ibid-p.115)
Prossegue Dunayevskaya :”Na verdade,o primeiro é que as Notas sobre o
Imperialismo, de Lenin(iniciadas diretamente depois do termino de seus Cadernos
filosoficos ), revelam é que esta obra não se limita em absoluto ao estudo economico da
última fase do desenvolvimento capitalista,mas que inclui também o esboço de artigos
sobre a guerra,sobre a questão nacional,e sobre “O marxismo e o Estado”, que se
converteria mais tarde em “ O Estado e a Revolução”.(idem)
Numa nota de pé-de-pagina, Raya esclarece: “As notas de Lênin sobre a
‘Fenomenologia do Espirito’ de Hegel não apareceram nunca,mas as Notas sobre o
Imperialismo demonstram que ele a leu enquanto estava preparando o folheto sobre o
imperialismo.As Notas formam um enorme volume de 739 paginas,em comparação
com o breve folheto que foi publicado”.(idem)
Em sintese,” O que em Hegel tinha sido uma revolução na filosofia,se converteu em
Marx em uma filosofia da revolução,em uma teoria da libertação totalmente nova: as
revoluções proletárias de 1848 que culminaram na Comuna de Paris de 1871.O
redescobrimento por parte de Lênin da dialética, da auto-atividade, da contraposição
sujeito x substancia, no momento mesmo em que sucedia o fracasso da Segunda
Internacional, revelou simultaneamente o surgimento da contra-revolução no interior
dos movimentos marxistas,e as novas forças da revolução contidas nos movimentos
nacionais”.(ibid-p.117,118)
Voltemos a visão do Grupo “Praxis”, para sintetizar algumas idéias sobre a questão do
‘fio condutor’ no conjunto da obra de Marx.
As idéias de Marx, expressas,por exemplo, nos ‘Manuscritos de Paris”, foram
desenvolvidas nos “Grundrisse” e,não foram abandonadas em O Capital.O ‘jovem
Marx’ não é um filosofo abstrato,nem o ‘velho Marx’ um austero cientista: do inicio ao
fim,o pensamento de Marx é um ‘humanismo revolucionario’,e como tal,é base teórica
da luta revolucionaria pelo socialismo.
A relação entre estas três obras fundamentais de Marx,mostra a unidade de sua
obra.estas obras são de períodos distintos da vida de Marx,assim:
a) Os ‘Manuscritos” foram escritos nos anos 1849, na primeira década do trabalho
teórico de Marx;
b) Os “Grundrisse” foram escritos nos anos 1850,na segunda década de sua obra;
c) “O Capital”,foi escrito nos anos 1860-70,portanto na terceira década de sua obra.
Como já vimos,é fundamental explicitar que:
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- os “Manuscritos” só foram publicados em 1932,isto é,cerca de um século após terem
sido escritos e, mais de meio século após a morte de Marx (1883).
- Os “Grundrisse” só foram editados, em dois volumes,em 1939 e 1941.
- “ O Capital”,por sua vez,teve seu primeiro volume publicado em 1867,assim,o único
volume publicado com Marx ainda vivo.O segundo e o terceiro volumes,foram
publicados em 1887 e 1894.
O estudo comparativo destas 3 obras,pelo Grupo Práxis (sobretudo Gajo
Petrovic),mostram a unidade da obra de Marx.Pois, os Manuscritos trabalham com
categorias de economia,como : salário,lucro,renda,dinheiro; e tem varias seções com
temas filosóficos,como: trabalho alienado,dialética hegeliana.Nos Grundrisse e em “O
Capital”,ao contrario,não há capítulos especificamente sobre tópicos filosóficos.O
Capital abunda em informações históricas,dados estatísticos,etc.Entretanto,o grande uso
de termos filosóficos nos Grundrisse e em O Capital indicam a continuidade da obra.
Apesar do fato de que as três obras serem distintas ,em vários aspectos,elas têm uma
unidade básica e uma identidade essencial,ou seja:
1) as três representam a critica da economia política e da realidade do capitalismo e
das classes sociais de um ponto de vista que não é apenas econômico,mas é
filosófico;
2) as três significam a fundação teórica e o clamor para concretização de uma
sociedade humana em que o Homem não será dominado pela alienação,mas que se
realizará através de uma práxis livre e criativa;
3) a idéia fundamental dos ‘Manuscritos” é que o Homem é um ser livre que se
transforma ao transformar o mundo pela práxis,e que,no mundo capitalista, ele é
alienado de sua própria ‘essencia’.Esta idéia assume o carater de luta contra a
autoalienação e a coisificação,visando a construção do socialismo,da Comunidade
de Homens livres.E,esta é a idéia básica dos “Grundrisse” e de “O Capital”.
Portanto,para os filósofos de Práxis,as idéias expressas nos “Manuscritos” foram
desenvolvidas nos “Grundrisse” e não foram abandonadas em “O Capital”.Assim,a
filosofia marxista não é uma ‘pura ontologia’,nem uma ‘pura
gnoseologia’,antropologia ou ética,etc.Sua essência está em “jogos recíprocos”,na
“Totalidade”,entre as questões gerais e mais abstratas da ontologia e da
antropologia,e as questões da vida cotidiana.”
No posfacio de 1967 ao seu ensaio “Lenine”(1923), Lukacs nos aponta mais um
exemplo da práxis leniniana:
“ Para Lênin,as categorias filosóficas mais gerais não eram uma generalidade abstrata
reservada ao pensamento contemplativo,mas sempre podiam servir de veiculo à pratica,
à preparação teórica desta.No debate sobre o sindicalismo,Lênin combateu o ponto de
vista híbrido e eclético de Boukharin,se apoiando na categoria de Totalidade.Foi de um
modo muito característico que ele aplicou esta categoria filosófica: “Para conhecer
realmente um objeto,deve-se apreender e examinar todos os seus aspectos,as relações
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que ele tem com outros objetos,as ‘mediações’ que existem entre eles.Nós jamais
chegaremos totalmente a esse ponto, todavia essa exigência de totalidade nos preservará
dos erros e do sectarismo”-grifo nosso-.(Lukács-p.140)
Uma nova etapa histórica colocará essa ‘exigencia da totalidade’.
Os agitados anos 60, trouxeram à tona,(devido as lutas da época, no Oeste e no
Leste,na América Latina ,Ásia e África),questões fundamentais e que faziam parte da
temática destes debates bloqueados,mas que sempre renascem em conjunturas novas
marcadas pela práxis dos trabalhadores.Foi,digamos,um “Espírito da Época’;é suficiente
analisar o campo editorial das obras marxistas,por exemplo:
Uma das obras mais significativas deste debate é do thecoslovaco Karel KOSIK,
intitulada “A Dialética do Concreto” ( Praga,1963).
Outra obra fundamental , também veio da thecoslovaquia, de Jindrich ZELENÝ,” a
ESTRUTURA Lógica de “o Capital” de Marx” (Praga,1962).
Da mesma época é o livro de Lucio Colletti, “O Marxismo e Hegel” (1969,Bari);
A obra monumental de Roman Rosdolsky, ”Gênese e Estrutura de O Capital de Marx”
, é de 1968 (Frankfurt).
A obra de Alfred Schmidt , “El concepto de naturaleza em Marx”,publicado em 1962
(Frankfurt), um dos primeiros estudos sobre os “Grundrisse”.
Na América Latina , A.S.Vasquez lançou sua obra “A Filosofia da Praxis”
(1967,México).E,traduziu a obra de Kosik ,nesse mesmo ano, publicada pela Grijalbo.
Nos EUA, Raya Dunaivskaya elaborou uma visão muito própria sobre a relação entre
os “Grundrisse” , “O Capital” e as lutas dos trabalhadores pela autogestão.
A DIALETICA DA TOTALIDADE CONCRETA
A obra de Karel Kosik tem uma ‘fortuna extraordinária”: “Em 1963, aparece em
Praga Dialética do Concreto, um dos textos filosóficos marxistas mais sólidos
produzidos nos ultimos anos na Europa Oriental.
Sem dúvida alguma, Dialética do Concreto está diretamente vinculada ao melhor da
tradição filosófico-marxista centro-europeia. Kosik, igual a muitos outros autores
marxistas, situa-se em uma concepção de marxismo como filosofia cujas origens se
podem rastrear com clareza em Historia e Consciencia de Classe, de Georg Lukács.
Nessa perspectiva filosófica, Henry Lefebrev em ensaio de 1955 caracteriza a obra de
Lukacs,no caso, “Historia e Consciencia de Classe”. Refletindo sobre a “auto-critica”
que Lukacs fez em relação a essa obra, Lefebrev afirma que “Lukács foi muito severo
com seu livro”. E que, após uma “ nova leitura aprofundada da obra “ irá acertar alguns
pontos:
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“ Estimo muito remarcavel numerosas paginas sobre a noção de totalidade, sobre suas
implicações e aplicações na lógica dialética , na metodologia da historia e da economia
política”(Lefebrev.1986.p.58). E que , “A categoria de totalidade tem um grande papel
em ‘O Capital”(idem.p.59)
É precisamente a partir da recuperação por Lukács do conceito de totalidade, em uma
leitura de Marx claramente orientada por Hegel (o conceito de totalidade é um conceito
chave do sistema hegeliano ),de onde parte Kosik em seu intento de determinar o
significado produnfo da dialética marxista entendida como dialética da totalidade
concreta”. (Bibliografia sobre marxismo y revolucion.1978.p.211).
Também a obra “Que Lire. Bibliographie de la revolution”(1975), define Kosik como
,”escrito por um militante comunista theco da primavera de Praga, eis uma exposição
aprofundada da filosofia da práxis que renova a reflexão sobre as relações do sujeito e
do objeto,do Ser e da consciência, da teoria e da pratica.Esse livro se apresenta também
como uma exposição do método dialético em que a categoria central é como Marx e
Lukács tinham mostrado, a categoria da totalidade concreta.Analisando as condições
sociais da existência humana submetida à alienação econômica e à reificação da vida
cotidiana, K. Kosik desenvolve as linhas de um humanismo marxista centrado sobre a
libertação do homem” (p.186).
Sobre o perfil de Karel Kosik, falecido em 2003, na contra-capa da edição francesa de
sua ‘dialetica do concreto’,podemos ler: “ Militante socialista e filosofo marxista de
reputação internacional,Karel kosik nasceu em 1926 e pertence à jovem geração dos
teoricos cujos trabalhos contribuíram ao desenvolvimento e a renovação da filosofia da
praxis.Quando de sua aparição,sua obra, a dialética do concreto teve um grande
impacto considerável e foi traduzida em vários idiomas...Na pessoa de Karel Kosik, o
militante é inseparavel do teórico.Saido do meio operário, educado na tradição do
movimento operário theco no qual participou desde sua juventude,ele é um dos raros
sobreviventes do grupo de resistência theca o mais ativo do qual fez parte o escritor,o
herói nacional Fucik.Preso pela Gestapo, Kosik foi deportado pro campo de
concentração nazista; e concluiu seus estudos de filosofia após a libertação em Praga e
em Leningrado.”
Kosik foi membro do Instituto de Filosofia da Academia das Ciencias, professor na
faculdade de Filosofia da Universidade Charles em Praga.Foi redator chefe da revista
Filosoficky Casopis,membro após 1962,do Comite central da Uniçao dos escritores e do
Comite de redação de ser órgão celebre, Literaturnj Noviny, e foi um dos promotores da
luta que antecedeu janeiro de 1968, um dos artesãos das mudanças que se seguiram e
um dos defensores mais aguerridos do movimento dos conselhos operários.
Após 68, foi diretor da revista da União dos escritores, Plamen, eleito ao Comite central
do PCT quando do XIV Congresso clandestino,em 23 agosto 1968, acusado de
‘desvicionista de esquerda’ foi demitido de todas suas funções no expurgo do outono de
1969).
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Quando foi lançada na primavera de 1968, a revista Politika estava sob direção de Karel
Kosik.Essa revista foi uma ardorosa defensora da autogestão na Primavera de Praga. A
revista Politika foi suspensa em 11 novembro 1968, reaparecendo somente em 17
fevereiro 1969,e apenas por um mês.
Vamos, então, a “Dialética do Concreto” de Kosik. Como ponto de partida nos
apoiamos no prefacio à edição francesa de 1988,escrito por Jean-Marie BROHM.
Brohm aponta três dimensões da ‘totalidade concreta’:
1. A primeira instancia da totalidade concreta é de ordem epistemológica
(préface,XXII );
2. A segunda instancia da totalidade concreta é de ordem ontológica .
(préface,XXIV)
3. A terceira instancia da totalidade concreta é de ordem política ou axiolóxica.
(préface,XXIX)
Portanto, de forma sistematizada , a concepção da ‘dialetica do concreto’,assumida
por Kosik ,enquanto ‘praxis’, implica :
“A práxis, que une as dimensões epistemológica e ontológicas da totalidade concreta,
é igualmente um’ processo onto-criador’ no sentido que ela produz a realidade humana
de acordo com opções, decisões,iniciativas históricas, e vontade coletiva,isto é,como
diz Gramsci ‘ a vontade como consciencia operativa da necessidade histórica, como
protagonista de um drama histórico real e efetivo’”.(preface-p.XXX)
Assumimos esta concepção abrange da ‘dialética do concreto’,acrescendo com Brohm:
“É também em função de projeções no futuro, de valores,de preferências axiológicas,de
juízos éticos, de lutas políticas, enfim em função de projetos, elaborações de uma
realidade a ser construída por ser desejável e desejada, construções do futuro,
realizações de um dever-ser-em-devenir”.(idem)
E,consequentemente:”Nesse sentido a práxis,apesar das negações positivistas,
compreende necessariamente uma dimensão de utopia concreta,mesmo de escatologia
materialista(...),isto é,uma dimensão de sonho, de imaginação e de fantasia”.(idem)
E ,em pé de pagina Brohm cita Ernst Bloch, “o principio da esperança” e “o espírito
da utopia”.
Enfim:”É portanto a práxis que permite compreender a dimensão ontológica do tempo
evocada porKarel Kosik,e também sua dimensão ética”(Kosik.1988.preface XXX ).
Conclue Brohm:”Afinal, a razão dialética que Karel Kosik nos propõe de (re)descobrir
é portanto uma espistemológia não dogmática, uma ontologia não metafísica e uma
axiologia não positivista”(ibid,XXXII )
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Essa definição abrange os aspectos principais que vamos trabalhar das ideias de
E.Bloch,G.Lukács,A.Gramsci entre outros.
E,não por acaso,J-M Brohm insere a obra de Kosik num filão especial:”O titulo mesmo
da obra de Karel Kosik é uma referencia explicita à essa tradição dialética e humanista
do marxismo revolucionário que após Marx, Rosa Luxemburgo, Trotsky, Lukács,
Korsch, Gramsci notadamente, considera que o momento essencial –tanto teórico
quanto pratico- é a “dialética da totalidade concreta”,isto é,o “concreto pensado” (
Marx )e o pensamento concreto mediatizado pela pratica” (ibid,XIII ).
No preface a obra ultima de Kosik, uma antologia de seus ensaios (2003),recolhidos
por M.Lowy e H.Tarcus ,podemos conhecer o contexto em que o theco elaborou sua
obra:
”O surgimento de seu primeiro texto filosófico –um artigo sobre Hegel no quadro de
um debate sobre a filosofia marxista – coincide com o ano emblemático de 1956...Nesse
novo contexto politico, o decênio que vai da segunda metade dos anos 50 ao meio dos
anos 60 verá o progresso de uma nova leitura de Marx e do marxismo, que revaloriza
sua relação com a filosofia de Hegel, seu caráter humanista e historicista, e que
concentra sua atenção nas questões da dialética histórica, a alienação e o papel do
sujeito.”(Kosik-p.10)
E, os autores,traçam um ‘mapa’ deste ‘renascimento marxista’:”São os anos de
irradiação da obra de Gramsci bem além da Italia, da redescoberta do jovem Lukács –
de inicio por Merleau-Ponty e em seguida por Lucien Goldmann – de Karl Korsch e de
Rosa Luxemburg.São os anos do apogeu do marxismo de Sartre, com a publicação da
‘Critica de la raison dialéctique’(1960), da influencia crescente da Escola de Frankfurt
(notadamente Herbert Marcuse) sobre a juventude estudantil alemã e norte-americana,
e do progresso da ‘New Left’ na Inglaterra e nos USA. Uma esquerda critica se afirma
na França em torno de revistas como ‘Les temps Modernes’, “Arguments ou Socialisme
ou Barbarie.”(ibid-p.10)
E,também no Leste Europeu:”Paralelamente, se desenvolve o marxismo dissidente na
Europa do Leste, onde um dos centros é a revista ‘Praxis’ de Zagreb (fundada em
1964),`a qual são associadas figuras como o yugoslavo Gajo Petrovic, o theco Karel
Kosik, o polonês Adam Schaff ou o alemão Erns Bloch”(ibid).
No mesmo prefacio, nossos autores citam o parecer de Georges Haupt ,o grande
historiador Frances e que fez a introdução à edição francesa de “A dialética do
concreto”:”os críticos a classificam ao lado de ‘Historia e Consciencia de Classe’ de
Lukács como um dos grandes textos da filosofia marxista”. (ibid-p.11).
Agnés Heller (à época ainda marxista” ) a comparou com as obras mais importantes de
Sartre, Lukács ou Adorno”(ibid)
Com a obra de Kosik, “a dialética torna-se uma critica da civilização e da cultura”.Sem
duvidas,aqui está o maior exemplo de seu caráter permanente.
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O filosofo marxista Adolfo Sanchez Vasquez,em sua introdução à edição espanhola da
define o pensador e sua obra: ”era um pensador marxista eminente em que se conjugam
de um modo peculiar a profundidade de seu pensamento, a originalidade deste e a
brilhantez de sua exposição”. E, que ,”estamos efetivamente frente à uma das obras
mais ricas em pensamento, mais sugestivas e mais atraentes que conhecemos na
literatura marxista”(ibid-pgs 10 e 11)
Enrique Dussel se dedicou a um estudo aprofundado da obra de Marx.Com uma trilogia
sobre os escritos preparatórios de Marx em relação ao “Capital” *,Dussel de forma
sintética analisou algumas obras do chamdo “marxismo ocidental”, entre elas as de
Lukács e Kosik.
Sobre o filosofo húngaro, que ‘inaugura o marxismo ocidental” com sua obra de 1923, e
sempre relacionado com a obra de Kosik, Dussel comenta a idéia de “totalidade
concreta”:
“ Muito antes da edição dos Manuscritos do 44 de Marx e ainda antes da publicação dos
Cadernos filosóficos de Lenin, Lukacs mostra a importância de Hegel para redescoberta
de Marx.(ibid-p.296)
Dussel cita Lukacs:”A concepção dialética da totalidade que aparentemente se afasta da
realidade imediata e que constrói essa realidade de um modo que parecesse ‘não ser
cientifica’, é , de fato, o único método que pode saber e reproduzir a realidade no
pensamento. A totalidade concreta é então a categoria fundamental da realidade”(ibidp.298)
E ,Dussel,se admira de que “O surpreendente é que Lukács tenha chegado a estas
conclusões sem ter lido os Grundrisse.”.E que,Lukács em sua obra ultima,”A Ontologia
do Ser Social” (1972),fala sempre da ‘categoria da totalidade”.(ibid ).
Desse modo,para Dussel “A ‘totalidade concreta’ é então o horizonte definitivo da
interpretação lukacsiana da ‘ontologia’ de Marx.Em pe´de pagina ressalva que :”O
pequeno tomo citado –‘A Ontologia”,na edição alemã de 1972 – tem por titulo de
capitulo: “Os princípios fundamentais ontológicos de Marx”,e começa com essa
expressão : “ Se intenta captar teoricamente de maneira sintética a ontologia de
Marx”.(ibid).
Mas, Dussel, no conjunto tem uma visão negativa sobre a Ontologia lukacsiana.Em seu
“O Último Marx (1863-1882),enfatiza que “Se considerarmos agora sua obra póstuma,
“Para uma Ontologia do ser social” , não podemos ressaltar sua importância já que
implantou toda sua reflexão em um nível “ontológico”, contra a superficialidade do
materialismo ingênuo.O capitulo da ontologia do trabalho, como fio condutor, e mesmo
que os capitulos posteriores (sobre a reprodução, a ideologia e a alienação), mostram a
capacidade de Lukács em superar os marcos estreitos da refelxão filsoofica nos países
do socialismo real.”( Dussel-1990-p.300)
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E.Dussel expõe suas ressalvas a empreitada lukaciana: “Em seu capitulo “Ontologia
falsa e autentica de Hegel”,percebe,sem duvidas, a limitação que desejo ressaltar nos
acpitulos seguintes.Com efeito, em Lukács há ontologia e nada mais: não há superação
da ontologia (grifo meu) – é o que vamos mostrar que Marx conseguiu na ‘lógica’ de
“O Capital””(idem)
Explicita melhor Dussel a diferença entre o aporte de Lukacs e o de Marx: “O ‘ser
social’ é para Lukács o nome do ser humano; enquanto, para Marx ‘social’ se opõe a
‘comuniatrio’ e com freqüência tem um sentido negativo, em seu significado mais
estreito.(ibid-p.301)
E,conclue Dussel: “Do mesmo modo, é também importante indicar que Lukács não se
refere ao tema da utopia (grifo meu) como horizontes das alternativas futuras.É um
niveld da temporalidade que se acha ausente de sua reflexão”.(idem).
Para Dussel, Lukacs ‘não percebeu – e parece que não o interessou- que descobriu a
lógica de O Capital como totalidade”,pois, “o capital é fruto de uma ‘ ruptura’ radical,
‘meta-fisica’, trans-ontologica, da qual Lukács parece não ter pensado seus presupostos.
Por isso, o tema da maisvalia (como para Althusser, por exemplo ) não resultou tão
‘central’ como deveria na reflexão lukcsiana, e isso é sintomático”.(idem).
`Para Dussel ,Lukács ‘sobrevalorizou” a importância da ‘totalidade ‘ e assim a
fetichizou e,que,se Hegel foi uma presença saudável para Lukacs, no final, foi muito
influído por ele(idem).
Por fim, em pé de pagina, Dussel também critica a obra de J.Zeleni,que
supostamente,”não analisa o tema que se propõe .Não há um capitlo sobre a “lógica”
dos três livros de O Capital...”(idem). Logo sem eguida, vamos analisar a obra de
J.Zeleny.
Agora, vejamos o que nos diz Dussel sobre os dois pontos que critica a ausência em
Lukacs: ontologia e utopia em Marx. Para isso, vamos a outra obra de Dussel, “La
Produccion Teorica de Marx,um comentário a los Grundrisse”(1985).
Para E.Dussel “Marx desenvolveu toda uma ontologia do capital, em estrito sentido
filosófico, e em estrito sentido econômico, ao mesmo tempo, e com categorias que são
estritas em ambos campos epistêmicos. Esta é sua originalidade dialética. Querer
reduzir capital, maisvalia, produção, circulação, lucro,etc em Marx a somente categorias
econômicas, é destruir seu discurso; o mesmo que reduzi-lo ao mero discurso
filosófico.É uma ontologia da economia, uma economia ontológica”(1985-p.348)
Por sua vez,em capitulo intitulado “Vida comunitária e “Reino da liberdade”, Dussel
nos apresenta sua visão da utopia em Marx. Na visão de Dussel, para Marx o defeito da
‘sociabilidade’ sob a lei do valor é que os indivíduos permanecem abstratamente
isolados e cosificados.Portanto,em Marx a verdadeira sociabiliadade se dá ‘entre
indivíduos associados sobre a base da apropriação e controle comunitário dos meios de
produção” (idem-p.357).
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E, Dussel traça a visão da utopia: “Marx pensa , então, que na sociedade futura, a utopia
quês e constrói como horizonte critico – que não é ideologia nem mito,mas limite
racional que funda a criticidade frente ao dado -, é a da plena realização da
individualidade na responsável comunitarização de toda atividade humana; utopia que
tem, no desenvolvimento da humanidade presente, suas condições de
possibilidade”(idem).
Portanto, Dussel relaciona ‘ontologia’, ‘capital’ e ‘utopia’: “Esta utopia é um “mais
além” do horizonte ontológico, do ser do capital.A totalidade do capital é superada por
um âmbito que transcende seu fundamento.Se a ontologia pensa o ser ( e a critica da
economia política capitalista é por isso uma ‘ontologia economica’) a critica do ser se
efetua desde uma alteridade.Exterioridade anterior,do passado de modos mais
priomitivos de apropriação; desde a exterioridade presente;ou o pauperismo:como fruto
do capital, ou desde a alteridade futura: outro mundo que se aspira, espera, propõe e
imagina como alternativa ao presente, injusto, perverso. A utopia futura é assim o pólo
afetivo, tendencial ( triebende, diria Marx) que mobiliza a ação.O oprimido, alienado,
subsumido no capital,tem assim um ‘projeto de libertação’ que cria o fundamento para
uma práxis revolucionaria de libertação”(idem-p.359).
E,Dussel se apoiando em Ernst Blcoh,conclui que “Esse homem, que hoje é
oprimido,mas que hoje espera ( o prinziphoffnung de Bloch) uma nova sociedade, e por
isso luta , já se transforma desde o presente,em um “Homem novo”(idem).
Passemos a analise de E.Dussel sobre a obra de Karel Kosik . Enrique Dussel,em sua
trilogia sobre Marx*,tece profundas considerações : “ A obra Dialética do concreto
(1963),de Karel Kosik,o filosofo theco de Praga, significa um aporte novo em muitos
aspectos.Em primeiro lugar, como Lukács, vem da mesma Europa Oriental.Além de
um domínio de Marx – o que se tinha no começo da década de 60, com uma certa
recepção dos Grundrisse -, possui conhecimento da fenomenologia, especialmente de
Heidegger. Por isso, sua obra é uma excelente expressão da “ontologia de Marx”; isso é,
não se supera a “totalidade”.E mais, talvez se trate da melhor analise da “totalidade”
concreta e abstrata, um autorizado comentário da “Introdução” metodológica dos
Grundrisse – embora parcial”.( “El Ultimo Marx -1863-1882”.1990-ps.308-309).
Já para A.S. Vasquez, na obra de Kosik, “a dialética torna-se uma critica da civilização
e da cultura”(ibid-p.12).Sem duvidas,a razão desta amplitude e profundidade da obra
do filosofo theco deve-se a que:
“Kosik pôs no centro de sua reflexão os conceitos de Praxis e de Trabalho, o que lhe
permitiu importantes esclarecimentos e recolocações de toda uma serie de categorias
filosóficas”(Neri.1966.p.205).
Neri esclarece seu raciocínio:” Se bem que o homem se realiza no trabalho como ser
pratico, a práxis compreende, além do trabalho, o momento existencial,além da atividae
objetiva através da qual o homem objetiva dos seus sentidos o material da natureza,
também a subjetividade consciente que nasce do trabalho, na constituição da
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temporalidade e nos sentidos que lhes são conjuntos, ‘ como angustia, a náusea, o
medo,a alegria, o riso,a esperança”(ibid).
Uma das principais partes da obra de Kosik, e´ um capitulo intitulado “Filosofia
(dialética) e Economia (ciência). Neste capitulo Kosik aborda a questão que tomamos
como foco de nosso trabalho:
uma metodologia para reflexão sobre “a evolução intelectual de um pensador ou um
artista”. Kosik afirma que, em relação a problemática de “O Capital”, “ O que importa,é
saber se, na evolução intelectual de Marx,a relação entre filosofia e economia (ciencia)
mundo, isto é, como Marx compreendeu e formulou esta relação no curso das diversas
fases de sua evolução intelectual.Esse problema está após muitos anos no centro do
debate dos marxistas e marxologos sobre o ‘jovem Marx’.(Kosik-p.106-107)
Kosik , no que diz respeito a “estrutura do capital” , nos pôe uma questão importante;
“ O Capital de Marx começa pelas frases ;” A riqueza das sociedades nas quais reina o
modo de produção capitalista,se anuncia como uma ‘imensa acumulação de
mercadorias’.A analise da mercadoria,forma elementar desta riqueza,será por
conseqüência o ponto de partida de nossas pesquisas.
A parte final de toda a obra – o 52º capitulo inacabado do Livro III – é consagrado à
analise das classes.
Existe uma ligação entre o inicio e a conclusão do Capital, entre a analise da mercadoria
e a das classes ? “, nos indaga Kosik.(ibid-p. 121)
Essa questão vem de encontro ao subtítulo do nosso ensaio; “A ODISSEIA de O
Capital (mercadoria) e a EPOPEIA de luta dos trabalhadores (classe)”.
Kosik, então, relaciona o Capital de Marx à Fenomenologia do Espírito de
Hegel.Todos dois partem,na construção de suas obras de um mesmo motivo simbólico
de pensamento,muito difundido na atmosfera cultural de seu tempo.esse motivo –
metafora da criação literária,filosófica e cientifica – é a ‘Odisséia”: o sujeito (individuo,
consciência individual, espírito ou coletividade ) deve efetuar uma peregrinação através
o mundo para conhecer o mundo e a si-mesmo”.(ibid-p.126)
Deste modo,” O Capital aparece como a odisséia da práxis histórica concreta,que,de
seu produto elementar do trabalho,percorre uma serie de metamorfoses reais nas quais a
atividade pratico-intelectual dos homens é objetivada e fixada na produção,e acabada
sua viagem não com o conhecimento do que ela é em-si e para-si,mas com ação
revolucionaria pratica,que se funda sobre este conhecimento”.(idem)
Ao contrario de E. Dussel, pensamos que essa metáfora kosikiana é importante para
analise da práxis histórica marcada pelas lutas dos trabalhadores . Dussel comenta a
forma com que Kosik analisa a ‘estrutura de O capital”:
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“ A nosso juízo, é uma exposição débil,em que a metáfora da “Odisséia da práxis
histórica” mais bem confunde que esclarece – e teria horrizado o próprio Marx”(ibidp.311)
Ao contrario de Dussel, seguimos com a opinião de S.Vasquez: “ O Capital constitui
para Kosik a odisséia da práxis histórica concreta, isso é, do movimento real do mundo
capitalista produzido pelos próprios homens.Mas,essa práxis desemboca
necessariamente na tomada de consciência dela e na ação pratico-revolucionaria
fundada nessa tomada de consciência.”(ibid-p.15)
E, conclue que, ”Daí, a unidade da obra, sublinhada por Kosik , entre seu começo
(análise da mercadoria) e seu final inconcluso (capitulo sobre as classes)”.(idem).
E, as analises de Raya Dunaevskaya , relacionando a elaboração de “O Capital” com as
lutas operarias, nos deixa mais convictos da idéia de Kosik.
Vejamos o raciocinio de Kosik: “Nas primeiras paginas de O Capital ,o autor sublinha
o caráter materialista da filosofia,sobre a base da qual se desenvolve a investigação
cientifica dos problemas economicos: a odisséia não começa com a consciência que ela
é uma odisséia do espírito, mas ela parte da mercadoria porque ela é a odisséia de uma
forma histórica concreta da práxis(...) ela é também e sobretudo objeto pratico e
tangivel,criação e expressão de uma forma histórica determinada de trabalho
social”.(ibid-p.127)
Portanto, conclui Kosik: “ O problema original da relação interna entre inicio e fim do
Capital,entre mercadoria e classe,nos podemos agora formula-lo como segue: qual é a
relação da mercadoria,enquanto forma histórica do trabalho social dos homens, com a
atividade pratico-intelectual dos grupos sociais (classes) no seio da produção ? “.(idem)
Na parte intitulada “Ser social e categorias econômicas”, Kosik nos levará as idéias da
‘onto-praxis’ ,presentes na obra de Zeleny, (filosofo theco que tem uma obra
fundamental intitulada “A estrutura lógica de “O Capital” de Marx”), e na Ontologia do
ultimo Lukács.
Kosik inicia este capitulo caracterizando o papel da dialética tal qual aparece na
“estrutura lógica”, de “O Capital”:
“Se as categorias econômicas são as ‘formas do ser’, as ‘determinações existenciais’ do
sujeito social, o ser social se descobre quando elas são analisadas e sistematizadas
dialeticamente.Com efeito, o ser social se reproduz intelectualmente na explicação
dialética das categorias econômicas.É por isto que Marx não podia sistematizar as
categorias econômicas em “O Capital”,conforme à sucessão da facticidade histórica ou
na ordem da lógica formal,a explicação dialética era a única forma possível de uma
estruturação lógica do ser social”.(idem.p.129)
Assim, Kosik afirma a concepção ontológica da obra de Marx:” A analise das
categorias econômicas não se efetua sem premissas: a principal é a concepção da
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realidade enquanto processo pratico de produção e de reprodução do homem
social”.(idem-p.130)
E, ”Demonstrando que os conceitos ou categorias econômicas são formas históricas da
objetivação do homem e que como produtos da práxis histórica,eles apenas podem ser
superados por uma atividade pratica, fixando-se os limites da filosofia e o ponto em que
começa a atividade revolucionaria”.(idem)
Para Kosik, enfim, nas categorias de “O Capital” torna-se possível distinguir os
seguintes elementos:
1- uma forma determinada de objetivação histórico-social do homem,porque a
produção –como Marx observou- é por definição uma objetivação do individuo;
2- um grau determinado,histórico e concreto,darelação entre sujeito e objeto;
3- a dialética da historia e do supra-historico ,isto é,a unidade das determinações
ontológicas e existênciais.”(ibid-p.131)
Deste modo, “A economia não é somente produção de bens materiais, mas
totalidade do processo de produção e de reprodução do homem enquanto ser
histórico-social”.E, o ‘ser social’ não é uma ‘substancia rígida ou dinamica’,uma
entidade transcendental que existe independentemente da práxis objetiva’.É o
processo de produção e de reprodução da realidade social,da práxis histórica da
humanidade e das formas de sua objetivação”.(idem)
A “Ontologia do ser social” de Lukacs (elaborada no final dos anos 60,ate sua
morte em 1971), revela a importância destas definições de Kosik quando em
relação as lutas dos trabalhadores pelo socialismo,mais particularmente,pelo
socialismo autogestionario.
Assim, vejamos. Kosik avança para definição da relação entre “Economia e
Trabalho”, perguntando-se sobre “O que é o trabalho ?”. Kosik,então,situa a
questão:
“A problemática definida pelo termo ‘Filosofia do trabalho’ aparece historicamente
nos pontos culminantes do pensamento europeu moderno ( G.Manetti, Pico della
Mirandola,Carolus Bovillo), na filosofia hegeliana e em Marx.É um aspecto da
questão: o que é o homem? “(ibid-pgs.136-137)
Sob o ângulo da filosofia, esta problematica do trabalho, acompanha toda pesquisa
sobre o ser do homem, mas, “ à condição que a questão ‘o que é o homem ?’ seja
concebida como PROBLEMA ONTOLOGICO –grifo nosso-.mais, a ‘ontologia do
homem’ não é a antropologia”.(ibid-p.137)
E, aproximando-se de Lukács, “A problemática do trabalho ,como questão filosófica e
filosofia do trabalho se funda sobre a ONTOLOGIA DO HOMEM” –grifo nosso-(idem)
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Para Kosik, após Marx a problemática do trabalho não foi desenvolvida do ponto de
vista filosófico e que, “a constatação radical que a filosofia materialista é também a
‘ultima’ ontologia do homem, isto é, que ela não foi ainda superada
historicamente”.(idem). E, como vimos,esta constatação se aplica ao próprio campo do
marxismo.
Para Kosik,” O trabalho ,em sua essência e generalidade,não se limita a uma atividade
produtiva ou ocupação humana...O trabalho é um processo que impregna todo o ser do
homem, constitue sua especificidade”.(idem)
Neste ponto, Kosik antecipa as conclusões da “Ontologia” Lukacsiana. De Lukács,
Kosik conhecia o livro sobre “O Jovem Hegel”, que já porta algumas categorias da
ontologia Lukacsiana. Quais categorias e conceitos que fazem parte da ‘totalidade’
trabalho, Kosik menciona vários “pares dialéticos”:
Causalidade e téléologia;
Animalidade e humanidade;
Necessidade e liberdade;
Particular e universal;
Real e ideal;
Interno e externo;
Sujeito e objeto;
Teoria e práxis;
Homem e natureza, etc. (idem-p.138)
Estes ‘pares dialéticos’ devem ser ‘sistematizados’ como um conjunto, uma totalidade,
nenhum tem valor em si próprio, têm um caráter dialético comum. Neste sentido, Kosik
critica o Lukacs de “O Jovem Hegel”(Berlim,1954), por colocar os pares causalidadeteleologia e animalidade-humanidade acima dos outros pares.
Todavia o filosofo theco reconhece que,”o par dialético conceitual” teleologia –
causalidade tem um lugar privilegiado na analise da problemática do trabalho”.(idem)
Para Kosik ,”O elemento constitutivo do trabalho é a objetividade,o resultado do
trabalho é um produto que tem uma duração...No processo de trabalho presente , o
operário transforma os resultados do trabalho passado e realiza as intenções do
futuro”.(ibid-p.141)
Assim, “A tridimensionalidade do tempo humano, enquanto dimensão constitutiva do
ser humano,está fundada no trabalho enquanto ação objetiva do homem...A forma
especifica do movimento do homem no mundo, é marcado pelo trabalho como modo
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especifico de unidade do tempo ( desenvolvimento cronológico) e do espaço (
dimensão)”. “Sem objetivação não há desenvolvimento temporal”.(idem)
“Por seu trabalho, o homem transmite alguma coisa de durável, que existe
independentemente de sua consciência individual. Que marca a continuidade da
existência humana”. (idem)
A.S.Vasquez também analisa essa perspectiva ontológica de Kosik.
“Porém, o que nos propõe é uma ‘ontologia do homem’ ( ou exame do ‘problema do
homem na totalidade do mundo’), e não uma antropologia ou ‘filosofia do homem’ ( ou
complemento ético ou existencial do marxismo ).(ibid-pgs. 16 e 17)
E, articula a ontologia com o trabalho: “A filosofia materialista é para Kosik a última,
não superada historicamente, ontologia do homem, cujo objeto é a especificidade do
homem.Esta a encontra, com Marx, no trabalho, na atividade objetiva em que se funda o
próprio tempo como dimensão do ser.”(idem)
O trabalho é, então, práxis: “Enquanto essa atividade objetiva do homem cria sua
realidade, o trabalho tem um sentido ontológico ou filosófico. Porém, o trabalho é uma
forma de práxis, e a práxis é propriamente a esfera do ser humano”(idem).
Levada ao campo da práxis social, ao campo da luta de classes ,esta visão tem
conseqüências profundas para as lutas dos trabalhadores.Ela nos permite desenvolver a
aprendizagem extraída de um longo processo de lutas pela emancipação do trabalho;ela
nos permite articular a ‘utopia concreta’ com as lutas do presente;ela nos permite operar
o ‘principio da esperança’, o ‘ ainda-não-realiziado’,o que Paulo Freire chama de ‘o
inédito viável” , ao contrario do que pensa E.Dussel (vimos que nega a utopia na
ontologia lukacsiana).
Neste sentido, ao analisar a ‘dialetica hegeliana’ de escravo e senhor, Kosik afirma: “
“Todos dois criam seu presente e seu futuro a partir de alguma coisa que não-éainda”.(idem-p.153)
Por fim, na parte “Trabalho e Economia”, Karel Kosik reflete sobre o caminho de sua
“Dialética do Concreto”:” A analise do trabalho,em que buscamos uma explicação
da economia e de suas caracteristicas, nos conduziu à “ontologia do
homem”.(idem-p.142)
No capitulo “Práxis e Totalidade”, Kosik afirma que “A filosofia materialista funda
a problemática da práxis como resposta filosófica à questão filosófica: O que é o
homem, o que é a realidade social e humana , e como está realidade é criada ?”.(ibidp.151)
Kosik conclue que “A práxis é uma esfera do ser humano”.E,o que é importante:
“Neste sentido, a filosofia moderna – que,em polemica com a tradição platônica e
aristotélica pôs em evidencia que a criação humana é autentica realidade ontológica –
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desemboca no conceito de práxis.A existência não ‘se enriquece” apenas da obra
humana,mas a realidade ela mesma se manifesta ao homem,sem eu trabalho e em suas
criações,como processo onto-criador: o individuo ,deste modo,abre um acesso à
realidade.Na práxis do homem,produz-se um fato essencial que tem sua verdade em simesmo, possui uma significação ontológica e não é o simples símbolo de outra
coisa”.(idem)
Enfim, ”Por sua essência e sua universalidade, a práxis revela o segredo do homem
como ser onto-criador,que produz a realidade (humana e social) e,como
conseqüência,é capaz de compreender e de explicar a realidade (humana e extrahumana,isto é,total).”(idem)
Esta é uma das partes mais ricas da obra de Kosik.Tal qual W.Benjamin, e
dialogando com o existencialismo e a fenomenologia, aborda o campo da subjetividade
contido na práxis do ser humano.
“ A práxis abrange portanto –além do trabalho- um momento existencial: ela se
manifesta na atividade objetiva do homem que transforma a natureza e imprime as
significações humanas à maneira natural,como também na formação da subjetividade
humana na qual os momentos essenciais como a angustia,a náusea,o medo,a alegria,o
riso,a esperança,etc,não representam “experiências” passivas, mas fazem parte
integrante da luta pelo reconhecimento,isto é do processo de realização da liberdade
humana.Sem o momento existencial,o trabalho deixaria de fazer parte integrante da
práxis”.(ibid-p.153)
A praxis é, assim, ”objetivação do homem , dominação da natureza e realização da
liberdade humana”.(ibid-p.154)
A Praxis tem outra dimensão: “O processo onto-criador da práxis humana serve de
fundamento à possibilidade da ontologia, que é compreensão do ser”.A filosofia
materialista,diz Kosik, “afirma que o homem,sobre a base da práxis e na práxis, como
processo onto-criador, elabora também sua capacidade de olhar no passado,de sair de
si-mesmo e de se abrir ao ser em geral(...).Enfim, o homem é uma criatura
antropocosmica”.(idem)
“Na práxis, ele acha a base de um centro ativo real, uma mediação histórica real entre o
espirito e a materia, entre a cultura e a natureza,entre o homem e o cosmos,entre a teoria
e a ação,entre a existencia e a essencia, entre epistemologia e ontologia”.(ibid-pgs.
154,155)
A historia como possibilidade
Kosik concebe o individuo numa historia como ‘jogo’. Em ensaio intitulado “O
individuo e a historia”( 1968), afirma que “a historia enquanto jogo,está aberta a todos e
a cada um.A historia é um jogo em que participam as massas e os indivíduos, as classes
e as nações, os grandes personagens e os indivíduos medíocres(...).Tudo é possível na
historia: o trágico, o cômico e o grotesco”(Kosik,1968-p.212)
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Kosik define o que chama de “terceira condição previa da historia como jogo” ,”é a
relação entre o passado,o presente e o futuro”.(ibid.p.213).O ‘principio do jogo’
concebe o futuro como “uma aposta e um risco,como uma certeza e uma
ambigüidade,como uma possibilidade que aparece tanto nas tendências
fundamentais,como nos detalhes da historia”(ibid).
Essa concepção de Kosik da ‘temporalidade histórica” porta profundadaes ‘afinidades’
com a filosofia da historia de Walter Benjamin.
A partir da visão de Marx, Karel Kosik aprofunda sua idéia :”Em Marx,o jogo não está
determinado antes de que a historia tenha sido escrita, porque o curso e os resultados
desta estão contidos no próprio jogo, isto é, resultam da atividade histórica dos
homens”(ibid.p.214)b
Vimos como kosik fala de obras ,por exemplo, “O Capital” e a “Fenomenologia” de
Hegel, entre outras, como ‘epopeias”.
“Para Marx a racionalidade da historia não existe senão como racionalidade na historia
e se realiza na luta contra o irracional.A historia é um drama real: seu resultado, a
vitoria da razão ou do irracional, da liberdade ou da escravidão, do progresso ou do
obscurantismo, não se dá nunca antes ou fora da historia,mas unicamente na historia e
no desenvolvimento desta”.(ibid)
“Desse modo, o elemento incerteza, incalcubilidade,abertura e inacabamento ... é um
dos componentes integrados da historia real”(ibid).
Por fim,”A concepção da historia como jogo permite resolver toda uma serie de
contradições, culpáveis da derrota dos principios antinômicos, e introduz na relação
entre historia e individuo a dinâmica e a dialética, fazendo explodir os limites do
entendimento unidimensional e confirmando que a historia é um processo
pluridimensional”(ibid.p.217).
Nessa perspectiva da historia como jogo,”se o individuo pode intervir na historia ... é
porque já é histórico,e isso por duas razões: adverte que, de fato, é já produto da historia
e, ao mesmo tempo, potencialmente, criador da historia”.
Para Kosik, a historicidade é um elemento constitutivo da estrutura do ser humano,da
sua práxis.Para kosik “A historicidade do homen não reside na faculdade de evocar o
passado, mas no fato de integrar em sua vida individual traços comuns ao humano em
geral.O homem , como práxis, já se acha penetrado pela presença dos outros (seus
contemporâneos,precursores e sucessores) e recebe e transforma essa presença ou
conquistando sua independência (e com isso sua própria imagem e sua personalidade)ou
perdendo sua sua independência,ou não a alcançando”(ibid.p.221)
“A Crise Civilizatória” dos tempos Modernos
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Iniciemos pela visão de ‘totalidade dialética, com a qual Kosik traça sua caracterização
da crise dos tempos modernos, em um ensaio de 1993,”A Crise Atual”:
“A crise contemporânea consiste numa transformação acelerada que transforma a
realidade em objeto calculável e controlável, o discurso em informática, a imaginação
em comércio de imagens e em slogans estéreis. Nesta transformação, as cidades são
mudadas em aglomerações de produção, de consumo e de transporte, a paisagem em
terrenos e distritos, a alma em processo psíquico, que se pode influenciar e curar do
exterior.A alma fica,então,deslocada, rebaixada, reduzida, privada de sua originalidade
e de sua liberdade...(kosik, 2003-pgs. 80 e 81).
A partir de uma analise da “Primavera de Praga” , (“A Primavera de Praga pertence aos
acontecimentos do seculo XX, ela é inseparável de sua problemática”), usando sua
concepção de ‘totalidade concreta’,e sempre se interrogando sobre o ‘que é o Homem”?,
Kosik analisa a concepção de filosofia da historia de Hegel,no que diz sentido a ideia do
‘fim da historia’ no filosofo alemão.
Para Kosik, “Hegel não nega as mudanças e a evolução,apenas chama a atenção para o
fato que o essencial já passou e que tudo o que sucederá não fará que desenvolver
,ampliar, diluir o sistema estabelecido.Nada de novo acontece ? “ ,pergunta Kosik.
Kosik responde :”Ao contrario, o ‘fim da historia’ se impõe pelo fato que acontece algo
de novo, o novo nasce para, imediatamente ou um instante depois, cair em desuso, mas
nessa corrente incessante de novidades, nada de novo nasce,o novo, como o mais novo,
é marcado pela esterilidade e pela não-essencialidade como tudo que o precedeu”.
Assim, define Kosik,”A essência da historia moderna e de seu ‘fim’ é o crescimento do
não-essencial,o deslocamento do essencial pelo acessório, a substituição de um por
outro:as pessoas são devoradas pela corrida ao acessório, a acumulação do secundario
tanto que o essencial lhes escapa”(2003.pgs. 148,149)
Deste modo, “Que significa portanto o ‘fim da Historia” ? A Historia está em seu fim ?
De modo nenhum, o que chegou a seu fim é a historia do paradgima moderno. Essa
historia está esgotada e perdeu sua criatividade”(ibid-p.150).
Analisando a experiencia do ‘socialismo estatal’ do Leste da Europa, Kosik afirma que
ao Estado todo-potente sucedeu após 1989 a figura principal do novo rico (sem
duvida,referencia a ‘nomenclatura’ do partido comunista), a hierarquia social mudou e
seus valores.”A ditadura anônima da policia e da burocracia foi substituída pela ditadura
anônima do mercado – e de seu espírito”(ibid-p.152)
Em outra passagem Kosik fala das formas de propriedade e de expropriação dos tempos
modernos. ”as duas formas de propriedade que dominaram o século XX, a propriedade
privada capitalista e a propriedade estatal burocrática. Nesse processo continuo de
redistribuição dos bens, sua apropriação e suas expropriações(...) se produziu um
processo mais profundo ,oculto, inivisvel – uma expropriação metafísica na qual as
pessoas são, em massa, cotidianamente e sem diferença do que lhe é mais próprio e
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essencial, quando são expulsos de sua relação com o Ser, com a verdade ou com a lei e
lançados em um processo em que reinam o acessório, o secundário, o falso,a meiaverdade”(ibid-p.152).
Para Kosik, ‘a crise contemporânea é uma crise do tempo”.A epoca contemporânea é
materialista.Kosik , de certa forma, antecipa idéias do ‘ecosocialismo’, assinala um
‘declinio geral do espírito”.”è porque o abaixamento do espírito se acompanha sempre
de um aviltamento da natureza ao nível de simples matéria, de coisa inerte e de material
livre ao arbítrio e à ambição de um sujeito pretensioso (..). Essa relação com a natureza
fundada sobre a superioridade e a exploração significa que o espírito,orgulhoso de sua
propri imagem, está maduro, em sua cegueira narcisistica e dominador, para tombar no
abismo”(ibid-p.83)
E denunciando a mercantilização da vida, afirma que “Nesse mundo moderno, tudo se
compara e se mede a uma das vantagens, do útil e do pratico; tudo é levado ao
movimento do ciclo infernal da avaliação, tudo é submetido ao nivelamento da
convertibilidade(...).A transformação do espírito e da natureza em valores, superiores ou
inferiores, já é a manifestação e o prodtuo de uma perversão e de uma
confusão(...)”.Para Kosik, converter tudo em coisa significa que o ser perde sua
identidade original, pois “valor significa hoje convertibilidade rentável”.(idem)
Deste modo, ‘o homem fez a escolha pelo inessencial e vê o sentido da vida na
acumulação de produtos, o aumento da produção ilimitada de mercadorias, de prazeres,
de informações(...).A produção tornou-se o meio dominante(...)-idem-p. 86)
Kosik , numa linha de analise com ‘afinidades’ a de Milton Santos,conceito de ‘mundo
técnico-informacional”, analisa o sistema compsoto pelo tripé ,a simbiose entre ciência,
a técnica e a economia, pondo três questões para o pensamento:
“Escrevi que é nesta tríade que estão as possibilidades de emancipação e que é tarefa do
pensamento se por a questão outra vez sobre o que é a economia ( o que é a casa ? Que
significa administrar ? ), o que é a ciência (que significa para o homem saber coisas
substanciais e saber distingui-las das coisas secundarias ? ), o que é a técnica ( o que é a
arte de ser no mundo e não de viver em uma caverna desconhecida do mundo ou que o
nega ? ).(ibid-p.142-143)
Aqui, para finalizar lembramos as 3 questões que Kosik retoma de E.Kant, no final de
sua “Dialética do Concreto”:
1. Que posso saber ?
2. Que devo fazer?
3. Que posso esperar?
“A estas três questões, Kant acresce uma quarta: Que é o homem? “(Kosikp.167).
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E , desse modo, voltamos ao inicio da “odisséia” da “ práxis da totalidade
concreta.”

Sem duvidas, com estas idéias, Kosik atualiza e amplia sua idéia de “mundo peseudoconcreto”.
Em entrevista a Antonio Cassuti,em 1993,e que foi publicada com o sintomatico titulo
de “a moral no tempo da globalização, o homem a medida de todas as coisas”, Kosik
retoma sua idéia da ‘crise atual’.
Pensando na onda de revoltas e rebeliões iniciadas em 2011 na Africa , é fundamental
a visão que Kosik traça da onda que ocorreu no Leste da Europa , a partir da crise
polonesa em 1980 e que teve seu ápice no conjunto dos países em 1989.
Kosik retoma a idéia da ‘crise atual”: “o movimento socialista é e deve estar em crise,
porque evoluiu no interior do paradigma dominante, historicamente esgotado, esteril,
sem espírito, e lhe falta coragem e imaginação para a superar e a quebrar.A crise da
época moderna consiste no fato que, em relação ao paradigma dominante realizado na
Europa, no Japão,na America do Norte, uma alternativa emancipadora faz falta”(grifo
nosso).(ibid-p.142)
O que faltou então em 1989 ? Kosik é taxativo: “ A principal fraqueza dos
acontecimentos de novembro 1989 e de sua evolução ulterior deve-se ao fato que o
descontentamento do povo não se materializou em um movimento popular
desembocando em uma substancialidade, uma continuidade que sobrevivesse aos
protestos passageiros e se prolongasse na duração, como fonte de imaginação política e
de atividade cívica.A energia criadora do povo foi rapidamente dissipada e a
substancialidade do movimento cívico cedeu o lugar ao particularismo dos partidos ou
dos personagens ambiciosos”( ibid-p.121).
A Primavera de Praga recusava o ‘socialismo real’, o estalinismo,e também não se
inclinava para o mundo do capitalismo. Para Kosik,tanto o capitalismo vencedor quanto
o ‘socialismo real’ derrotado sairam da mesma fonte do paradigma da época moderna.
Contudo, se pos em duvida a legitimidade do ‘socialismo real’, “ lhe faltou lançar um
raio de luz (um simples clarão ) de duvida sobre o paradigma da época moderna em sua
totalidade, sob suas duas formas de poder”(ibid-p.153).
Enfim, “a iniciativa popular pôs em duvida por baixo os dogmas inveterados da
política.”(ibid-p.153).Para
Kosik,
independentemente
do
resultado
desta
“experimentação”, ela é testemunha de uma “tentativa heroica” que não pode ser
limitada à uma “terceira Via” falaciosa e pérfida entre socialismo e capitalismo.
Deste modo, “A primavera de Praga não foi uma terceira via condenada a desaparecer,
ao fracasso,ao esquecimento,mas ela dura como um clarão e como o pressentimento da
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única via que pode salvar a humanidade da catástrofe global, como um esboço tímido da
imaginação a partir da qual nascerá um dia um novo paradigma”(ibid-p.153)
Kosik conclue afirmando que “O fim da historia necessita um paradigma novo” (idem)
Analisando o paradigma do mundo contemporâneo, Kosik traça linha que lembra o
dilema “socialismo ou barbárie ?”: “Duas manifestações flagrantes dessa medida
invertida, devastadora e destruidora : a industria de armas e a exportação de arteficios
mortíferas engendram enquanto medida compensatória a ajuda humana.A destruição
global da natureza requer das isntituições, das organizações, das sociedades de defesa
do meio ambiente.A salvação do mundo supõe o Ascenso de outro paradigma porque o
paradigma atual no poder se realiza e se reproduz como uma ameça permanente sobre o
mundo...(idem-p.154).
Kosik faz uma comparação importante entre o ‘o homem construtor-arquiteto” e o
“homem que se mostra em publico, que necessita de uma audiência”,do efêmero.”O
trabalho do construtor marca a durabilidade e a missão de sua obra é de sobrevier ao
instante presente, de sobreviver durante gerações.As palavras expresam a variedade da
obra do construtor – casa, fortaleza, moradia,fazenda,moinho- indicam qualquer coisa
de firme e solido que se defende contra o instantâneo e o provisório”.(idem-p.156)
Nesse ponto, gostaríamos de retomar as idéias de um militante da autogestão, o frances
Daniel Mothé, que nos visitou e participou de uma oficina do Forum de ecosol de SP:
“ O sentimento que trouxe é o de construção de uma obra que resistirá à historia e que
nos faz pensar em construtores de catedrais, que tinham a convicção de que estavam
construindo algo que duraria séculos”(Mothé-in:Claudio Nascimento “pedagogia da
autogestão”).
Conclue Kosik, “o construtor-arquiteto só tem um só e único aliado, a comuna e sua
durabilidade”(Kosik-idem).
A Primavera de Praga
A “Dialetica do concreto” foi elaborada no inicio dos anos 60, dentro do contexto que
chamamos de ‘renascimento do marxismo”.Também vimos com Raya que o elemento
fundamental foram as lutas surgidas nesse período como fonte de ‘atualização do
marxismo revolucionario’.
Nesta perspectiva, a chamada Primavera de Praga, na verdade como veremos a
seguir,uma ‘revolução dos conselhos operarios’, ocorrida nos anos 1968-69 na
Thecoslovaquia de Karel Kosik, foi o principal momento revolucionário no Leste da
Europa.Kosik teve participação fundamental nesse movimento.Seus últimos escritos
abordam o que podemos chamar de ‘a herança da Primavera de Praga”.
A experiencia da thecoslovaquia está narrada em outra parte de nosso trabalho.Vejamos
a participação de Karel Kosik nesta luta.
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Dois jornais se destacaram durante esse período, “Reporter” e “Politika” ,através dos
quais se expressava a ‘ala de esquerda’ do PCT, cujos militantes foram perseguidos
após abril de 1969.Politika surgiu na véspera da invasão e Reporter, já tinha 3 anos em
1968.
Vejamos mais de perto Politika , surgido na primavera de 1968 , sob a direção de
Karel Kosik. Politika era editado na gráfica do jornal cotidiano do PCT, “Rude Pravo”,
sob responsabilidade do Comite central eleito no XIV Congresso ,clandestino* ,que
ocorreu na fabrica Skoda-Pilsen em Praga.
“Polityka” publicou os principais textos sobre a ‘autogestão operaria”.Pierre Broué
organizou uma coletânea de textos da época, com o titulo de “Écrits a Prague sous la
censure” –aout 1968-juin 1969, em que encontramos os ensaios publicados por
“Polityka”.
No capitulo “Conselhos Operarios e Autogestão” ,com a data de 19 setembro
1968,Polityka publica o ensaio “Os conselhos de Trabalhadores”, ‘nossa
esperança’,onde lemos: “Quando nós tínhamos, na primeira quinzena do mês de agosto,
preparado os primeiros números deste jornal, nós pensamos sobretudo nos homens
ativos e reflexivos de nossas empresas,a fim de estarmos sempre com eles, com o fim de
lhes fornecer idéias e argumentos próprios a convencer os indiferentes, os que refletem
pouco ou nada,e que estão prestes a se deixarem vencer.Por isso nós tínhamos
preparado nos primeiros números os ensaios sobre a autogestão dos produtores, antiga
idéia do marxismo e do comunismo, cuja realização deve conduzir à uma etapa superior
da libertação humana”(Broué-p.151).
Para “Polityka”, “Os conselhos de trabalhadores criados ou em via de criação nas
empresas, os conselhos não burocráticos e que recusam à se deixarem burocratizar são
uma das principais garantias para jamais retornarmos à época anterior a janeiro
1968”.(idem)
D. Slejska em ensaio intitulado “A autogestão dos produtores e suas possibilidades”
define que “O fundamento da autogestão não é nada mais que a descentralização do
poder do Centro em direção às unidades sociais relativamente autônomas nas quais esse
poder é minimizado pelo fato que as mesmas pessoas são ao mesmo tempo sujeito
coeltivo do poder e objeto coletivo desse poder(...).Nosso socialismo não encontrará seu
dinamismo interno que ,ao passo e a medida, os elementos da autogestão se
desenvovlam e se reafirmem...(idem-p 153)
Em outro ensaio, F.Samalik afirma que “...após janeiro formulamos a idéia da
autogestão,idéia que devia conter antes de tudo isto que nenhuma forma de participação
não há jamais defendido: uma verdadeira promoção social e política da classe operaria
e de todos os trabalhadores,sua libertação do jugo do aparelho social e
administrativo.Ninguém pode contestar essa concepção da autogestão, a saber,que sua
realização significará uma mudança radical no sistema de direção e no sistema político
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por inteiro, devido a boa razão que ela transfere para classe operaria e aos operários as
competências atuais monopolizadas por diversos aparelhos”(idem-p161)
Antonio Cassuti em seu livro sobre a “Primavera de Praga” nos fala de Karel Kosik,e
sintomaticamente no capitulo intitulado “Intelectuais e classe operaria”(Cassuti-p.77)
Cassuti trabalha com a relação entre dialética e economia , entre filosofia e luta de
classes.Ou seja,exatamente, a questão que Kosik se pôe na ‘dialetica do concreto”: há
uma relação entre a mercadoria, do primeiro capitulo de “O Capital” de Marx, e seu
ultimo capitulo,sobre ‘as classes” ?
Parte da hipótese de que “ a responsabilidade autogestionária favorece a dissolução do
mundo pseudo-concreto do qual fala Kosik”(Cossuti-p.104)
Kosik caracteriza a ‘crise theca”: “A nossa crise não é simplesmente uma crise política,
é também uma crise da política” ;”faz parte de uma crise mais ampla e mais profunda,
que afeta toda a realidade da época moderna”(Kosik,2003-p.80).
Enfrentando essa crise da época moderna, Kosik abandona toda e qualquer discurso de
‘tecnica democratica’, vai direto a questão central, o Homem. Em sua analise da ‘crise
theca’ , Kosik analisava o que chamava de “sistema de manipulação geral”.Para Ele,
tanto o ‘socialismo burocrático estatal’ quanto o capitalismo têm por base o ‘sistema de
manipulação do homem”.
Esse ‘sistema’ tem seus fundamentos na substituição de uma ‘praxis revolucionaria’ por
um pratica manipuladora, em que os homens perdem a capacidade de modificar o
mundo e a si mesmos. Esse ‘sistema’ se manifesta em um ‘cotidiano pseudo-concreto”.
O processo de destruição desse ‘cotidiano reificado’ tem duas fases .Na primeira, há um
momento de tomada de uma consciência critica.O segundo momento,por sua vez, a
partir da consciência critica,é liberada uma nova energia em todos os setores sociais,um
entusiasmo critico e nova práxis.
Porém, uma outra alternativa da crise é o reforço da ‘politica corporativista”.Ou,”Antes
de tudo o regime burocrático de policia despolitizou a classe operaria. A função política
que essa tem de exercer como classe,a burocracia se apropriou(...).Enquanto a ideologia
da função dirigente da classe operaria (com efeito, da burocracia) vinha promovida a
religião de estado, a atividade publica real dos operários se reduzia ao mínimo”.(idemp.52)
Para Kosik, a burocracia ao separar os intelectuais dos operários estava realizando um
ataque que,“foi primeiro um ataque contra a inteligência, o pensamento critico,o
discernimento,em breve, contra a inteligência da classe fundamental da sociedade, a
classe operaria”(idem-p.53)
Por fim, Kosik traça a alternativa, articulando política e economia: “A democracia
socialista ou é integral, ou não é em verdade democracia. Na base dessa estão seja a
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autonomia dos produtores socialistas, seja a democracia política dos cidadãos
socialistas.Quando um destes dois elementos não existe, a democracia socialista
degenera”.(idem-p.53)
Ao dizer que “a pura existência não pode constituir o programa e o senso de um povo”,
Kosik contrapõe o ‘homem critico’ ao ‘homo bureaucraticus’ e ao ‘homo
oeconomicus’.Kosik contrapõe,então, os ‘politicos pragmaticos’ aos ‘politicos
pensadores da historia revolucionaria”, citando Masaryk, Rosa Luxemburgo, Lenin,
Gramsci,que ‘se dedicam a ciência para poder atuar numa política imediata”.(idemp.72)
Enfim, Kosik traça as causas reais do burocratismo do socialismo theco: “Nos
confrontos de classes a burocracia dominante teve uma função deformante em duas
direções:
1-por um lado, deu a sociedade moderna uma forma corporativa medieval, tentando
enclausurar a classe operaria na fabrica, os camponeses no campo, os intelectuais na
biblioteca e reduzindo ao mínimo suas relações recíprocas;
2- por outro lado, tem tirado a cada um destes estratos sociais sua fisionomia especifica,
transformando-os todos, em nível político, em uma massa uniforme e
insignificante”.(idem-p.78)
E, Kosik fecha sua visão: O ideal da burocracia é uma sociedade fechada que se baseia
em um confinamento dos estratos aos próprios limites profissionais e sobre uma razão
controlada de informação”(idem)
Por fim, afirma Cossuti, Kosik segue corretamente a visão gramsciana: “Desse
isolamento tem sofrido profundamente e sobretudo a classe operaria que cessou,
enquanto classe, de exercer um papel político hegemônico.
Intelectuais e classe operaria, qual bloco histórico fundamental para construção do
socialismo: eis a proposta de Kosik”(idem-p.78)
E que, para Kosik, “o homem não nascem massa, tornam-se massa em um sistema que
se funda na manipulação;uma massa anônima sem fisionomia nem responsabilidade”.A
alternativa socialista , para Kosik,implica em que:
“O significado histórico do socialismo consiste na libertação do homem e o socialismo
tem uma validade histórica na medida em que representa uma alternativa revolucionaria
e libertadora: alternativa a miséria, a exploração, a opressão, a injustiça, a mentira e a
mistificação, a não liberdade, a falta de dignidade e a humilhação”(idem-p.82-83).

A Concepção “Onto-praxeológica” em “O Capital”
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Adentremos na obra de outro filosofo theco , já acima citado algumas vezes, Jindrich
Zeleny,e sua busca da reconstrução do marxismo na perspectiva ontológica.
O filosofo marxista espanhol Jacob Munoz destacou, em suas “Lecturas de la
Filosofia Contemporanea”(1984) a importância da obra de J.Zeleny;
“Como nos tem feito ver Zeleny em um estudo realmente sobresaliente – e,em certo
modo,definitivo- sobre a questão que nos ocupa (a metodologia de “O Capital”),Marx
desenvolve um tipo genético-estrutural de analise como única via resolutiva possível
de dito objetivo teórico,só aparentemente contraditório”.( 1984-p.84)
Munoz, cita Zeleny :”Marx supera a fixação mental (a fixação conceitual),relativizando
–em virtude de sua concepção histórico-pratica do homem e das condições sociais da
vida humana- as formas da realidade e,em consequencia,as do pensamento.Esta dupla
relativização (lógica e ontológica) é tal em virtude de uma obvia necessidade
fundacional: “a estrutura tradicional,subatantiva-atributiva,do pensamento cientifico.tal
como a concebeu a filosofia da idade moderna (..) foi revolucionada por Marx ao
relativiza-la sobre a base da interpretação dialético-processual da realidade”.(idem-ps.
84,85)
Zeleny situa a obra de Marx na historia da filosofia e determina sua ‘novidade’: “Marx
rompe (...) com a tradição Galileu-cartesiana, isto é, com sua interpretação mecanicista
da causalidade e do movimento,por um lado,e com a estrutura substancialista-atributiva
de seu pensamento(...) por outro”.(idem)
Zeleny define sua pesquisa no sentido de “recolher a idéia programática anunciada por
Lênin da necessidade e fecundidade de um novo estudo da estrutura lógica da principal
obra de Marx”.(Zeleny-p.12).Claro,trata-se da afirmação de Lênin em seus “Cadernos
Filosóficos”.
Zeleny aborda a relação entre a logica de Ricardo e a de Marx:
“a questão realmente importante é: qual é a diferença entre a lógica substancialista
especifica,por exemplo,de Ricardo e a logica materialista substancialista de Marx.Ao
passo que no caso de Ricardo a lógica materialista substancialista está predeterminada
por sua concepção da essência fixa,no caso de Marx o progresso por cima da essência
fixa até a essência dialética processual,está vinculado a uma nova concepção da lógica
materialista substancialista : na obra cientifica de Marx se utiliza –sit vênia verbo- uma
lógica materialista relativista-substancialista”.(idem-p.39)
Porém, esclarece Zeleny :” essa lógica está construída de modo que não tem nada em
comum com o relativismo,o qual nega a possibilidade de conhecer adequadamente a
realidade objetiva.O presuposto do conhecimento objetivamente verdadeiro, após a
quebra das representações anti-dialéticas da estrutura ontológica da realidade”.(idem)
Em relação à filosofia moderna: “A estrutura tradicional, substancial-atributiva,do
pensamento cientifico tal como o concebeu a filosofia da Idade Moderna – por
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exemplo,na metafísica de Descartes, no pensamento de Locke ou na filosofia alemã
prekantiana- foi revolucionada por Marx ao relativiza-la na base da interpretação
dialético-processual da realidade”.(idem-p.41)
Em seus “Ensaios sobre a Dialética” (1974), Zeleny afirma que “O caráter especifico da
derivação marxiana lógico-dialetica não é compreensível se permanece no âmbito das
representações ontológicas da ciência cartesiano-galileana ( sobretudo as do movimento
e da causalidade) e no de sua limitada concepção do lógico e da derivação lógica”.
E marca a originalidade marxiana , “Marx enlaça com as inovadoras idéias acerca da
estrutura ontológica da realidade defendidas frente à ciência cartesiano-galileana e sua
interpretação da causalidade e do movimento por Leibniz em sua Monadologiae
também pela filosofia classsica alemã, especialmente, por Hegel”(1974-p.66)
Para Zeleny, “tanto Locke quanto Descartes têm “um procedimento que se base em
uma análoga concepção da estrutura ontológica da realidade”.(idem-p.42). Em Marx, ”o
processo real objetivo, unitário em sua materialialidade e conhecido cada vez mais
objetiva e profundamente, ocupa o lugar da substancia sem entido cartesiano (algo que
para sua existência não necessita mais que a si mesmo).Mas a categoria de substancia
assim entendida não tem a mesma função que a categoria de substancia,por exemplo,na
metafísica cartesiana (...)Marx se depara,pois,com a questão da existencia de varias
camadas dos processos substanciais e também com a questão da determinação de
determinados processos por varias propriedades relativas de diferentes camadas
substanciais”.(idem-p.44)
E, o papel fundamental de Hegel: “A essência dos descobrimentos de Hegel, neste
campo(...),consiste em que estes descobrimentos,junto com ideias novas fundamentais
acerca da estrutura ontológica da realidade,trazem novas noções fundamentais e
teoricamente elaboradas da estrutura lógica do pensamento cientifico capaz do
conhecimento verdadeiro”.(idem-p.95)
Por exemplo, em Kant, ”o fundamento teórico mais intimo de toda a concepção
kantiana do lógico é em ultima instancia o conjunto de idéias da estrutura ontológica da
realidade caracterizadas principalmente pelo principio da substancia fixa e outras
representações aparentadas com ela,que corresponde à imagem do mundo dada pela
ciência natural mecânico-matematica dos séculos XVII e XVIII”.(idem-p.96)
Em Hegel,”a nova concepção hegeliana do caráter das conexões necessárias na
realidade se expressa antes de tudo pela idéia da substancia como autodesenvolvimento”.(idem-p.95)
Em certo momento, Zeleny irá abordar o problema da concepção de ‘substancia’ na
Idade Moderna e em Marx. Problema que “ foi trazido à luz por Aristóteles mediante
sua distinção das varias categorias do ser”.(idem-p.42)
Adiante, ao abordarmos a ontologia de Ernst Bloch,voltaremos a este problema.
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Em suma, para Zeleny, “O traço característico mais importante da teoria marxiana da
estrutura ontologica da realidade e da estrutura lógica do pensamento, está na questão da
relativização da estrutura tradicional substancial-atributiva sobre a base do monismo
materialista”.(idem-p.46)
Em Hegel, já encontramos este processo de relativização: “ A critica hegeliana do
pensamento tradicional,segundo a estrutura sujeito-predicado,preparou a mobilização
materialista-dialética relativizadora da estrutura atributivo-substancial.Ao descrever o
‘carater do conhecimento da realidade absoluta”,Hegel sublinha antes de tudo que é
necessário passar da substancia tranqüila e morta à ‘substancia viva”.(idem-p.47)
Claro, os conceitos da critica de Hegel, são compreendidos na visão do ‘idealismo
absoluto”,com seu principio de ‘identidade entre pensamento e ser”.(idem-p.48)
As idéias de Zeleni estão apoiadas no desenvolvimento da física moderna: ”E.W.Barth,
mostra que o desenvolvimento das ciências leva ao abandono da idéia de essências fixas
e princípios absolutos”.E que,”É importante ter claro a diferença entre esta
relacionalidade da ciência de Galileu e a nova relacionalidade (relativização das formas
de pensamento) cujo manifesto lógico,idealistamente deformado,é a “Ciencia da
Lógica” de Hegel,cuja superação critica materialista é um elemento básico do conceito
marxiano de ciência”.(idem-p.49)
“A diferença, prossegue Zeleny, está no fato de que na ciência de Galileu a
relacionalidade (a busca de relações intrinsicas e extrinsicas) se baseava no suposto de
uma substancia fixa e de propriedades essenciais fixas,ao passo que a relacionalidade do
pensamento de Marx se funda na concepção processual-relacional do intrinsico (da
essência).esta concepção intrinsica da relacionalidade leva à compreensão da
contraditoriedade como traço mais essencial desta nova relacionalidade
processual”.(idem-p.49)
“ A concepção Galileu-newtoniana da relação causa-efeito é mecanicista e
quantitativa(...)Marx trabalha com distintas formas de ação não conhecidas pela
causalidade galileiana”.(idem-ps.117,118)
E, por fim,”Se desejamos formular a concepção marxiana destas questões ontologicas
sobre a base da investigação da analise genético-estrutural utilizado em ‘O Capital”,se
chega a comprovar que a contraditoriedade é a propriedade mais intrinsica desta
estrutura ontológica processual-relacional própria da teoria marxiana,e que esta
propriedade é onticamente própria de tal estrutura e não uma fonte externa,mas
em certo sentido,idêntica com ela”.(idem-p.50)
Deste modo,”Marx considera essencial para o estudo da analise cientifico materialistadialético (...) a capacidade da “ captação imanente da contradição”.isto significa que
“a contradição imanente é a fonte de toda dialética”.(idem-p.132)
Para Zeleny,(o que nos fica claro no capitulo 6), Marx “ funda um novo tipo de
racionalidade e supera a ontologia tradicional”.(idem-p.184)
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Assim, vejamos:”os começos da superação onto-praxeologia da filosofia tradicional,tal
como se esboçam nas “Teses sobre Feurbach” e na “Ideologia Alemã”, presupoem a
atitude critica respeito da economia política burguesa e da captação da relação que há
entre a forma burguesa da vida individual-social e da metafísica”.(idem-p.295)
Para Marx,”a racionalidade da dialética hegeliana é a absolutização e eternização
filosofica, lógica e especulativa das formas burguesas pos-revolucionarias de vida
individual e social”.(idem-p.296)
Em relação a estrutura lógica de “O Capital”,Zeleny finaliza este capitulo com a
seguinte afirmativa: “ devemos afirmar que,em nenhuma parte,Marx chegou a uma
elaboração mais completa e conexa dos problemas gerais da racionalidade desde o
ponto de vista da negação pratico-materialista da ontologia tradicional nos trabalhos
dos anos cinquenta.”(idem-p.298)
Neste sentido,” O que desempenha a função central e fundamental no ponto de vista
filosófico alcançado por Marx nas “Teses sobre Feurbach” e em “A Ideologia
Alemã”,não é a questão da relação entre a ‘substancia’ e o ‘sujeito’,nem o conceito de
‘hombre em geral’,nem o de ‘materia em geral’,nem nenhum outro principio no sentido
da velha ontologia,mas a concepção pratica da realidade e da verdade.O lugar da velha
ontologia pré-critica é ocupado agora pela investigação,nunca conclusa,sempre
necessariamente renovada ao renovar-se a pratica humana material e intelectual, da
problemática onto-praxeológica*, e sua clarificação,isto é,pelo estudo da problemática
que se esboça em forma fragmentaria e embrionária nas “Teses sobre Feurbach”.(idemp.311)
Para Zeleni,”a metafísica prekantiana tradicional se transforma,por uma parte,na
“Fenomenologia do Espírito” e por outra na “Ciência da Lógica”,mas esta lógica é a
teoria da ‘ação absoluta’ desenvolvida,da “razão pratica’: é praxeologia mistificada,e
por conseqüência, ontoteologia”.(idem-p.325)
Zeleny conclui sua obra sobre “A estrutura Lógica de ‘O Capital” de Marx”, com a
afirmação categórica de que “O novo método de Marx”,que chama de
“ontopraxeologico” ( dos fundamentos do saber da pratica humana e da natureza),cuja
‘questão central – desde o ponto de vista de sua desembocadura no materialismo
pratico- é a prática humana”.(idem-ps.320,321)
Por fim, seu ultimo parágrafo:
“ Ao mesmo tempo o núcleo do método de Marx – a concepção pratico-materialista da
realidade e da teoria – se torna atual tal como foi elaborada em sua forma primitiva na
critica da economia burguesa e da filosofia especulativa, particularmente a de Hegel.Só
enlaçando com estes elementos e esse profundo núcleo metódico da teoria marxiana
parece possível seguir avançando na explicação da problemática ontopraxeológica da
segunda metade do século XX”.(idem-p.328)
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(*Vejamos como J.Zeleny define sua concepção ‘onto-praxeológica’.Em uma
coletânea de ensaios intitulada “Studien uber Dialektik” (1974), traduzida como
“Dialectica y Conocimiento” por Jacob Munoz (1982), Zeleny define que:
“Utilizamos ao largo do texto que segue o termo “ontopraxeológico” como abreviatura
da expressão: concepção materialista-dialética, que aplica o principio da unidade do
lógico e do histórico, e que se apóia na tese de Engels segundo a qual, “o fundamento
essencial e primeiro do pensamento humano é precisamente a transfromação da
natureza pelos homens e não a natureza só como tal”.(Zeleny,1982-p.25)}
Passemos agora as idéias presentes no livro de Alfred Schmidt em relação aos
“Grundrisse”,pois traz aportes fundamentais sobre a visão de Marx em relação ao
conceito de “trabalho”.
Para Schmidt “Nos Borradores ( Grundrisse) de O Capital, no ponto em que
desenvolve o nexo indissolúvel de dependência e independência do ser natural dos
homens, Marx se serve em maior medida de categorias filosóficas” (1982-p.79).
Vale anotar a longa nota de Schmidt sobre esse ponto- não esqueçamos que sua obra é
de 1962-:” Os trabalhos preparatórios dos anos 1857-59 para o primeiro volume de Das
Kapital e para Zur Kritik der politischen Okonomie, quase não se utilizaram até agora
para compreensão da filosofia de Marx, embora contenham uma quantidade de material
novo que se refere justamente à relação existente entre Marx e Hegel e – através de
Hegel – entre Marx e Aristoteles. Do ponto de vista histórico-evolutivo, estes
Grundrisse constituem o vinculo que articula os Manuscritos parisienses e a
economia materialista já elaborada da madurez de Marx. O Rohentwurf ( ou
Grundrisse) apesar de seu caráter parcialmente fragmentário contem , sem duvida, as
formulações filosóficas mais significativas de Marx, mostra com maior clareza que a
redação definitiva de Das Kapital, que justamente , também, o pensamento de Marx
está mais influído pelas posições hegelianas do que ele mesmo queria reconhecer.
Um estudo do Rohentwurf pode contribuir particularmente para destuir a lenda que
hoje pesa consideravelmente na pesquisa marxista, segundo a qual só seria de interesse
filosófico o pensamento do “jovem” Marx, enquanto a problemática factico-economica
posterior teria sepultado todos os impulsos do humanismo real.(ibid-p.103)
O que nos interessa na obra de Schmidt é sua analise da concepção de “trabalho” no
Marx dos “Grundrisse”.E, também, vamos nos apoiar em Roman Rosdolsky em seu
livro sobre “O Capital”.
Em uma “advertência à edição italiana”, Schmidt situa sua obra: “O livro foi sem eu
tempo um dos primeiros que tentou a utilização dos escritos econômico-politicos da
maturidade de Marx ( sobretudo Das Kapital (o capital) e o chamado Rohentwurf
(grundrisse) dos anos 1857-59) para interpretação filosófica da obra marxiana”(ibidp.242).
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Para Schmidt, o conceito central em Marx é o de “intercambio orgânico”, com o qual
“Marx introduz uma concepção totalmente nova da relação do homem com a
natureza”(ibid-p86).
Para Schmidt, “tanto no Rohentwurf como na redação definitiva de El capital, Marx
usa alguns termos de entonação ontológica quando fala do mundo substancial a
apropriar. Assim, no Rohentwurf
caham a terá “laboratório” , “instrumento
primordial”, “condição primordial da produção”, e em O Capital a denomina “deposito
primordial de viveres” e “arsenal primordial de meios de trabalho”. Alem do que,no
Rohentwurf volta a apresentar de modo muito concreto – na analise da historia do
surgimento da propriedade – o motivo dos Manuscritos parisienses, de que a natureza
é o corpo inorganicodo homem”(ibid-p.89)
A.Schmidt destaca o poruqe da importância desse conceito em Marx:’Finalmente, e esse
é ao specto mais importante, Marx, seguindo a Moleschott, confere ao conceito de
intercambio orgânico essa dignidade em certa medida ‘ontológica’,quando fala
reiteiradamente desse intercambio como uma “necessidade eterna da natureza”.(ibidp.95).
Para nosso objetivo, o principal da analise de Schmidt está na parte intitulada de “A
utopia da relação entre homem e natureza” (p.149).
Apesar das dificuldades de falar de utopia em Marx, Schmidt afirma que “é notável que
Marx, que justamente coincide com Hegel na refutação de todo tipo de utopismo
abstrato, se transforme talvez no utopista maior da historia da filosofia”(idem).Schmidt
fala extamente de “utopia abstrata” e também busca em E. Bloch uma contraposição a
essa idéia , a “tendência objetivo-historica “, isto é, Aristoteles tão presente em Marx
quanto Hegel,como já tivemos oportunidade de ver.
Nesse sentido ,”entende também Ernst Bloch a consciência utopica tácita em Marx.Essa
consciência antecipa uma realidade humana futura na medida da possibilidade real que
reside no existente.”(ibid-p.149).
Para Schmidt, na passagem da principal obra econômica de Marx (O Capital),que diz
respeito a utopia, Marx diz: “Na verdade, o reino da liberdade só começa no ponto em
que cessa o trabalho determinado pela necesidade e pela finalidade exterior; reside,
portanto, segundo a natureza da coisa, mais além da esfera da produção material
propriamente dita” (...).A liberdade neste terreno só pode consistir em que o homem
socializado, os produtores associados, regulem racionalmente seu intercambio orgânico
com a natureza, o ponham sob seu controle comum, em lugar de dominados por ele
como uma potencia cega”.(ibid-p 157, 158)
Como vemos, a idéia do ‘intercambio organico’ vem associada à da autogestão social,
do ‘bem comum’,
Marx insiste que, nestas condições,“que o façam com o mínimo emprego de energia e
nas condições mais dignas e adequadas a sua natureza humana”.
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E que, mesmo assim, na sociedade ‘dos produtores associados”,”este segue sendo
sempre um reino da necessidade”.
Mais além dele começa o desenvolvimento das caapcidades humanas – que vale como
um fim em simesmo -, o verdadeiro reino da liberdade, que sem duvidas só pode
florecer sobre a base daquele reino da necessidade.”
E, por, que “a redução
fundamental”(idem).

da jornada de trabalho

constitui sua condição

A relação dialética entre ‘reino da necessidade’ e ‘reino da liberdade’ passa , assim, pela
questão do futuro do trabalho na sociedade dos ‘produtores associados”. Ou seja, o
papel do trabalho na sociedade socialista . Para Marx, “O processo de trabalho (...)a
eterna condição natural da vida humana,e,portanto, independente de toda forma desta
vida, e mais bem comum a todas suas formas de sociedade”(idem)
Assim, Marx ‘supera’ a identidade hegeliana de ‘sujeito-objeto’ que aparecia nos seus
Manuscrtios de Paris sob a equação humanismo=naturalismo.Para Marx, os homnes não
podem emancipar-se,em ultima instancia, das necesidades naturais.
Segundo Schmidt, “O intercambio organico entre o homem e a natureza é portanto para
Marx independente de toda forma histórica, porque se remete às relações históriconaturais pré-sociais, e ‘como manifestação e confirmação da vida é comum ao homem
em geral, ainda não socializado, e ao qual está determinado socialmente de alguma
maneira”(ibid-p.159)
E, sem duvidas, essa é uma concepção ontológica do trabalho. Mesmo que,como
adverte Schmidt,(ao perguntar se Marx é um ontologo porque fala da indiferença do
intercambio orgânico frente a suas formas históricas), “a a-historicidade da estrutura do
trabalho é historicamente mediada”(ibid-p.160).
Contudo,na sociedade dos ‘produtores associados’ muda o
opapel entre infra e super estruturas.

‘metabolismo social’,

Deste modo, “Inclusive, a organização da sociedade já sem classes tem como base a
produção material. Marx conserva explicitamente esse conceito. A esfera
extraeconomica – o espírito e a cultura -, embora siga estando seperada do mundo do
trabalho imediato, deve perder , sem duvidas, seu caráter superestrutural”(ibid-p.162)
Portanto, em Marx não se trata da ‘abolição do trabalho’ do ponto de vista ontológicofilosofico-antropologico.
Para A.Schmidt, “O Marx da época media e madura , mais conhecedor em economia,
sabe que a condição essencial da possibilidade de tal emancipação reside em que se
abrevie a jornada de trabalho”.(ibid-p.164).
Conclue Schmidt seu raciocínio:”Se elimina-se a divisão do tempo vital em uma parte
principal, o “trabalho alienado”, e uma parte secundaria, o “não trabalho” – divisão ate
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agora válida para a maior parte da humanidade -, se os homens, em todos os domínios
vitais, estão ativos “para si” sem entido hegeliano, a cultura já não constitui diretamente
o oposto do trabalho material”(ibid-p.165)
E, deste modo, “O reino subsistente da necessidade, uma vez humanizado, pode
transformar-se em uma esfera de autorealização humana tanto como o reino da
liberdade que sobre aquele se baseia”(idem)
E, Marx dá razão a Adam Smith , “É verdade que tem razão quando afirma que nas
formas históricas do trabalho, no caso do escravo, o servo de gleba, o assalariado, o
trabalho sempre aparece como algo repulsivo, como trabalho imposto de fora, e ,ao
contrario, o não trabalho aparece como ‘liberdade e felicidade’.(ibid-ps. 165, 166).
A ideia central em Marx é que o trabalho pode ser ‘trabalho atrativo’, ‘autorealização do
individuo”. “Marx não refuta o trabalho como tal, mas suas formas históricas
anteriores...tem em vista a idéia que já vem de Hegel, de que o trabalho não significa só
padecimentos mas também sempre uma humanização do homem”.
Por fim, Schmidt resume :”A opinião de Marx sobre o trabalho em uma “comunidade
de homens livres,pode ser formulada como segue:
“Os homens não têm que se matar trabalhando como até agora, porém tampouco se
pode suprimir de todo o trabalho e por em seu lugar o que hoje se chama ocupação do
tempo livre, na qual os homens desperdiçam seu tempo sem sentido e, não obstante,
permanecem atados aos ritmos do mundo do trabalho e a sua ideologia.
Assim, como o trabalho livre em geral não é de modo nenhum para Marx mera
ampliação quantitativa do que hoje se entende por ele, tampouco a cultura é para ele
uma realidade objetiva preexistente, que em uma edição aumentada e melhorada deva
beneficiar agora a “todo o povo’.
Só quando o “tempo imediato do trabalho” cessa de estar em ‘oposição abstrata com o
tempo livre’, se pode chegar a um desenvolvimento universal das qualidades humanas,
que se traduza por sua parte em um novo estimulo do crescimento das forças
produtivas”.(ibid-ps.166, 167)
E, citando Marx: “A poupança de tempo de trabalho igual ao aumento do tempo livre,
isto é, do tempo destinado ao pleno desenvolvimento do individuo, que por sua vez
volte a agir como amxima força produtiva sobre a força produtiva do
trabalho”.(Grundrisse)
Prossegue Schmidt,”O desenvolver das forças produtivas não é nunca para Marx um
fim em si mesmo. Em ultima instancia a diminuição do tempo de trabalho deve produzir
uma reestruturação do homem:
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“O tempo livre – tanto dedicado ao ócio como a uma atividade mais elevada –
transforma naturalmente a seu possuidor em outro sujeito, e como tal este entra logo
também no processo imediato de produção”(Grundrisse).{ibid-p 167)
Sobre o ócio, assinala Schmidt: “Coincidindo com Freud e Geza roheim, Herbert
Marcuse crê que se pode chegar ao ponto de dizer que em uma sociedade
racionalmente organizada o trabalho poderá recuperar seu caráter ‘originalmente
libidinoso’.(...).Para Marx,ao contrario, o trabalho é originariamente expressão e
necessidade vital, e não um jogo livre e prazeiroso das forças humanas.
Nem sequer o trabalho humanizado, não alienado e livre é para Marx uma mera
diversão.No ‘Rohentwurf’,Marx ridiculariza o ponto de vista romântico “e próprio de
uma ingênua modestia” que defende Fourier quando afirma que o trabalho livre deveria
transformar-se em uma diversão: “O trabalho realmente livre, por exemplo o compor
musica, é endiabradamente serio e implica um esforço intensíssimo”.(ibid-p.189)
Enfim, “O livre desenvolvimento das individualidades,e, por fim, não a redução do
tempo de trabalho necessário para conseguir um excedente mas em geral a redução do
trabalho necessário da sociedade a um mínimo, ao qual corresponde logo a formação
artística, cientiofica,etc,dos indivíduos através de seu tempo liberado e dos meios de
produção”(Grundrisse){idem).
Para finalizar essa parte, notemos que Roman Rosdolsky (2001) em sua obra sobre a
“Genese e a estrutura de O Capital de Marx”, publicado em 1968 em Frankfurt, isto é, 6
anos após o livro de A.Schmidt , utiliza as mesmas fontes.
Rosdolsky faz notar que , tanto nos Grundrisse quanto em O Capital, Marx falou do
papel da ‘maquinaria,’ da ‘tecnologia”. Destaca que , “Porém, há nos Grundrisse idéias
sobre a maquinaria que estão ausentes de O Capital;idéias que, embora escritas há mais
de um século, tiram o folego ao serem lidas hoje, pois apresentam uma das visões mais
audaciosas produzidas pelo espirito humano”(2001-p.354).
Em parte intitulada “A extinção da lei do valor no socialismo” , inica afirmando que
“Evidentemente, o trabalho não desaparecerá. Desaparecerá apenas a forma de maistrabalho das massas em beneficio de poucos e sob controle destes. Pois, como
“condição natural da vida humana”, diz Marx, o trabalho é “independente da forma de
vida, é comum a todas as formas de sociedade”.(Grundrisse).
Prossegue Rosdolsky,definindo dois aspectos do trabalho no socialismo:” Também no
socialismo a atividade humana criadora – o trabalho – será decisiva. Experimentará, é
certo ,imensas modificações qualitativas e quantitativas.
No aspecto qualitativo, será diferente da forma capitalista de trabalho – que Smith
concebeu tão acertadamente como um ‘sacrificio de liberdade e de felicidade’ – pela
circunstancia de que,
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=em primeiro lugar, transformará o trabalhador em dirigente consciente do processo de
produção, limitando seu trabalho, cada vez mais, à mera supervisão das gigantescas
maquinas e forças naturais que intervêm no processo produtivo.
=em segundo lugar, por seu caráter de trabalho coletivo, diretamente socializado, cujo
produto já não enfrentará o produtor na forma de objeto alienado que o domina.
No socialismo, o trabalho, liberado das escorias do passado, perderá as características
repelentes do trabalho forçado,convertendo-se em trabalho atrativo, no sentido que
lhe davam Fourier e Owen.
No aspecto quantitativo, tal transformação do trabalho se manifestará em uma redução
fundamental do tempo de trabalho e na conseqüente criação e ampliação do tempo livre.
Pois, embora a sociedade socialista tampouco possa renunciar ao “mais-trabalho”, ela
estará em condições de reduzir ao mínimo a quantidade de trabalho que caberá a cada
um dos seus membros, graças ao pleno desenvolvimento das forças produtivas.
Com isso, caducará a tradicional divisão de trabalho, com a separação dos homens em
trabalhadores ‘manuais’ e ‘intelectuais’.Também a diferença entre tempo de trabalho e
tempo de lazer perderá o carater antitético que possui hoje, pois o tempo de trabalho e o
tempo livre serão cada vez mais parecidos e complementares”.(grundrisse).
Esse debate em torno da extinção da lei do valor no socialismo será retomado nos anos
60 per Che Guevara, como veremos adiante na parte sobre el ‘Che”.
As Lutas Operárias e “O Capital”
Raya Dunayevskaya escreveu vários ensaios em que aborda a relação da obra
de Marx (sobretudo, os “Grundrisse” e “O Capital”) com as lutas dos trabalhadores pela
autogestão socialista. Assim:
Em “Philosophy and Revolution” (Nova York,1973), Raya retoma questões de
seu trabalho “Marxism and Freedom” ( New York,1958), que, por sua vez, serão
também analisadas em “Rosa Luxemburg,Womens’s liberation, end Marx’s philosophy
of revolution”

(EUA,1981). Em seus ‘selected writings’, “The Marxist-Humanist

Theory os State-Capitalism”, (Chicago, 1992), e em vários cadernos de sua obra
publicados por “News and Ltters” (da “Collection Raya Dunayevskaya”, Chicago).
É importante ressaltar a influência de Raya e CLR James no pensamento de
Mario Pedrosa, quando o brasileiro esteve exilado nos EUA, de 1938 até 1945. Mario
esteve articulado com a “Tendence Johnson-Forest” (codinomes de James e Raya),
dentro do movimento trotskista e, em seguida, rompendo com este.
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No capítulo de “Philosophie and Revolution”(1973), intitulado “A década de
1850: os ‘Grundrisse’, antes e agora”, Raya relata a odisseia deste livro de Marx, em
relação à luta política no campo do marxismo.
“Nenhuma das razões pelas quais se evitou a publicação dos “Manuscritos de
1844”, durante quase um século, podem servir para justificativa da publicação ainda
mais tardia dos ‘borradores’ de 1857-1858, famosos agora em todo o mundo sob o título
de ‘Grundrisse’ ”.(1977-p.72)
Em nota de rodapé, Raya esclarece:
Grundrisse (...) é o título que o Instituto Marx-Engels-Lenin deu às 900
páginas de borradores escritas por Marx em 1857-1858. Embora descobertas
por Riazánov a meados da década de 1920, estas monografias sobre
‘economia’, escritas por Marx mais para ele mesmo que para serem
publicadas. O estalo da Segunda Guerra Mundial fez com que esta época
fosse pouco propícia para uma ampla difusão.(edição espanhola de 1977p.72)

Retomando o raciocínio de Raya:
Não se tratava dos escritos de um Marx jovem supostamente ‘pré-marxista’ e
carregado de ‘idealismo hegeliano’. E não havia social-democracia reformista
para ser culpada pelo adiamento da publicação até o início da Segunda
Guerra Mundial, porque ao menos desde meados da década de 1920, estes
materiais pertenciam ao Instituto MEL, cujo diretor era Riazanov, que havia
anunciado orgulhosamente que eles formariam uma parte fundamental da
primeira edição completa das obras de Marx-Engels. Após tudo, tratava-se
nada menos que do borrador de “O Capital”, unanimente reconhecido como
obra fundamental de Marx.(ibid-p.72)
E,então,Raya caracteriza os Grundrisse:
Os Grundrisse foram a obra do ativista e do revolucionario, autor do
‘Manifesto Comunista’, liberado desde muito tempo do ‘hegelianismo’;
foram a obra do ‘materialista’, do ‘Marx maduro’, do ‘economista científico’
e do decidido ‘organizador’ que explicou assim a demora em preparar a obra
para a imprensa. (...) É o resultado de 15 anos de pesquisa (...) expõe
cientificamente, pela primeira vez, um importante ponto de vista sobre as
relações sociais.(ibid-p.73)

Finalmente, não somente o mundo comunista teve a culpa de que

a obra

nascesse quando finalmente se publicou em 1939-1941. Não se reeditou até 1953, e o
Ocidente não pode sair de seu estupor ideológico, pese a que a aparição massiva do
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comunismo lhe tinha levado a interessar-se pela investigação acadêmica da marxologia,
que, não por mero acidente, limitou-se ao jovem Marx.

A Revolução na China, as lutas operárias contra automação nos EUA e os
“Grundrisse”.

Segundo Raya “novamente se necessitou nada menos que outra revolução – esta vez na
China- antes de que se manifestasse a compulsão de publicar os Grundrisse: primeiro a
seção mais significativa para nossa época, sobre as “formações econômicas précapitalistas”, e finalmente o grosso da obra,igualmente significativa, acerca da
revolução tecnológica da automatização”.
Portanto,de um lado o mundo se revolvia em um pais tido como ‘atrasado’ na
Ásia,com

a

revolução

chinesa,colocando

a

necessidae

pelos

marxistas

de

aprofundamento dos estudos sobre ‘as formações pre-capitalistas’ e, por outro lado, as
lutas operarias em decorrência da primeira onda de automação,iniciada nos anos 40 nos
EUA, principal pais do mundo capitalista.
A publicação dos grundrisse mostra,então, “que não era certo que Marx tivesse
abandonado a dialetica hegeliana quando se converteu não somente em ‘economista’ e
teórico mas também em participante das revoluções proletárias.
Antes da publicação dos Grundrisse,a opinião mais generalizada ( porque assim o tinha
ensinado o marxismo oficial,tanto o socialdemocrata quanto o comunista) era que
Marx,assim que ‘descobriu’ a luta de classes e formulou a teoria do maisvalor,renunciou a dialética hegeliana.A publicação dos Grundisse desmentiu essa
crença”,conclue Raya.
A leitura da Lógica de Hegel,por acaso como Marx confessou em carta a Engels, foi
fundamental ,do ponto de vista metodológico,para compreensão do ‘que é racional no
método que descobriu Hegel porém que ao mesmo tempo está envolvido em
misticismo”.Como bem o diz Raya, não foi o misticismo hegeliano que limitou o
desenvolvimento dialético na esfera econômica de Marx.”Era o tema mesmo.Ou, que ao
menos, o próprio sujeito ( ou seja, o proletariado ) recrie ou volte a criar a dialética
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tal como ela surge da pratica, sem isso não há avanços.Em parte alguma isso fica
mais claro que na seção sobre a maquinaria”.(ibid-p.80)
Para Raya,se Marx não revisou a historia das ‘formações pré-capitalistas’,ao
contrario,”não parou de revisar a seção sobre a maquinaria,na década transcorrida entre
entre a redação dos borradores de 1857-1858,e a publicação de “O Capital” primeiro em
1867 e depois em 1872-1875,passando pela reescritura de 1861-1863;de fato,deixou
mais notas,redatadas em seus últimos dias”. Deste modo,a ultima palavra sobre a
maquinaria,não está nos Grundrisse,mas em “O Capital”.(ibid-p.80)
Raya aborda a relação da teoria de Marx-“O Capital”, com as lutas operarias: “Assim
como ‘A historia e seu processo” levou Marx a decidir-se por incluir uma seção inteira
sobre a luta pela redução da jornada de trabalho,o levou também a um novo conceito de
tecnologia:
‘Se poderia escrever uma historia inteira dos inventos que surgiram desde 1830, como
meios bélicos do capital contra os amotinamentos operários”.(Marx,’O Capital” ).
Usemos uma longa citação que capte a visão de Dunayevskaya sobre os Grundrisse:
“ É impossível ler os grundrisse sem dar-se conta de que Marx está em ação,esculpindo
na pedra virgem teorias originais não somente em respeito à economia mas também ao
desenvolvimento total da humanidade.É como se estivéssemos ouvindo a Marx pensar
em voz alta,e é impossível não ter consciência da natureza absolutamente dialética de
cada uma das partes dos Grundrisse como substancia do todo.Sem eles, a ‘economia” de
Marx estaria despojada de sua própria savia: uma filosofia não só da historia mas
também da revolução”.(ibid-p.85)
E ,sobre Hegel:
“ a dialética hegeliana foi o lugar em que o materialismo se transformou em filosofia
histórico-universal da liberdade,assim como o proletariado enquanto ‘sujeito’ da
emancipação do homem.que pôe fim a todas as sociedades de classe,transformou o
desenvolvimento dialético da prehistoria do homem em despertar de todas as
potencialidades humanas dentro de um ‘movimento absoluto do devenir’.
Raya marca a continuida na obra de Marx:
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“Os grundrisse têm destacado,fora de duvidas,muito mais que a simples verdade de que
o Marx maduro ,ao igual que o Marx jovem, considerava à dialética hegeliana como a
fonte de toda dialética,incluída a sua.O fato de que aqui os absolutos de Hegel não se
reduzam a um teismo mas que, ao igual que a negatividade da fenomenologia,apareçam
em seu aspecto criador como um ‘movimento absoluto do devenir’,mostra como é
grande a distancia percorrida por Marx em seu retorno a Hegel.A difernça de sua
ruptura com a sociedade burguesa, sua ruptura com Hegel era necessária para
escutar as novas vozes – as massas que vinham do profundo – e, junto com elas,
descobrir um novo continente do pensamento: o materialismo histórico”.(ibidp.85)
Como disse o proprio Marx: “Novas forças e paixões”.
Raya,então conclue seu pensamento:
“Mas,uma vez que o conseguiu,e quando Marx começou concretamente a transformar a
economia política em ‘economia’ marxista – a filosofia da atividade humana,as lutas
de classes e autodesenvolvimento dos trabalhadores que atingem sua própria
emancipação –o método dialético chegou a ser tanto mais indispensável quanto da
própria realidade começaram a surgir novos começos”.(ibid-p.85)
Para

Marx,

“a

historia

era

as

massas

em

movimento,transformando

a

realidade,plasmando a historia de um modo novo.sob o influxo dessas massas criadoras,
incluindo o fator negro na guerra civil estadounidense e,mais tarde,as massas
parisienses que ‘tomaram o céu de assalto’,Marx completou seus estudos econômicos e
os pôs em O Capital,entre 1867 e 1883”.(ibid-p.86)
Encontramos essa mesma idéia na obra de Raya sobre Rosa Luxemburgo:
“ Na realidade,a própria Rosa não se apercebeu de que o SPD* se tinha desviado de
Marx,e não somente por motivos práticos; que tinha que dar marcha ré para reconectarse com a filosofia de Marx – isto é, a atualidade da revolução- e fazer da filosofia o
fundamento sólido do novo,do totalmente novo.Para sentir a presença de algo
totalmente novo que era o oposto absoluto do imperialismo requeria não somente
analises econômicas e políticas, mas sujeitos vivos que estão lutando criadoramente,e
não só sofrendo,e que portanto podem tornar-se o que Lênin chamou os ‘germens da
revolução socialista proletária.
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“Não há mais que um marco conceitual dialético,um todo indivisível que não separa do
Sujeito a economia e a política: massas em movimento, um todo vivo,que sente,pensa e
atua.Portanto,no novo continente do pensamento de Marx, a historia não só era
‘periodos economicos’ senão massas que faziam a historia”.
Portanto,
assim como o materialismo histórico terminou com o idealismo hegeliano na
teoria, assim a atividade de massas, em seu ponto mais elevado de
criatividade – A Comuna de Paris – terminou com o fetichismo do Estado
quando revelou ‘a forma política de alcançar a emancipação econômica. Com
o qual Marx – nem Hegel, nem Ricardo, nem os utopistas, nem os
anarquistas, mas Marx e só Marx – pode livrar definitivamente à mercadoria
de todo fetichismo. (...) As diversas mudanças introduzidas na última sessão
do primeiro capítulo – “O fetichismo da mercadoria e seu segredo”testemunham o gênio de Marx:
Primeiro, ele seguiu o movimento desde baixo. Segundo, o apreendeu
teoricamente no momento de seu nascimento em uma revolução real: a
Comuna de Paris.(Filosofia y Revolucion,p.92)
Aqui,filosofia e economia se articulam de forma dialética,pois:
“na 1ª parte de “O capital “,Marx faz uma analise fenomenologica deste
problema universal ( a dualidade,o conflito),mostrando o carater
mercantil de tudo o que produzimos.Vê revelar-se nas mercadorias a
estrutura ontológica básica de todo nosso mundo físico (grifo nosso),sua
forma mercantil) (ibid-p.99)

Raya, em nota do rodapé, chama a atenção para este volume I de “O Capital”:
esta nota mostra a atenção que Marx prestava a todos e cada um dos indícios
de revoltas operárias. Como não pode achar nenhuma na Europa durante a
tranquila década de 1850, seguiu a rebelião dos tai-Ping na China. A nota
diz: recorde-se que China e as mesas começaram a dançar, quando todo o
resto do mundo parecia estar sumido no repouso (...) para encorajar os
outros.(ibid.p.94).
E que, na perspectiva autogestionária:”O processo vital da sociedade,
que se baseia no processo da produção material, não se despeja de seu
véu místico até que seja tratado como produção de homens livremente
associados, e seja conscientemente regulado por eles segundo um plano
previamente estabelecido.
Só os homens livremente associados podem destruir o fetiche, porque só
eles o conhecem por dentro, desde o processo mesmo da produção,pelo qual
só eles têm o poder e o verdadeiro conhecimento da realidade” (ibid-p.9798)
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Para Raya, “Lenin percebeu pela primeira vez a significação cabal da
metodologia usada aqui, quando no fim da Lógica (embora compreendeu melhor a
Lógica quando conheceu “O Capital)” Assim, depois, ele anota para si mesmo:
assim como a simples forma do valor, o ato individual de intercâmbio de
certa mercadoria por outra, inclui já em forma incipiente, todas as principais
contradições do capitalismo, assim também a mais simples generalização, a
primeira e mais simples formação de conceitos (juízos, silogismos, etc.)
significa o conhecimento cada vez mais profundo das conexões do mundo
objetivo. Aqui é necessário buscar o sentido,a significação, o verdadeiro
papel da Lógica hegeliana.(ibid-p.94)

Em “O capital”,
tratava-se da análise da produção capitalista e da degradação de seu
pensamento,e também da concepção do proletariado como um conjunto de
homens livremente associados que criam novos começos para algo diferente
da produção de valores e novos pontos de partida também para o
pensamento.Marx nunca separou a ação direta de sua filosófia. (...) O que
caracteriza, precisamente, o materialismo dialético marxista,é que ao mesmo
tempo que se relaciona a luta de classes é também humanista. Foi o que
permitiu a Marx extrair da práxis dos comuneros parisienses o
desmascaramento do fetichismo da mercadoria e o estabelecimento das
relações sociais totalmente novas como relações entre “trabalhadores
livremente associados”.(ibid-p.100)
E ,de forma explicita, que “A coiseidade hegeliana se converte em
coisificação.E seu oposto absoluto é o “trabalho livremente associado,
como na Comuna de Paris”.(ibid-p.101)

Podemos dizer que se trata da autogestão socialista. Raya analisa também a
relação entre Marx e Feurbach, por meio de carta de Marx, em que este pensava atrair
Feurbach ,em 11 de agosto de 1844-Paris: “Você teria que assistir a uma das reuniões
dos operários franceses para poder apreciar o vigor virginal, a nobreza de que dão
provas estes homens esgotados pelo trabalho” .(Raya-rosa lux...-p.252)
Para Raya,
É possível que o próprio Marx [nos anos 1840] não tivesse plena consciência
de tudo o que estava agitando-se dentro dele agora que tinha encontrado um
Sujeito. Este sujeito – o trabalho – chegaria a ser o ponto de mudança para
todo o resto de sua vida. Surgiu enquanto, ao mesmo tempo, estudava os
enragés, da Revolução Francesa (estava pensando em escrever um ensaio
sobre a Convenção) e se reunia com os operários de sua época.(Raya.Rosa
Luxemburgo...-p.252)
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Raya também destaca um ponto fundamental mas não muito lembrado:
Por uma parte, a fundação da Primeira Internacional e, por outra, a
estruturação final de O
Capital, revelaram na década de 1860, ao
mesmo tempo, não só a ruptura com o conceito de teoria como o debate com
teóricos, mas o desenvolvimento do conceito de teoria como história da luta
de classes e também um conceito de uma nova força revolucionária; a negra.
A culminação de todas estas teorias e ações foi a aparição histórica da
Comuna de Paris de 1871 e, também ali, vemos – junto com o grande
descobrimento de uma forma histórica de elaborar a emancipação econômica
do proletariado – uma nova força da revolução: as mulheres.(ibid-p.322323)

A ONTOLOGIA DO SER SOCIAL ( Lukács )

Entremos,a partir de agora, na “Ontologia” de Lukacs.Em primeiro
lugar,vejamos a problemática da critica que o próprio Lukacs fez em relação ao debate
suscitado por sua obra “Historia e Consciência de Classe”,que nos esclarece sua
passagem à visão da maturidade em torno da questão ontológica.
Em sua introdução a obra de G.Lukács “Dialética e Espontaneidade” (edição
francesa de 2001 ; o titulo russo é “Khvostisme et Dialectique”, data de 1925),
encontrada nos arquivos de Moscou, e publicada em Budapeste em 1996 , N.Tertulian
nos traça o longo “ percurso intelectual de Lukács é um esforço continuo,perseguindo
durante 60 anos, circunscrever a verdadeira subjetividade do sujeito,definir as condições
de uma subjetividade não-reduzivel e irredutível,e mais precisamente uma verdade
humanitas do homo humanus.Desde seus ensaios da juventude,reunidos no volume
‘O ser e as Formas’ de 1911 (...)A mesma subjetividade irredutível do ‘eu intelegivel’
de Kant (ver. “A Metafísica da Tragédia”)...a relação sujeito-objeto na estética ( ver a
“Estética de Heidelberg”);a identidade hegeliana sujeito-objeto(ver Historia e
Consciência de Classe) ou ,por fim, a ‘especificidade do gênero humano para-si” e na
“consciência de si do gênero humano” (ver “Ontologia” e a “Estética” ).{2001-ps.7,8)
Neste “caminho para Marx”, Lukács “Apesar de uma assimilação trabalhosa do
marxismo (processo entre 1918 e 1930),e uma emancipação não menos difícil de uma
certa herança hegeliana,jamais foi tentado pelo “naturalismo” na interpretação da
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sociedade e da historia,naturalismo que marcou profundamente a ortodoxia
plekhanoviana ou kautskyenne,e que resurgiu com força mais tarde no dogmatismo
estaliniano”.(idem-p.8)
Por sua vez, o lukacsiano Guido OLDRINI ,quando do Seminário em
comemoração ao centenário de Lukács,traça o itinerario do filosof húngaro:
Ora, se há um pensador que sempre exige que se reconstrua seu itinerário
filosófico, a cada vez explicando suas razões, é o próprio Lukács: em especial
no que diz respeito a passagem do protomarxismo jovem de “História e
Consciência de Classe” ao marxismo dos anos 30 que representa um ponto
nodal para compreensão de toda a sua evolução sucessiva,entendida a fase da
grande obra sistemática da maturidade (Estética e Ontologia).{1986-p.20}
Cumpre-se um reviravolta clamorosa: o utupista messiânico, defensor de
uma revolução puramente proletária, transforma-se no teórico da “ditadura
democrática” e da política de Frente Popular; quem recusava, em filosofia, a
dialética da natureza e, em estética, teoria do reflexo da realidade objetiva se
transforma em um dos seus, ao menos, defensores; o refinado ensaísta da
juventude se transforma, também com estilo, em um pensador sistemático, no
autor de obras de sólida fundamentação, tão vasta de ideias e construção
prolixas.(idem)
Intelectualmente determinante para ele, sobretudo um ponto: a ocasião em
que se oferece, durante seu primeiro período vivido em Moscou (1930-31),
de ter contato com o recém publicado Cadernos Filosóficos de Lênin e com
os ainda inéditos, mas já completamente decifrados, Manuscritos
econômico-filosóficos do jovem Marx. Essa leitura incidiu a fundo na sua
mudança por inteiro a sua relação com o marxismo, de mudar a sua
perspectiva filosófica.(idem-p.21}

G. Oldrini, em outro ensaio, ressalta a posição de outro lukacsiano, N.Tertulian,
em relação ao período moscovita de Lukacs:
De modo análogo expressou-se Tertulian a respeito de O Jovem Hegel,o
mais importante dos trabalhos de Lukacs publicados em Moscou,
sublinhando a ‘fundamental continuidade’ entre as páginas dedicadas,
naquela obra, “ao celébre processo de exteriorização do sujeito e da
reaasunção dessa sua exteriorização (Entausserung und Ruckname)” e as
correlativas análises da Ontologia que fundamentam uma (marxista)
“fenomenologia da subjetividade.(Lukacs e a atualidade do marxismo.p 63)

Nesse mesmo ensaio, Oldrini a mudança de postura de Lukács em relação a
questão filosófica da ontologia:
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Daí a pouco, no entanto, verifica-se nele uma clara mudança. Foram
provavelmente Ernst Bloch e Nicolai Hartmann que o fizeram mudar de
ideia: a leitura do volume I da obra Philosophische Grundfragen de Bloch,
Zur Ontologie des Noch-Nicht-Seins, ocorrida no inverno de 1961 (quando
Lukács já estava trabalhando na Ética), e a tomada de contato com as grandes
obras ontológicas de Hartmann, para as quais chama a sua atenção o amigo,
correspondente e colaborador berlinense Wolfgang Harich. Nesse momento,
é Hartmann que exerce uma influência decisiva. A Ontologia revela
claramente essa influência. (ibid-p. 68)

O livro famoso de Lukacs, de 1923, História e Consciência de Classe, foi muito
criticado
logo após sua publicação, justamente por seu “subjetivismo”, pelos
doutrinários da III Internacional, que se consideravam os representantes
autênticos do marxismo. Falamos dos ensaios publicados na época, na
Arbeiterliteratur, por Abram Déborine e Laszlo Rudas, no período
consecutivo ao V Congresso da Internacional, precedidos de uma condenação
arrogante e expeditiva do livro pelo próprio Zinoziev, presidente da
Internacional, em seu relatório ao Congresso. Ignorava-se até data recente a
reação de Lukacs frente a esta onda de críticas. (...)
A descoberta nos arquivos unificados do Komintern e do antigo PCUS, de
um longo texto de Lukács, desconhecido e datando de 1925, mostra que
longe de se dobrar à lógica de seus inquisidores, Lukacs defendeu com unhas
e dentes suas posições. O texto intitulado “Chvostismus und Dialetkit” foi
publicado em 1996 em Budapeste.(2001-p.8)

Em 1999, seria publicado em Moscou. Tertulian situa o núcleo do debate em
torno do livro:
O texto é documento significativo da resistência oposta por Lukács as
empreitadas de liquidação do pensamento marxiano, codificado pelos donos
da ‘ortodoxia’ da época no quadro de um determinismo estreito,tratando a
subjetividade como um epifenomeno das cadeias causais objetivas.Pois é o
autor da gênese e da natureza da subjetividade revolucionaria que provoca
o essencial da polemica. A praxeo-centrismo de lukács,perceptível na
definição da “consciência imputada”,nas criticas dirigidas à Engels em
relação ao sujeito da experimentação ou da industria como formas da
práxis,na rejeição da dialética da natureza e da ‘teoria do reflexo’,
intensificaram a indignação de seus adversários que não se contentaram com
a já forte acusação de idelaismo e de subjetivismo.(idem-p.9)
(...)
No momento em que Lukacs redigiu sua resposta à Rudas e Déborin,se
achava intelectualmente em um período de transição entre o marxismo
fortemente hegelianizado de “Historia e consciência de classe” e a concepção
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mais equilibrada e mais realista da relação sujeito-objeto,desenvolvida em
suas obras da maturidade.(idem)
(...)
Lukács Poe em relevo ao encontro do ‘empirismo’ de seus adversários,a
vocação do sujeito revolucionário de transcender o dado através de um
processo de múltiplas mediações,de onde sua natureza profundamente
dialética. O interesse da polemica reside na eergia com que Lukacs fez valer
a especificidade irredutível do ser social em relação ao ser da natureza,com
um acento sobre o caráter essencialmente mediatizado do trabalho da
subjetividade.(idem)

Na época, em Lukacs prevalecia uma ‘ identificação da praxis com a práxis
social revolucionaria” que não lhe permitia ‘ter consciência da efervescência teleologia
da praxis”.Nas palavras de Tertulian : “uma certa exaltação da impaciência
revolucionaria,um ‘praxeo-centrismo’; ou um “socio-centrismo”.
Para Tertulian,o positivo nisto é que “ o messianismo revolucionário de
Lukacs” imprimiu a seu discurso, um ‘dinamismo dialético autentico” que se
confrontava com a interpretação cienticifista ou determinista do marxismo dominante.
Deste modo,a reflexão de Lukacs minimizava a reflexão sobre a natureza,ao
reduzir o marxismo a uma “filosofia da sociedade’,impedidno-o de avançar para uma
perspectiva sobre a ‘questão ontologia do sujeito’.
Em 1967, no famoso prefácio a “História e Consciência de Classe”, Lukacs não
renegou as aquisições válidas de seu livro, todavia, ao tomar conhecimento, nos anos
1930, dos Manuscritos econômico-filosóficos, de Marx, aprofundou as implicações
filosóficas das teses de Marx no sentido de extrair os elementos de uma ontologia, que,
trinta anos depois, levaria à sua

Ontologia do Ser Social, a ontologia enquanto

“pensamento do ser e de suas categorias”. Um pensamento filosófico, de caráter
ontológico e epistemológico.
Assim, a obra da maturidade vai no sentido de uma “ontologia da natureza,
prévia à edificação de uma ontologia do ser social”. Segundo Tertulian: “Trata-se de
indicar na ‘posição teleológica” o ‘fenômeno originário’ e o núcleo construtor da vida
social (o trabalho é a sua primeira expressão), mantendo a idéia da proeminência da
práxis enquanto célula originária da sociedade”. A originalidade e a diferença em
relação à obra de 1923 é a causalidade como fundamento ontológico da práxis.(idem-os
17,18)
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A VIRADA ONTOLÓGICA DE LUKÁCS

O interesse fundamental que nos orienta nesta busca da visão ‘ontologica’ de
Lukacs,ao valorizar o trabalho,a práxis,etc, é de relacionar com as lutas pela autogestão
em que os trabalhadores buscam construir as formas institucionais de emancipação do
trabalho.Ou seja,uma fundamentação ontológica para a longa epopéia de luta pela
emancipação com base na autogestão,para construção de uma sociedade de
‘trabalhadores livremente associados”.
Miklos Almási ,na obra coletiva intitulada “Il Marxismo Della Maturitá de
Lukács” (1983), analisa o itinerário lukacsiano ,isto é, “A prospectiva ontológica de
Lukács”.
As premissas filosóficas da obra lukacsiana da maturidade, foram expostas em
entrevista a Abendroth,Holz e Kofler,em 1967,e,em parte,no volume 3º da “Ontologia
do Ser Social”.Sintetizando:
1-

o principio de base é o do retorno à coisa, a categoria do ser,em contraste

com a postura substancialmente gnoseologia da filosofia contemporânea;
2-

as três grandes esferas da forma do ser ( inorgânica,orgânica e social)

são todas caracterizadas pelo caráter processual, isto é, do principioo marxista
fundamental da historicidade,cuja lei ultima ,do ponto de vista ontológico é a
irreversibilidade;
outro principio de base pertence ao reconhecimento de uma totalidade
composta de complexos;
3-

o critério metodológico Maximo da ontologia marxista está na

consideração que “ as categorias...expressam modo de ser,determinações da existência”;
os conceitos ontológicos são as descrições da forma em desenvolvimento do ser”.(1983p.130,)
Para N.Almási,”O método de Lukacs é similar ao já aplicado na Estética: a
reconstrução,isto é,do pensamento filosófico-ontologico de Marx”.(ibid-p.131)
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O conceito de ontologia lukácsiano difere tanto da ‘ontologia medieval’,quanto
das suas variantes hegeliana e fenomenológica.Em vez do ‘ser puro’,Lukács examina
sobretudo os vários graus do ser histórico e social,com as suas referencias categoriais.na
peculiaridade da forma de ser mais desenvolvida –a social- ,lukács insere a função
ontológica do momento consciente (teleológico),uma novidade não apenas em relação
as ontologias

tradicionais,mas também em relação as teorias dogmáticas do

materialismo vulgar.
Seu programa é a busca ou restabelecimento da prioridade da realidade.
Lukács sublinha a prioridade da visão em chave ontológica em relação as outras
possíveis vias de analise dos fenômenos:sociológica, psicológica ou filosófica.e este
programa prefigura sobretudo o esclarecimento da categoria do ser social.
Como indica o titulo da obra ,”Ontologia do Ser Social”, Lukacs centra sua
atenção na descrição dos novos fenômenos ontológicos produzidos pela sociedade;
sobre a objetivização humana,os quais,inserindo as leis da natureza que operam
espontaneamente em novas relações,determinados em modo teleológico, criam as novas
formações e conduzem ao nascimento do gênero humano.
Três pontos são centrais na obra: a analise do fenômeno ontológico dasrelações
sociais;a gênese da categoria do valor,e,a questão do ‘ontologismo’ da estética.
Metodologicamente, Lukacs centra sua analise em um único ponto: a descoberta
da genese das novas formações produzidas pelo ser social.Por exemplos:
-como nasce a relação social mais simples, a forma ancestral das relações de
parentesco ou da divisão do trabalho;
-qual é a fonte ontológica do conceito de valor,do ato de valorização;
-como nascem as objetivações intelectuais da atividade material;
-onde buscar as fontes ontológicas do fenômeno da alienação.(ibid-ps.132,133)
As questões filosóficas de Lukacs têm por objetivo provocar uma viravolta no
pensamento filosófico:” a passagem da intentio obliqua ,o ponto de vista gnoseologico,
a intentio recta,o pensamento orientado para a realidade, para o ser”.(ibid-p.134)
Miklós Almási aponta 3 grandes conseqüências da filosofia lukacsiana:
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1)

sua reconstrução do caminho de Marx, Lukacs oferece a possibilidade da

criação de uma teoria social unitária do ponto de vista materialista,eliminando a
duplicidade latente entre o mero ‘produto do ser’ dos processos existenciais (relações
sociais)e os momentos ideologicos.Na concepção lukácsiana do ser social há uma
filosofia da práxis unitária, da qual faz parte o ‘momento da consciencia’ e o ‘momento
com base no ser natural’.(ibid-p.134)
2)

a filosofia dá conta dos problemas do real: da economia,a antropologia,da

politologia a teoria das categorias,em todos os ramos da ideologia a filosofia vem
esclarecer os novos fenômenos e problemas específicos do presente,das novas formas de
movimento.Lukács reivindica uma visão ontológica dos problemas.Uma de suas
reivindicações permanentes,por exemplo,é que a necessida mais premente do marxismo
moderno seria escrever “O Capital” da nossa época.
3)

a categoria de ‘relação’.Com esta categoria pode-se descrever também a

estrutura geral das relações entre os homens.A importância da categoria de relação,
como ponto de partida ontológico da pesquisa de Lukacs nasce do fato que seu objetivo
inicial era na construção das bases filosóficas de uma ética.(ibid-ps.134,135)
Lukacs responde a duas questões. A primeira é “como é possível que a
consciência tome parte na determinação da categoria do ser social?”. A resposta ressalta
a existência de “um momento da especificidade da existência humana, com função
constitutiva para sociedade, em que é inevitável esta estreita relação estrutural da
consciência com o Ser: trata-se do trabalho, da atividade teleológica”.(ibid-p.137)
Com a elaboração do conceito de práxis teleológica é possível também ampliar o
campo da ontologia, enquanto nova esfera do ser, a esfera das condições criadas pela
práxis social. Nesta esfera, coloca-se a questão ética.
A seguda questão refere-se a “Como pode o trabalho tornar-se um ‘modelo
ontológico’ deste tipo?”. A respeito dessa indagação, podemos destacar alguns aspectos.
Primeiro, o ponto de partida do trabalho é o pensamento, a fixação do fim através um
raciocínio adequado. A posição teleologia é uma orientação consciente até algo, que se
realiza pelo trabalho, com sucesso. Segundo, a práxis teleológica não se fecha na
relação homem-objeto, não transforma somente a condição natural, elevando-a pelo
trabalho a uma esfera mais alta do ser, mas a mesma relação teleológica age também em
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direção do outro homem, da sociedade: o trabalho torna-se modelo também de
sociabilidade e convivência.(ibid-ps. 138,139)
Vejamos a visão lukacsiana do conceito fundamental de “conceito de espécie”.
Almasi afirma:
a relevância filosófica deste conceito deve-se a continuidade do
desenvolvimento da humanidade, da circunstância que no curso da luta de
classe nascem culturas desiguais e que podem ter um desenvolvimento para o
futuro, produzindo valores que, após seu nascimento, caracterizam não
somente a formação em questão, mas que têm repercussão em fases
sucessivas do desenvolvimento. (ibid-p.147)

No III volume da Ontologia, analisando a vida cotidiana, luta de classe e a
gradual integração social, de ordem sempre superior, Lukacs concretiza também o
conceito historicamente vivo de ‘espécie’.
Para Marx, o desenvolvimento da espécie humana é contraditório: no curso da
pré-história – na sociedade de classe – o crescimento dos valores do indíviduo e os da
espécie, muitas vezes, se excluem ou apenas se encontram em momentos excepcionais.
Deste princípio marxista, Lukács chegou a conclusão de que ‘o desenvolvimento do
valor é sujeito ao processo de alienação da história humana’.(ibid-p.148)
“Na sociedade burguesa, manipulado pelos interesses materiais, o indivíduo que
quer ser honesto, respeitar as normas éticas, deve ter uma vida ascética. Mas esta
experiência, rara na vida cotidiana, se torna mais frequente nas situações de crise,
revolucionárias. Os valores abstratos fazem sentir sua presença nas situações de
conflito, em que o indivíduo confronta-se com diversas possibilidades no campo dos
valores”.(ibid-p.149)

A DIALÉTICA EM LUKÁCS

Istvan Meszáros (ex-aluno de lukacs na hungria) ,à pedido de seus alunos da
Universidade de Sussex, escreveu um ensaio sobre “O conceito de dialética em
Lukacs”, em janeiro de 1972,ano seguinte a morte do mestre.
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Meszaros situa a dificuldade de sua tarefa: “tendo-se em conta que sua obra,
resultado de 70 anos de atividade febril,ocupa muitas mil paginas e abarca uma
tremenda variedade de temas”.(1981-p.12)
Inicialmente,Meszáros historiciza a aventura lukacsiana de elaboração da sua
“Ontologia”.
Após completar sua ESTETICA,Lukacs se lançou a realizar um plano concebido
há tempo: escrever uma ETICA sistemática que fosse resumo da obra de sua vida.
Elaborou sem dificuldades um esboço e em uma carta de Budapeste, de 10 maio 1962,
indicava o enfoque geral desta obra,explicitado também no titulo que pensava: “O lugar
da ética no sistema de atividades humanas”.(ibid-p.7)
Vinte meses depois,se queixava de que sua Ética avançava ‘muito devagar’.
Tinha necessidade de primeiro escrever uma considerável parte introdutória sobre a
ontologia do ser humano,e também esta avançava muito devagar”.(Budapeste,13 janeiro
1964).
A parte introdutória tornou-se enorme, uma obra de quase 2.000 paginas que
traz o tirulo de “A Ontologia do Ser Social”.E,ademais, Lukacs teve necessidade, por
sua vez ,de escrevesse uns “Prolegomenos à Ontologia do Ser Social”,o que estava
finalizando,quando faleceu em 4 junho 1971.
Deste modo, não pode realizar o plano que tanto acariciou: a elaboração dos
princípios fundamentais de uma ética marxista.Sem duvidas,em toda analise futura da
“Ontologia do Ser Social” de Lukács,haverá que se recordar que essa obra foi concebida
como parte integrante de seus esforços para identificar o marco ético adequado das
relações humanas socialistas”.(idem-p.7)
Para Meszaros,”Os problemas da dialética ocupam um lugar central no
pensamento de Lukacs. Duas de suas principais obras filosóficas : “História e
Consciência de Classe”, traz o subtítulo “estudos sobre a dilética marxista”; e, “O
Jovem Hegel” tem como subtítulo “Sobre as Relações entre Dialética e Economia”.
Outro de seus ensaios filosóficos intitula-se “Moses Hess e os problemas da dialética
idealista”.(ibid-p.9)
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Sua obra “Sobre o ‘Específico’ como categoria da Estética”, investiga uma das
categorias centrais da dialética com suas extensas conexões; “A Destruição da Razão”
explora sistematicamente os contrastes entre o ‘irracionalismo’ e a ‘racionalidade
dialética’; “A particularidade do elemento estético”, a instigante ‘Estética’” traz vários
capítulos em que predominan algumas questões da dialética materialista; e sua última
grande obra, “Para uma Ontologia do Ser Social”, segundo suas referências, a mesma
está centrada nos problemas da dialética (na realidade, é o primeiro intento de elaborar
uma ontologia dialética marxista sistemática).{ibid-p.10)
Por que esta preocupação permanente com a dialética na obra de Lukács? –
pergunta Meszáros e resume a resposta em três pontos:
1. O predomínio do ‘marxismo vulgar’ no movimento operário organizado, ataques
dogmáticos à dialética e glorificações do materialismo pedestre, mecânico, em
múltiplas versões. Tendências ideológicas e político-organizativas que expressam o
mesmo dogmatismo mecanicista ( A rigorosa defesa de Hegel por Lukacs tem que
ser compreendida em relação a isto: como defesa da validez metodológica universal
do enfoque dialético);
2. Os problemas da dialética ocupam um lugar central no ‘testamento intelectual’ de
Marx,nas tarefas que ele formulou no campo teórico porém que nunca pode realizar
por si mesmo: a elaboração sistemática dos princípios do marxismo na historia,
lógica,estética,ontologia,epistemologia,ética, etc (por exemplo, a questão de
importância fundamental da relação entre ‘sistema’ e ‘historia’ é um problema de
dialética por excelência).lukács percebendo suas tarefas a este respeito,tinha que
voltar uma e outra vez aos problemas da dialética;
3. O carater problemático da dialética e da ‘racionalidade dialética’ em uma época
em que a humanidade se vê repetidamente ameaçada pela autodestruição.(ibid-p.11)
Então, Meszáros retraça o itinerário de Lukács: “a identificação de Lukács com
o marxismo significou uma mudança qualitativa em sua evolução.Foi um processo
longo,não foi da noite para manhã.As raízes desta mudança devem ser muito atrás, em
sua síntese dialética juvenil e em suas tensões internas.(ibid-ps. 15,16)
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“ A formação da estrutura de pensamento de

um filosofo obedece a um

compromisso ontológico,animado por um impulso moral,inseparável dos problemas de
sua situação particular.(ibid-p.16)
Neste sentido, teríamos que buscar as obras da primeira fase de Lukacs.O que
não cabe em nosso ensaio.Vamos nos limitar ao que Meszáros diz sobre a ultima etapa
do filosofo húngaro.
Quando Lukács inicia seu estudo da economia política,inicia também o
caminho para sua Ontologia.Neste sentido, destaca-se uma obra sistemática
fundamental,escrita nos anos 30, “O Jovem Hegel”,sobre as relações entre dialética e
economia”.(ibid-p51)
A primeira tentativa de síntese é o livro “Sobre a Particularidade como categoria
da Estética”(Uber die Besonderheit als Kategorie der Asthetik).Em seguida, a grande
Estética ( Die Eigenart dês Asthetischen).Esta obra,para Meszaros, fica no caráter de um
“Borrador” mais que uma síntese acabada.Com níveis de desenvolvimento desigual do
pensamento de Lukacs,o que dificultou sua aceitação pelo publico leitor.(ibid-p.54)
As categorias centrais da dialética de Lukács são os conceitos estreitamente
interrelacionados de ‘ totalidade” e ‘mediação”. “O problema da totalização é
insolúvel sem uma compreensão adequada da mediação”.(ibid-p.55)
“Foi em “Historia e Consciência de Classe” que Lukács ,pela primeira vez,
suscitou a questão da “totalidade concreta” em seu nível mais elevado de
generalização.Lukács,então,elaborou a “Ontologia social” de Historia e Consciência de
Classe: “A totalidade concreta é,portanto,a autentica categoria de realidade”,e a
concreta como ‘processo sócio-historico,e formula a tarefa de superação da
fragmentação teórico-intelectual-artistica como dimensão necessária da unificação
pratica de ‘sujeito e objeto’.”(ibid-ps.55,56)
Na “Ontologia do Ser Social”,Lukács define a totalidade social como um
“complexo de complexos”,prometendo uma Ontologia superior a de H e C de C.(ibidp.57)
Por sua vez, o primeiro Lukacs foi incapaz de formular o conceito de
‘totalidade concreta’ porque não estava em condições de considerar as mediações que
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pudessem transcender os ‘detalhes,fragmentos,coisas isoladas’ do ‘imediatamente dado’
na unidade final de uma totalidade dialética que muda dinamicamente”,diz
Meszaros.(ibid-p.58)
De toda maneira, diz Meszaros,Lukacs realizou ensaios fundamentais ,com
rigor e sensibilidade,vários temas,sobretudo,no campo da estética.Já antecipando os
temas posteriores.
A crise de 1914-17,levou lukacs ao encontro do marxismo ,” que lhe fez ver
que o elo intermédio crucial de todo fenômeno humano é a “atividade pratico-criativa’
do homem,com sua referencia ultima na esfera da economia.portanto,o ajuste de
contas com a filosofia de Hegel ,em “Historia e Consciência de Classe”,sobretudo,no
ensaio central,sobre a “Reificação e a consciência do proletariado”.(ibid-p.64)
Por suas limitaçãoes sócio-historicas, Hegel ficou num ‘programa abstrato e
irrealizável”. Ao memso tempo, Lukacs sinaliza que a ‘chave da questão é a
complexidade das ‘mediações concretas’, que sendo suprimidas levam a fenômenos
como: sectarismo, estalinismo, esquematismo, marxismo vulgar, economicismo,
utopismo ético, naturalismo, romantismo revolucionário, subjetivismo, etc. Todos têm
em comum o esquecimento ou a supressão das categorias de mediação.(ibid-p.65)
Para Lukács “, o papel da economia, longe de ser mecânico e determinista, é
dialeticamente ativo. Torna-se capaz de captar as mediações especificas e múltiplas nos
campos mais variados da práxis humana sua totalidade. Desta forma, em Marx, a crítica
da economia política não se resume a uma ciência a mais, mas abarca todo o mundo da
história das formas de existência (as categorias) da sociedade humana.”(ibid-p. 65)
“No conjunto de sua obra, sobretudo na última etapa, Lukács buscou
teoricamente uma visão mais profunda das complexidades de mediação em um mundo
dominado pelas perspectivas perigosamente estreitas que se levantam sobre os
fundamentos de imediatismos reificados”.(ibid-p.69)
Qual o êxito ou o fracasso do filosofo húngaro ? Aonde chegou e quais seus
limites? Para I.Meszáros,
os resultados deste desafio lukacsiano são fundamentais em suas obras em
que as pesquisas podem permanecer legitimamente em um nível mais
abstrato. O resultado é não só uma solução de numerosos problemas estéticos
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complexos, mas também a formulação de alguns problemas fundamentais
que constituíam todo um desafio nos campos da epistemologia, da ética, da
ontologia e da filosofia da história.(ibid-p. 70)

Alguns problemas Meszaros sublinha: “A natureza teórico geral de sua
concepção da mediação resulta ser em certas situações uma construção ideal autoimposta, sobretudo, em situações concretas de uma situação histórica particular”. Por
exemplo, sua análise das sociedades do Leste Europeu, realizada no Pós-Guerra, em
1947, sobre a “Democracia Popular”.(ibid-p.
Para Meszaros, “ Lukacs nesta análise (apesar de uma longa experiência
política) alimenta ilusões, que só podem ser explicadas em termos da vida do filósofo e
suas interações com o sistema de ideias. Os limites dos logros filosóficos de Lukacs
estam postos por sua própria concepção da mediação, isto é, pelos defeitos desta
concepção; a intrusão da “imediatez” em sua visão geral”.(ibid-p. 72)
O que quer dizer Meszaros: “a transferência direta de um modelo social
particular a um nível histórico-mundial sumamente geral”.Enfim,uma carência de
mediações concretas.Ou,”o caráter abstrato da dimensão política de sua concepção da
mediação”. Meszaros busca a explicação deste elemento na história política de Lukacs:
“O fator determinante foi a mudança fundamental no movimento socialista internacional
nos anos 20”. Neste contexto, do estalinismo, a derrota dentro do Partido Comunista da
Hungria (“Teses Blum”) deixaram a Lukacs “um papel estritamente limitado ao reino
politicamente subordinado da cultura”, levando Lukacs a uma “não evolução
política”.(ibid-p.73)
Meszaros nos fornece um ‘foco central’ deste processo: “a desintegração
pratica de todas as formas de mediação política efetiva,desde os conselhos operários até
os sindicatos.inclusive o Partido,no curso de sua adaptação às exigências da política de
Estalin,tinha perdido em grande parte sua função e potencial mediadores”.(ibid-p 74)
Sabemos o papel fundamental que Lukacs designa aos Conselhos Operários e do
Partido em “Historia e conciencia de classe”.Já,como diz Meszaros,com uma grande
dose de idealização,o que se tornou fatal na nova conjuntura, em que passou a imperar o
vazio em termos de mediações.
Meszaros identifica, neste ponto,
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as contradições entre a imediatez limitada das perspectivas políticas e a
universalidade de um programa socialista na concepção de Lukács. Como
faltam os intermediários políticos – e as garantias instrumentais –, o fosso
entre o imediato das realidades sociopoliticas e o programa geral do
marxismo tem que ser preenchido com o papel da ética (...). Deste modo, a
ausência de forças mediadoras concretas encontra ‘remédio’ em um
chamamento direto à ‘razão’, a ‘responsabilidade moral’ do homem, ao
‘pathos moral da vida’. Desta forma, contraditoriamente, Lukacs cai no
‘utopismo ético’ que tanto criticou.(ibid-p. 75)

Meszaros, ainda sem ter conhecimento da “Ontologia”, exceto o que Lukacs
explicitou na “Entrevista” com Holz, Abenderoth e Kofler, mantém a esperança que o
filósofo húngaro possa superar “ os elementos dualistas de sua ontologia social”.
Em obra posterior, “Para Além do Capital”(1995), Meszáros dedica um
capítulo à obra de Lukacs, sintomaticamente intitulado “A tragédia de Lukacs e a
questão das alternativas”, com subtítulo: “Legado Histórico da Crítica Socialista – o
desafio das mediações materiais institucionais na esfera de influência da Revolução
Russa”.

A Ética como ‘Mediação”
Para Meszaros, em sua obra de 1923 Lukács “não se limitou a simplesmente
apresentar uma critica da moldura institucional das transformações pós-revolucionarias
em termos das exigências de democratização do partido. Ele também levantou a questão
crucial da domocratização em relação à auto-atividade necessária das massas populares
e aos órgãos institucionais dessa auto-atividade que se revelaram no curso dos grandes
levantes revolucionários do passado, de 1871 em Paris a 1917 na Rússia e em todos
demais lugares. Assim, em um dos ensaios de “Historia e Consciência de
Classe”,Lukacs apelou às potencialidades dos Conselhos dos Trabalhadores”.(2002p.382)
Também em uma de suas ultimas obras “Democratização hoje e amanhã”
(1968),Lukács “reitera ao mesmo tempo,de forma limitada,sua crença no significado
histórico mundial dos Conselhos dos Trabalhadores que espontaneamente emergiram
em varias ocasiões no passado de lutas do movimento socialista”.(ibid-p.383)
Em nota pé de pagina,Meszaros acrescenta : “mesmo em 1968,quando Stalin
poderia ser abertamente criticado sem receio de prisão ou algo pior,os Conselhos de
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Trabalhadores eram saudados por Lukács como pertencentes à historia passada,sem
qualquer perspectiva realista para sua constituição nas circunstancias dos dias
presentes”.(idem)
A critica do antigo discípulo é radical: para Meszaros em toda sua obra,Lukacs
é prisoneiro de um “Principio Esperança” com base em mediações puramente
éticas,abstratas,sem suporte na práxis. Assim:
A constante polêmica de Lukacs na defesa do método dialético contra o
“materislismo mecânico” e o “marxismo vulgar” aos seus olhos também
cumpre uma função política importante na luta contra o sectarismo e seu
culto não-dialético da imediaticidade. A longa série de obras a esse respeito
vai desde a crítica do “materialismo histórico” de Bukharin, passando pelo
seu ensaio sobre “Moses Hess e os problemas da “dialética idealista”, ao
“jovem Hegel”, A Destruição da Razão, e, finalmente, A Ontologia do Ser
Social. De fato, conforme desapareciam as condições do debate ideológico
aberto com a consolidação do estalinismo, o discurso de como superar a
‘crise ideológica’ do proletariado é cada vez mais confinado ao argumento,
em termos teóricos abstratos, a favor do método dialético, expressando
assim,na ‘linguagem esópica’ da metodologia filosófica, as aspirações
políticas grandemente mediadas de Lukács. 16(ibid-p.398)

Meszáros disseca a “lógica interna do raciocínio” de Lukács:
1a adoção do conceito hegeliano do ‘sujeito-objeto identicos’ e sua
identificação com o proletariado como o sujeito coletivo radicalmente novo
da história;
2o postulado concomitante do ‘ponto de vista da totalidade’ e sua
designação à consciência do proletariado;
3a consumação imperativa dos dois primeiros pelo partido idealizado
como a encarnação real tanto da ética como do conhecimento e, portanto, a
‘mediação’ prática ‘entre o homem e a história’.(ibid-p.402)
Portanto, os três elementos constituintes da lógica dialética lukacsiana:
sujeito-objeto; totalidade; mediação.

Meszaros exemplifica esta postura político-filosofica de Lukacs,em sua postura
frente a idéia dos Conselhos dos Trabalhadores, no capitulo:”Mudança na avaliação dos
Conselhos de Trabalhadores.
Ao longo do tempo decorrido entre a redação do primeiro e do ultimo ensaio
de “História e Consciência de Classe”, podemos testemunhar uma mudança
significativa na posição de Lukács em relação a um dos mais importantes
órgãos de mediação material e política no período de transição do comando
do capital sobre a sociedade para uma ordem socialista. Trata-se da mudança
de avaliação do Conselho de Trabalhadores como a ponte possível, na
prática, entre as estruturas políticas e socioeconômicas herdadas e aquelas
16

O “Jovem Hegel” é o documento mais importante dessa ‘fase esópica’ no desenvolvimento de Lukács.
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que devem ser articuladas de forma positiva para se tornarem capazes de
“considerar seriamente a categoria do salto para o reino da liberdade”.(ibidp.453)
Em um dos últimos ensaios do livro “Notas metodológicas sobre a questão da
organização”, escrito em setembro de 1922, Lukács adota uma visão
supercrítica destes órgãos: “apenas após anos de conflitos revolucionários
terem decorrido foi possível para o Conselho de Trabalhadores se livrar do
seu caráter utópico, mitológico e cessar de ser visto como a panacéia para
todos os problemas da revolução”.(ibid-p.454)

Assim Meszaros analisa essa mudança “como resultado dos acontecimentos
sociopolíticos regressivos da Rússia - na sua própria avaliação dos Conselhos de
Trabalhadores”. A razão principal: “o tabu da disciplina partidária que o cerca,que deve
ser ‘internalizada’ pelo devotado membro do partido”.(ibid-p.455)
Da mesma forma, noutra questão central, a relação entre as massas populares e o
partido, Lukács também reviu sua postura em relação a visão de Rosa Luxemburgo,
para ficar de acordo com a linha do partido. Como diz Meszaros: “Na verdade, a
posição de Lukacs nos primeiros ensaios de HeCdeC é muito próxima à de Rosa
Luxemburgo”.(idem)
Dada a ausência no horizonte teórico de formas historicamente especificas e
institucionalmente articuladas de autogestão genuína – e aqui é pouco
importante se elas se denominam a si próprias Conselho de Trabalhadores ou
adotam outro nome (...). É por isso que Lukács, após descartar a ideia de uma
auto-administração por meio da atividade coletiva do Conselho de
Trabalhadores como ‘nostalgia utópica’ e ‘panaceia para todos os problemas
da revolução’, e sem tentar colocar no lugar do complexo material criticado
qualquer salvaguarda institucional e historicamente concreta, tem que
terminar com a idealização de uma ‘metodologia dialética’ autoconfirmadora,
usando-a como substituto idealista para os órgãos necessários e possíveis de
controle social participativo. (...) é inútil tentar encontrar nos últimos ensaios
de HeCdeC formas institucionalmente concretas de pratica social.(ibidps.457,458)

Meszaros analisa os limites da tática lukacsiana de
burocracia:

“luta de guerrilha” contra a

mesmo assim, lukacs tem de reconhecer que a margem de ação guerrilheiro
intelectual/cultural é muito limitada em relação aos processos de tomada de
decisão do presente. É por isso que ele precisa constantemente se referir à
‘perspectiva histórico-mundial’ e ao ‘sentido histórico-mundial’ dosa
contecimentos investigados. Categorias que, em tom de esperança (“o Prinzip
Hoffhung de Lukacs), colocam os traços negativos em perspectiva,
compensando os desapontamentos do presente.(ibid-p.476)
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Meszaros passa a “Ontologia do ser social”.”Agora devemos ver brevemente
como Lukács tenta enfrentar o problema da alienação em sua “A Ontologia do ser
social” postulando a intervenção mediadora e emancipadora da ética”.9ibid-p.488)
Em relação a questão da ‘identidade sujeito-objeto’,”Encontramos algo similar
na Ontologia de Lukács,ainda que ele não proponha explicitamente uma nova
identidade sujeito-objeto.Apesar de tudo,apesar de não ser mais sugerido que o
proletariado seja o sujeito-objeto idêntico da historia,Lukács reitera a idéia,de forma
alterada,em relação ao ‘trabalho como o sujeito que propõe’. “Ele discute a realidade
em termos de uma causalidade dual: a serie de ‘postulados teleológicos’ realizadas
pelo trabalho ,e, a cadeia de ‘causas e feitos’ colocadas em movimento pelos objetivos
postulados pelo trabalho (...)”.(ibid-p.488)
Portanto,para Meszáros : “trabalho no seu sentido mais geral é o sujeito-objeto
idêntico do mundo da postulação teleológica,por meio da qual é criada a “historia na
qualidade de realidade ontológica do ser social”.(idem)
Fazendo uma síntese,com Meszaros:
Em “História e Consciência de Classe”, “ o trabalho na forma da classe
trabalhadora historicamente existente com sua ‘consciencia atribuida’ totalizante, era
representado como o sujeito social da emancipação.
Em “A Ontologia do ser social”, o trabalho aparece como o fundamento da
‘postulação teleologica’ em geral e o ‘modelo de toda liberdade’.Este é o
fundamento teórico por meio do qual se espera que a ‘escolha entre
alternativas’ dos indivíduos – a favor ou contra sua própria alienaçã- cumpra
o papel de mediação emancipadora da ética num mundo preso no circulo
vicioso das mediações de segunda ordem do capital.(ibid-p.494)

Ontologia e Política
Após a visão critica de Meszáros em relação à obra da maturidade de Lukács,
vamos buscar referencias em

outros pensadores, desta vez, com uma apreciação

positiva da obra tardia do filosofo húngaro. Anteriormente, vimos as posições do
lukacsciano Nicolas Tertulian (no prefacio a obra de Lukacs,sua resposta as criticas a
Historia e Consciencia de Classe).
Outro estudioso da obra lukacsiana, o italiano Guido Oldrini, retraçou o
itinerário do pensador húngaro em ensaio intitulado “Lukács e os dilemas da dialética
marxista” e, no que diz respeito à leitura de Meszáros sobre Lukacs, Oldrini é taxativo:
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Sobre o tema permanece sempre válido o estudo de Istvan Meszaros,”Marx’s
Theory of Alienation”,embora aqui e depois (de “Lukács Concepty of
Dialectic,ate a obra de sua vida,”Beyond Capital”) , ele critique
injustamente o’ utopismo ético’ e a ausência de “mediações concretas”
no pensamento lukacsiano maduro.( Critica Marxista.vol. 26.2008.p.57)

Agora, passemos a pesquisa do italiano, residente na Argentina, Antonino
Infranca, que realizou um longo trabalho sobre a Ontologia de Lukacs.
No Brasil, há um grupo de pensadores envolvidos com pesquisa em torno da
obra de Lukacs. Entres eles,se destaca a obra de Sergio Lessa,lém de uma serie de
outros que publicaram ensaios em coletâneas recentes sobre Lukacs.
A obra de Infranco tem por eixo temático “O conceito de trabalho em
Lukacs”,e,intitula-se “Trabalho,Individuo e Historia” (Herramienta,2005).É resultado
de mais de 20 anos de pesquisa,iniciada com um livro sobre “O Jovem Hegel” e
finalizada

com

um

doutorado

apresentado

na

Academia

Húngara

das

Ciências.Portanto,Infranco foi direto as fontes do Arquivo Lukacs,em Budapeste.
Já Sergio Lessa apresentou tese doutorado na Unicamp(1994),transformado no
livro “O Mundo dos Homens.trabalho e ser social”(Boitempo,2002),tendo como eixo
temático; ‘a concepção lukacsiana do papel do trabalho no mundo dos homens”,baseado
na “Ontologia do ser social”.
Por sua vez, Jose Chasin,em seu “Marx,estatuto Ontológico e resolução
Metodológica” (2009),desenvolveu criticas a Ontologia lukacsiana.
Todavia, vamos priorizar ,no conjunto destas visões,as idéias de Antonino
Infranca pelo fato de que responde as criticas que Meszaros dirigiu a Ontologia de
Lukacs, no que diz respeito ao seu suposto ‘idealismo etico’,ao não conseguir articular
as questões filosificas às questões políticas,as categorias da Ontologia à uma visão
estratégia de cosntrução do socialismo.
Antonino Infranca rebateu as criticas de Meszaros a Lukacs,em sua Tese
intitulada “Trabajo,Individuo,Historia,el concepto de trabajo em Lukacs”(2005).Essa
critica nos interessa porque mostra como Lukacs traduziu politicamente
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Ontologia,isto é,através do ensaio sobre a “Democratização” no Leste europeu,quando
da Primavera de Praga 1968.
Este ensaio que teve por base a chamada “Primavera de Praga”,em torno da
revolução dos conselhos operários na Thecoslovaquia, e a “Ontologia do ser social” são
complementares , foram escritos num mesmo e curto período histórico: Enquanto estava
escrevendo a “Ontologia do Ser Social”, Lukacs suspendeu o trabalho e se dedicou à
redação de um ensaio como reação frente à invasão soviética da Thecoslovaquia em
1968.
Nesta

perspectiva,

Infranca

afirma

que

“podemos

considerar

a

demokratisierung como parte da própria Ontologia, sua parte política”.(2005-p.105)
Pensamos que este é um caminho muito profícuo para debater as ideias de
Lukacs em relção a Ontologia a etica e a politica .È um caminho que nos eprmite ver
além da Ontologia,como se fosse uma obra isolada.Ao contrario,o Ensaio de 1968 nos
pôe a questão de como Lukacs estava refletindo sobre a experiência socialista no Leste
da Europa.
Essa visão é fundamental, pois mostra que o ‘ idealismo etico’ lukacsiano
,apontado na critica de Meszaros, não anula a contribuição filosofica do “velho”
Lukacs. Mostra que este, buscou ‘mediações dialeticas’ na relação filosofia e
política,articulando um complexo em torno de Trabalho,Ética e,Filosofia e Política.
Assim, Infranca diz que “Tampouco faltam na “Democratização” as referencias
ao trabalho, e, principalmente, explícitas reprovações aos erros do satalinismo respeito
ao mundo do trabalho e indicações de máxima das transformações no trabalho em uma
sociadde socialista”.(ibid-p.106)
Justamente neste ponto, podemos articular a visão política de Lukacs com a
estrategia da autogestão.
Enfim, atraves deste ensaio de 1968, veremos como Lukacs se aproxima de uma
visão autogestionaria. Pois, como veremos na parte histórica,escificamente sobre a
experiência chamada de “A primavera de Praga”,a questão da autogestão está no centro
da construção do socialismo na Thecoslaquia neste período.Lukacs,sem duvidas,foi
fortemente influenciado por esta “revolução dos conselhos”.Pois, não esqueçamos que
Lukacs viveu experiência similar em 1956 na Hungria.
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Apesar de que, neste ensaio de 68, combine um certo ceticismo em relação aos
grandes movimentos de massa ,com um otimismo em relação à questão da
‘democratização’.
Infranca anota que este ‘otimismo’ lhe valeu duras criticas dos membros da
escola de Budapeste e o esquecimento de sua obra pelo intelectuais do ocidente
europeu.
Aqui, Infranca faz menção à critica de Meszaros=
Sobre esse ponto se dirigem substancialemnet as agudas criticas de Istvan
Meszaros,discípulo da priemira geração da escola de Budapest(...),Meszaros
reprova a Lukacs a busca de soluções no mundo do trabalho somente no
pleno ético e a conservação da categoria do valor também na produção
socialista.(ibid-ps.108,109))
São criticas agudas,porém Lukacs as respondeu explicitamente,ao menos a
segunda,enquanto que a primeira representa a essência mesma do discurso
lukacsiano na Ontologia e nas obras contemporâneas.(idem)

Portanto, o ‘caminho’ de Lukacs passa pela construção de uma Ética, que viu
como necessária para desenvovler sua Ontologia ,fundada na categoria Trabalho,e
chega à uma visão de democracia socialista enquanto transição a partir da revolução dos
conselhosd e trabalhadores ocorrida na Thecoslovaquia em 1968.
Tudo indica, que Meszaros não consegui articular este caminho, esse processo,se
perdendo no que diz respeito a obra lukacsiana,em momentos isolados.
O capitulo em que Infranca rebate as criticas de Meszaros intitula-se,
significativamente,” O trabalho entre a ética e a política”.
Daí a importância fundamental da obra de Infranca, que articula a questão da
visão ontologica do trabalho com à questão da construção democratica do socialismo,a
partir do eixo central que é o processo de produção ,do mundo do trabalho,que na
persepctiva do socialsimo significa ter como ponto de partida a “socialização dos meios
de produção”. E, de fundamental valor, associa todo este complexo de categorias `a
ideia de “Comunidade”,que neste quadro,podemos assimilar

a questão do

território do ponto de vista da autogestão social.
Vejamos mais de perto como Infranca rebate as criticas de Meszaros :
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Infranca aborda, de inicio, a concepção lukacsiana do socialismo real:
Lukács não quer admitir que, se bem não não havia exploração do homem
pelo homem,sem duvidas no socialismo real a exploração do homem não foi
em absoluto superada,e pensa que existem condições objetivas para uma
reforma do sistema,para que se liberem as forças produtivas e realizem o
“reino da liberdade” que se acha ao alcance das mãos. Nesta concepção das
condições objetivas podemos ratrear os elementos do otimismo de Lukács
vistas à um possível caráter reformador do sistema,não obstante a invasão da
thecoslovaquia em agosto de 1968.
Infranca afirma que esse “Otimismo que lhe valeu as criticas dos discípulos
da “Escola de Budapeste” e o esquecimento dos intelectuais da esquerda da
Europa Ocidental (...)”.(ibid-p.108)

I.Meszáros também reprova as idéias de Lukacs em relação a esse mesmo ponto.
Segundo Infranca:
“Meszáros reprova à Lukács a busca de soluções para o mundo do trabalho só no plano
ético e na conservação da categoria do valor também na produção socialista. São criticas
agudas, mas Lukács as respondeu explicitamente,ao menos a segunda,enquanto que a
primeira representa a essência mesma do discurso lukacsiano na ONTOLOGIA e nas
obras contemporâneas”.(ibid-p 109)

Ontologia do Trabalho e Autogestão Social
Infranca, em longo parágrafo, nos chama a atenção para o que Lukacs chama de
“verdadeiro socialismo” , relacionando-o a visão ontologica do trabalho e a autogestão
social :
“É importante deter-se no que Lukacs entende pelo “verdadeiro socialismo”,para uma
melhor compreensão do papel do trabalho e de suas categorias ontológicas na definição
de uma sociedade futura e possível”.(ibid-ps. 110,111)
Aqui, podemos acrescentar, a sociedade socialista com base na autogestão,a sociedade
dos produtores livremente asociados,como a define o proprio Meszaros.
Segue Infranca, ”No socialismo,a teleologia se converte na categoria dominante,ao
passo que,no capitalismo prevalece o finalismo.No socialismo existe uma teleologia
central unitária e não só atos singulares teleologicamente dados. A teleologia unitária
tende à socialização dos meios de produção , que por sua vez tem como
conseqüência imediata a eliminação do egoísmo,típico da sociedade butrguesa,onde não
se captao sentido geral do movimento social,senão que se capta o interesse do particular
para conseguir seus próprios objetivos pessoais.No socailismos e cria a possibilidade de
um gênero humano que realiza fins em si mesmos humanos.”(ibid-p.111)
Infranca , então, mostra que Lukacs retoma idéias de Lenin (a quem dedicou um ensaio
,em 1924):
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“ Lukács lembra que para Lênin o socialismo sempre foi entendido como uma
comunidade social na qual todos os trabalhadores foram conscientes de que com seu
trabalho e com sua existência material e espiritual podiam elevar-se à sensatez social de
um agir em comum.O sentido da responsabilidade de estar em uma comunidade (
Gemeinschaft),em uma relação recíproca,se funda precisamente sobre o agir
comum,sobre o controle do próprio trabalho e sobre os fins aos quais este tende, sendo o
primeiro de todos, a liberação e a emancipação do gênero humano em si até o gênero
humano para si.”(ibid-111)
Enfim ,” As estruturas sociais no socialismo superam sua rígida objetividade e se
revelam como resultados de uma atividade humana consciente de suas próprias
capacidades, de suas próprias necessidades e de seus próprios direitos”.(idem)
Esta perspectiva autogestionaria do socialismo é atual : A.Infranca mostra sua
atualidade ao fazer relação com movimentos sociais na América Latina=
”Deste modo, a democracia penetra todos os aspectos da vida cotidiana, da existência
material dos homens,como o demonstram hoje os movimentos sociais Altinoamericanos dos SEM TERRA ou do EZLN , em que todos os aspectos da vida coletiva
são discutidos em assembléias democracticas das quais participam todos os membros da
comunidade. O problema está em como a democracia socialista pode penetrar em todos
os gânglios vitais da comunidade.Lenin situo no costume a categoria sociológica que
poderia permitir esssa penetração”.(idem)
E,esse é um tema muito particular à Lukács = o cotidiano,a revolução moral-cultural do
cotidiano.
Infranca nos remete, outra vez, à America Latina:
“ Como falei a propósito dos movimentos sociais latino-americanos, o costume do
dialogo e da decisão comunitária converteram-se nestas comunidades em um natural e
imprescindível direito democrático mediante o qual se é membro particular de uma
comunidade, ou seja, in-dividuum dentro de uma comunidade. Só em uma comunidade
em que o ser e o agir material da vida cotidiana tenham sido revolucionados,o direito
torna-se um costume e deixa de ser o exercício formal que resulta atualmente na
sociedade burguesa.”{(grifo nosso).ibid-ps 111,112)
Antonino Infranca nos convida a refletir sobre a atualidade da obra de Lukacs:
“ Em seu TESTAMENTO POLITICO (1971) Lukács retoma alguns temas da
concepção de trabalho que expressou na ONTOLOGIA,mas com maior clareza que na
grande obra sistemática,logra clarificar a linha de desenvolvimento que vai desde o
trabalho à liberdade mediante a cultura. É necessário reconstruir esta linha de
desenvolvimento para compreender de que maneira a concepção do trabalho tem
importantisssima conseqüências políticas que podem indicar a atualidade do
pensamento lukacsiano ainda hoje.”(ibid-p. 113)

Trabalho, Cultura e Autogestão
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Infranca nos fornece a base do pensamento ontologico lukacsiano:
“Não esqueçamos de que um dos fundamentos do marxismo é que, ao passar a ser o
trabalho a base da sociedade, com isto sobrevem uma adaptação do homem a todo esse
complexo que cria, em uma soiedade, um certo grau de desenvolvimento do
trabalho.Esse é um conceito tão geral que é aplicável tanto a uma sociedade em inicio
como a atual, só que,naturalmente ,sob formas muito diferentes.A cultura é parte deste
desenvolvimento”.(idem)
O conceito de ‘cultura’ é fundamental no pensamento de Lukacs.”A cultura nasce a
partir do trabalho”! Diz Lukács :” Nós,os marxistas,devemos saber que o trabalho e as
teses teleológicas compreendidas no trabalho são a base do pensamento de todo
homem e de toda cultura”;e que:”Sempre se dá que uma determinada situação de
trabalho formula um problema ao qual o homem tem que dar uma resposta.estou
convencido de que se poderia levar todo o desenvolvimento humano a que,com o
desenvolvimento do trabalho do homem surjam constantemente novas perguntas,que o
homem –como dizia Marx, ‘bei Strafe dês Untergangs” – deve responder.E,destas
perguntas se deriva o perfecionamento do trabalho, mas também o
conhecimento”.(ibid-p.114)
Deste modo,”O problema da cultura da classe operaria é um problema da vida
cotidiana,no sentido mais simples, um problema de todos os dias”.E,assim,é um
problema da democracia.(ibid-p. 116)
“ A questão da cultura se acha,portanto,vinculada estreitamente com o nível de
democracia que uma sociedade pode alcançar.Mas,cultura representa mais
participação democrática dos trabalhadores na gestão da sociedade”.(idem)
Lukács,em sua critica ao estalinismo,olhando do ponto de vista do processo e
organização do trabalho, nos traz a idéia do “bom trabalho” ou “trabalho bem
feito”.Que,aparece pela primeira vez na obra do pensador húngaro.
“Na realidade, no capitalismo, por muito que a industria tenha tornado equitativa a
produção dos operarios através de maquinarias,teve um enorme e inegável importância
o fato de que alguém seja ou não operário,porque só os espiritos tecnocráticos podem
imaginar que na cabeça do técnico estão perfeitamente todas as maquinas e
ferramentas,e que o operário se converte em um ente mecânico.Penso que qualquer um
de nós que alguma vez haja conhecido uma fabrica e o trabalho fabril,sabe muito bem
que isto não é certo, que ao lado da técnica mais perfeita no desempenho dos operários
(...) há uma grande distancia entre o trabalho bem e o trabalho mal realizado”.(ibid-p.
117)
Corretamente, Infranca aponta a direção do pensamento lukacsiano:
”Lukács pôe a questão da utilidade ou não da experiência acumulada pelos
trabalhadores no trabalho de fabrica”.(ibid-p.118).
Questão que nos leva diretamente à autogestão.
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Assim , afirma Lukacs: “ sem duvidas,estou convencido de que,nas maquinarias mais
delicadas, os bons operarios talvez possam julgar melhor que os engenheiros certas
possibilidades para seu maximo aproveitamento”.(idem)
Lukacs, então,idealiza uma fabrica organizada em modos autogestionarios:
“O nível de despreendimento da capacidade e atividade do operário é algo que depende
completamente de nós”.(idem)
E propõe dois modos de organização do processo de trabalho:
1=”Podemos organizar uma fabrica de modo que o operário não tenha nenhuma
intervenção,e então ,ao operário só irá lhe interessar ganhar algum dinheiro”;
1=”ao contrario,podemos organizar a fabrica de outro modo.Não de forma que se
instalem maquinas e se peça aos operários que se manifestem se são boas ou não essas
maquinas,porque eles nada dirão.
Mas, instalando um espírito tal que todo operário tenha direito a formar parte de uma
critica produtiva sobre as maquinas instaladas.Neste caso,surgirá uma critica operaria,e
se isto resulta –entendo por isto que se chegue a um resultado positivo e os operários
que fazem a critica sejam beneficiários de certas vantagens-, então sem duvidas crescerá
entre os operários a ambição de fazer este tipo de coisas”.(idem)
Para Infranca, o recado de Lukacs é muito claro: “o direito à critica e a liberdade de
expressão”.
Desta dialética do processo de trabalho ,extrai-se uma relação com a produção de
saberes no processo de produção:
“O controle centralizado do saber técnico e da organização da produção se supera na
maior colaboração entre o saber teórico e o saber técnico pratico.”(ibid-p. 119)
Deste modo,ainda para A.Infranca :” A proposta política do ultimo Lukács...repropõe o
problema da estreita relação entre cultura e democracia”. E , por este caminho,a
relação de produção e hegemonia,na perspectiva da autogestão social:.
“Um conhecimento maior por parte do trabalhador, dos nexos problemáticos do
proceso de produção implica uma intervenção critica e um controle operário sobre o
próprio processo de produção; deste modo, o trabalhador controla seu próprio
proceso de trabalho e nas condições nas quais está desenvolvendo o próprio trabalho e
esse controle não se limita só à atividade dentro da fabrica,mas envolve também a
atividade do trabalhador fora da fabrica”.(ibid-p.119)
E assim,” uma cultura operaria nasce no local de trabalho,porém logo se extende ao
resto da sociedade,dado que o trabalhador leva sua própria experiência de trabalho e
sua pratica em geral em sua participação na vida comunitaria.Caem as barreiras
entre trabalho e comunidade e também entre trabalhador e cidadão”.(idem)
Democracia é liberdade: as formas democráticas que concedem espaços de liberdade
para os trabalhadores,ampliam os espaços para melhorar as condições de vida e de
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trabalho,e nessa práxis democrática,os trabalhadores em geral preparam-se para a
gestão da sociedade civil,transformando-se em sociedade política.(idem)
Portanto,seguindo o raciocinio de Antonino Infranca,”Em sua critica ao estalinismo,
Lukács volta a utilizar as categorias que temos visto desenvolver-se na concepção
ontologia do trabalho”.(ibid-ps. 119, 120)
Lukacs vai aproximando e articulando sua idéia de “trabalho bem feito” as questões da
democracia no socialismo:
“(...).Se queremos um desenvolvimento socialista então isto quer dizer: do bom
trabalho poderá nascer a noção de trabalho como necessidade vital.
Naturalmente,para que o trabalho seja uma necessidade vital,são necessárias certas
reformas socialistas que reduzam e debilitem o caráter tirânico do trabalho e a
condução tirânica da vida”.(ibid-p.121)
“Atrevo-me a dizer que so´o bom trabalho pode se converter em necessidade vital(...)O
homem considera –soa a paradoxo,mas é assim- o trabalho bem feito como parte
orgânica de seu próprio desenvolvimento.Só o bom trabalho dá ao operário
dignidade,autoestima,etc”.(ibid-p 120)
Acrescenta Infranca:” um bom trabalho deve ser uma categoria da vida cotidiana da
sociedade civil,de cada individuo inserido nela,de toda a comunidade”.(ibid-p.122)
Diz Lukacs:” Creio que existe a mais forte relação entre o trabalho bem realizado e a
cultura do operário.Quem realiza seu trabalho só de forma mecânica,volta para sua
casa depois do trabalho e não se preocupa mais.
Já o que se dá conta de que (...)a falha tal é da máquina,e tal sua perfeição,pode muito
facilmente começar a se interessar pela mecânica e assim sucessivamente”.(ibid-p 122)
Mas,só é possível desenvolver e desenvolver-se a partir de um bom trabalho,porquem
entram em conjunção os diferentes fenômenos e daí se desprendem,ao fim e ao cabo,a
cultura do trabalho e o circulo de interesses que transcendem à classe operaria”.(idem)
Enfim,diz Infranca: “ A concepção lukacsiana do trabalho porta obvias e estreitas
relações com a politica...A questão do ‘trabalho bem feito’ se vincula com a cultura e
com as categorias éticas que conduzem ao DESENVOLVIMENTO HUMANO AUTODIRIGIDO DOS HOMENS “{(grifo nosso).ibid-p. 122}
E , por fim, “a democracia tem a mais estreita relação com a cultura”.
E, fechando seu raciocínio sobre Lukács: “ Parece-me confirmada a hipotese de que a
ONTOLOGIA, com todas as outras obras que cronologicamente lhe são próximas,é no
fundo uma teoria da historia antes que uma filosofia da historia”.(ibid-p.137)
“Lukács pretendeu descrever os nexos fundamentais do desenvolvimento histórico,
mostrando que o socialismo não é uma inelutável conclusão da historia, mas uma
POSSIBILIDADE CONCRETA ( grifo nosso).”{ibid-p. 131}
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Lukács busca fundar arelação entre individuo e gênero humano a partir de seu
principio/fundamento,isto é,o trabalho”,que define como “fenômeno originário” ,
“modelo do ser social” e “forma originária da praxis”.
E, aqui fechamos a parte relativa a critica de Antonino Infranca, repondo sobre os pés a
Ontologia de Lukács.
A obra lukacsian precisa ser lida a partir de suas próprias determinações dialéticas. O
velho filosofo afirmava que “ A totalidade,concebida em termos dialéticos,é um
complexo de complexos”!
Deste modo, não se pode ler a Ontologia do Ser Social independente das ultimas idéias
políticas do velho Lukacs, como seu Testamento Político.
Infranca e Miguel Vedda, na introdução a edição argentina (“Herramientas”) do
“Testamento Politico” de Lukács, destacam a “renovada intensidade das criticas
lukácsianas ao burocratismo e seu interesse pela autogestão (Selbsttatigkeit) das massas.
Um socialismo democrático não pode nascer de instituições coisificadas, mas a partir
das experiências de base, a partir de uma democracia da vida cotidiana: em 1970,
Lukacs afirmou:
“A autoadministração dos produtores e´ , em todo caso, um dos problemas mais
importantes para o socialismo(...)O mecanismo da democracia burguesa se baseia na
contradição entre o cidadão,que era um idealista,e o burguês,que era um materialista.A
evolução do capitalismo conduz a que o burguês se converta em amo, e o cidadão sem
eu escravo ideológico.(2004-p. 23)
Em contraposição com isso, a evolução socialista avançava – primeiro,na COMUNA de
PARIS;depois,nas revoluções russas – em direção à democracia ds conselhos,que
significa democracia na vida cotidiana.
A autoadministração democrática deve extender-se até o nível mais simples da
vida cotidiana, e daí tem que ampliar-se de modo que,finalmente,o povo
decida,essencialmente,sobre as questões mais importantes”.(ibid-ps.24, 25)
Para estes 2 autores,os idéias socialistas de Lukács coincidiam com o mais avançado da
Revolução dos Conselhos na Primavera de Praga (1968-69);E,concluem ,sem duvidas,
acertadamente :
“é claro que um protesto operário espontâneo, como ocorreu em 1980 na Polônia,
com a formação do Sindicato SOLIDARNOSC ,representaria para Lukacs
(falecido em 1971) uma lição positiva,um fato auspicioso ! (ibid-p.24)
E, na apresentação do “Lenin” de Lukács, M.Vedda ,ao valorizar a “virada “ do
Lukacs de 1924,em relção a questão do papel do ‘cotidiano” ( “uma mudança
profunda e produtiva BA atitude de Lukács com relação à realidade material, além da
relação à vida cotidiana dos homens(...).Considerada não como uma categoria de
anãlise, mas como – nas palavras do autor- um factum brutum , a cotidianidade é, por
sua vez, ponto de partida e chegada de toda analise e praxis efetivas”), destaca que
“Não nos encontramos aqui somente diante de uma persepctiva de ordem cientifica
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e filosófica , mas também de um ponto de vista que está arraigado em convicções
éticas e politicas”. E,vai ao ponto que nos interessa :
“sobretudo na expectativa , aberta no contexto do pós-stalinismo, de uma
RECUPERAÇÃO DA DEMOCRACIA DOS CONSELHOS ( Ratedemokratie ) E
DA AUTOGESTÃO (Selbstverwaltung ) DAS MASSAS.”
Miguel Vedda recorre, então, a entrevista dada por Lukács em 1970, bem antes de
sua morte:
“ Segundo afirma Lukács em uma reportagem de 1970 , “ democracia significa
‘democracia na vida cotidiana’.A autogestão democrática deve estender-se aos
níveis mais simples da vida cotidiana, e dali estender-se para cima , de modo que,
por ultimo, o povo decida de fato sobre as questões mais
improtantes”.(Autobiographische Texte und Gesprache- Georg Lukács Werke, v. 182005).
Por fim, “Essa posição de principio, que não só está na base dos grandes tratados da
velhice – a estética, a Ontologia – mas também de numerosos estudos menores dessa
época, como aquele sobre Um dia na vida de Iván Denisovich (1962) ou , em
particular, Democratização hoje e amanhã (1968), contrasta abertamente com a obra
do jovem filosofo húngaro ao menos até meados da década de 1920”.(Lenin.2012-ps.8 e
9)
Sem duvidas, a obra de Lukács é das mais importantes para reflexão sobre o onda
de longa duração que vai da COMUNA de PARIS à COMUNA de GDANSK ! E,
os novos rebentos dessa onda nos tempos atuais , caracterizando as
“experimentações inventivas” do “Poder Comunal e Autogestionario” .

Ao lado de G.Lukács, há outro pensador marxista, seu contemporâneo,que também se
debruçou no final da vida sobre a questão da Ontologia.
Trata-se de Ernst Bloch, um dos pensamentos mais fecundos em relação as questões
filosóficas da autogestão social.

ERNST BLOCH
, ‘EXPERIMENTUM MUNDI”
‘Experimentação’ , categoria ontológica da autogestão.

“O mundo é laboratorium salutis”
(Ernst Bloch, “Experimentum Mundi”)
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Muitos ensaístas buscaram aproximar as Ontologias de Lukács e de E.Bloch , seja para
traçar afinidades, ou traçar contradições, e-ou completá-las.
André Tosel, em seu livro balanço intitulado “Le marxisme du 20eme siècle” (2009),
analisa as tentavias de ‘reconstrução do marxismo’ a partir das obras de G.Lukács e
Ernst Bloch.Tosel destaca duas tentativas ,ambas na Italia.
Na primeira “Giuseppe Prestipino trouxe com seu “Realismo l’utopia” (2002) um tipo
de conclusão a sua pesquisa em um estudo que trata em conjunto de Lukács, da
“Ontologia do ser social” e de Bloch para voltar as categorias da dialética como
dialética dos blocos lógico-historicos (...).A segunda tentativa é de Costanzo Preve;
partindo de um programa de reformulação sistemática da filosofia marxista, com base
no Lukács da ontologia do ser social,integrando a temática blochiana da utopia ética e
centrada na temática de uma ciência althusseriana do modo de produção ( “il filo di
Arianna’, 1990 ),ele se depara com dificuldades de um determinado ecletismo”.(p.83)
Neste sentido, destacamos o ensaio de C. Prevê, de Torino, publicado quando do
Colóquio do Instituto Goethe de Paris,para comemorar um Século de Bloch e
Lukacs.(1985)
As obras da maturidade de Lukacs e de Bloch, sobre a Ontologia, são respectivamente=
“A Ontologia do Ser Social” (1976), e “Experimentum Mundi”.(1975)
O ensaio de Constanzo Preve intitula-se “Por uma nova aliança.Atualidade e
possibilidades de desenvolvimento do esforço ontológico de Bloch e de Lukács”.
Remarcando que estes dois autores “desejaram conscientemente efetuar um retorno à
linguagem ontológica nas ultimas obras de suas vidas”, Prevê nos pôe 4 questões
prévias=
1 ) “ podemos falar de continuidade fundamental com a problemática da juventude de
nossos dois autores,ou o esforço de sistematização ontológica marca uma ‘ruptura1,ou
um declínio,uma queda de radicalidade política e filosófica?”.
2 ) “é adimisivel, é serio,classificar em conjunto o esforço ontológico de nossos dois
autores,sublinhando os elementos comuns,ou só têm em comum a data de
nascimento,seus aniversario?”.
3 ) “é necessário ‘escolher’ Bloch contra Lukács,ou bem Lukács contra Bloch ?”.
4 ) “ se nos reconhecemos na perspectiva ontológica de Lukacs,é possível considerar
essa obra como uma ‘resposta determinada’ ao problema da definição filosófica do
‘individuo moderno’,e que reconhece uma ‘individualidade’ nova e especifica ?”.(1986p.142)
Sintetizemos, então, as respostas de Preve=
1 ) “O que foi pensado nos anos 20 do ponto de vista do Sujeito ( e nós pensamos em
“Espirito da Utopia” e ao “Thomas Munzer” em Bloch) ou da unidade Sujeito-Objeto (
e nós pensamos evidentemente em “Historia e Consciência de Classe”,de Lukacs),hã
um deslocamento em direção a um ponto de vista,mais aberto as razões da pluralidade
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complexa do real,após a experiência do stalinismo, que foi uma grande simplificação
anti-ontologica do real. O esforço de sistematização ontológica nas ultimas obras de
Bloch e de Lukacs pode ser considerado como um ‘retorno’ as intenções da juventude
‘após’ a experiência do stalinismo”.(ibid-p.144)
2 e 4) “ O esforço ontológico de nossos dois autores deve ser considerado como
“comum”, ou ,ao menos,como ‘paralelo. Sublinhamos que o elemento ontológico
comum mais importante nos dois autores é sempre o caráter complexo e rico em
determinações da temporalidade presente,que impede toda simplificação
“evolucionista” no domínio social ou político.(...) Há,ainda,um elemento comum
importante neste esforço ontológico: o reconhecimento do caráter dialético do
pensamento burguês clássico e de sua herança política e cultural,seja a propósito das
Luzes seja a propósito da filosofia clássica alemã.(...){ibid-p.144)
Estamos em presença de um esforço ontológico comum,que busca enraizar a
possibilidade de uma virada comunista do homem moderno nas características
históricas e sociais especificas do tempo presente.Nesse sentido,Bloch e Lukács
podem a justa razão ser estudados e classificados em conjunto.”(ibid-p.145)
3 ) “ Não é,portanto,evidentemente necessário optar por Bloch contra Lukács ou
Lukacs contra Bloch”(ibid-p 145)
Todavia, Prevê ressalta as diferenças entre os dois autores nesse esforço ontológico:
“ As perspectivas de reconstrução filosófica de uma “ontologia social do comunismo”
não são as mesmas em Lukács e em Bloch,se fizermos uma leitura paralela e comparada
dos dois livros “Experimentum Mundi” e “Ontologia do Ser Social”.
“ As duas ontologias não são contemplativas(no sentido que nada têm a ver com as
velhas “metafísicas”),mas em Bloch a praxis humana não é pensada sob a forma do
trabalho como Ur-form ( forma originária) e Vor-bild (modelo) do agir humano
concreto,síntese de causalidade e de teleologia.
Trata-se de uma opção teórica fundamental, que Bloch não podia realizar,dado seu
desejo de não separar o mundo “humano” e o mundo “natural” de uma forma
ontológica tão clara”.(como em Lukacs,diríamos). {ibid-p. 146)

José M.Gomez-Heras (1977)analisou os ‘presupostos ontológicos “da obra de
Bloch.Heras centrou sua analise no ensaio blochiano “Zur ontologie des Noch-NichtSeins” ,onde Bloch sintetiza sua teoria sobre o ser, sobre as categorias e sobre a
matéria.e,também na segunda parte do “Prinzip Hoffnung”, onde Bloch ,ao lado de
temas ontológicos, desenvolve suas idéias antropológicas”.
No capitulo “Ser e Possibilidade”, Heras afirma que Bloch optou entre duas
alternativas metológicas possíveis:”o empirismo ou apriorismo.E, Bloch optou pela
segunda.Para Ele, a filosofia segue sustentando-se sobre um saber fundamental que se
chama ontologia.Esta versa, não sobre o ser estático, a subjetividade ou o nada, mas
sobre a realidade concebida como processo e devenir(...)O estudo dos er processual
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desemboca necessariamente na análise das categorias ontológicas nas quais se
expressa.Estas se convertem no argumento central da reflexão blochiana, destacando
entre as mesmas a categoria ‘possibilidade’.(idem.p.59).

Marx e a ”Esquerda Aristotélica”

Nicholas Lobkowicz, em sua monumental “Theory And Practice,History of a concept
from Aristotle to Marx” (1967), afirma que “About the origins of the notion of practice
much less can be said. In fact, Aristotle seems to have been the first to use it as a
technical term”.(1967, p.90)
Michel Vadée pesquisou a influencia que Marx teve da obra de Aristóteles. Em sua obra
“Marx, Penseur du Possible” (1998) afirma que:
“ O termo de práxis (...) vem dos gregos, em particular de Aristoteles que, usava-o
como sinônimo de vida, designando toda atividade humana ética e política”.
E pôe a questão=”Mas, de Aristoteles à Hegel depois a Marx,o conceito de “ práxis “
não mudou completamente de sentido “ ? (1992-p.320)
Se atentarmos para as idéias de Ernst Bloch em relação à Marx-Aristóteles, podemos
dizer que sim !
Heras particulariza a visão de Bloch em relação a outras concepções: “Bloch rechaça a
metafisica, mas sua filosofia aspira a desenvolver uma ontologia. Para esta, a realidade
não é um ser acabado (em contraste com as ontologias realistas),nem uma modalidade
de consciência (em contraste com os idealismos tradicionais),muito menos o mero nada
ou o absurdo (em contraste com os niilismos existencialistas), mas é uma entidade
intermediaria entre o nada e o ser: a realidade como processo e que tem como
categoria central o “ainda-não” ou a “possibilidade”.(idem-p.59)
Heras aborda as categorias ou ‘conceitos ontológicos fundamentais” na obra
blochiana:”O ‘não’ (Das Nicht) e o ‘ainda-não’ (Das Noch-Nicht), o ‘nada’ (Das Nicht)
e o ‘todo’ (Das Alles).Outros termos os complementam; ‘Frente’ (Front),o ‘novo’
(novum),e sobretudo a categoria do ‘possivel’ (das Mogliche), conceito nuclear da
ontologia blochiana” (idem.p.62).
Heras, com base em trabalho do aluno de Bloch, H.H. Holz, prossegue sua analisa: “Em
uma ontologia como a de Bloch, polarizada no devenir, a categoria ‘possibilidade’
aparece como a vara mágica que transforma tudo em que toca. É o conceito que
demarca o tratamento e determina as soluções aos temas “ser’, ‘consciencia’,
‘liberdade’ e ‘categorias do pensar’.(idem-p.78).
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E, citando Holz: “A teoria ontológica da possibilidade ,e sem duvida alguma, o coração
filosófico do pensamento de E.Bloch.A ontologia do ‘ainda-não-ser’ se fundamenta na
analise da categoria ‘possibilidade’.A antecipação e com ela o principio esperança,
têm como pressuposto a presença do ‘não-ser’ no ‘ser-segundo-possibilidade’. O que
significa que há de existir diversos graus de realidade no ser.(...).As categorias Front,
novum, Vorschein e a função utópica estão inscritas na relação existente entre
possibilidade e realidade”(idem-p.79).
Heras traça a busca de ‘paralelos’ destes conceitos na filosofia. E,foi na tradição
marcada por Aristoteles: “Na hora de traçar paralelos ao ‘ainda-não’ temos que nos
dirigir , more blochiano, à tradição aristotélica.Nela, o conceito de substancia
(ypokeimenon), o que subjaz aos acontecimentos como substrato mantedor dos
mesmos, livre de sua estrutura estática, mostraria profundos parentescos com o ‘aindanão’ blochiano, que é o ser ‘utopia’ que subjaz e realiza-se no interior do próprio
acontecer”(ibid-p.70).
Vejamos , então, essa incursão blochiana na tradição aristotélica.
Na primeira metade dos anos 50, E.Bloch publicou a primeira versão de uma obra
intitulada exatamente “Avicena e a esquerda aristotélica” ( 1952).O titulo sugere que
há uma direita aristotélica. È importante notar que “Avicena e a esquerda aristotélica” (
em versão definitiva) é o ultimo capitulo da obra blochiana “Das Materialismusproblem,seine Geschichte und Substanz”,publicada em 1972 pela Surkamp verlag.
É importante destacarmos que “Experimentum Mundi” e “Problemas do Materialismo”
foram concebidos em uma mesma época em que Bloch vivia em Praga (19361938).Assim, Peter Zudeick, em sua biografia de Ernst Bloch (1987), afirma que Bloch
frequentava a biblioteca da Universidade Karl, trabalhando seu “antigo amor”,a
lógica,com a idéia de apresentar os ‘centros da lógica e da metafisica’ como suprema
concreção do sistema filosófico”.
E que, “Porém, o trabalho se interrompe muitas vezes, por exemplo,para elaborar um
próprio manuscrito com o capitulo sobre a historia do conceito de matéria.Nisso Bloch
leva dois anos; ainda o passará a limpo em Praga quando o livro aparece em 1972:”O
problema do materialismo, sua historia e essência. Depois começou seu “O Principio
Esperança”, de modo que a lógica voltou a ficar a parte,mesmo que a tenha introduzido
em partes destas obras.O manuscrito da logica acabaria por se perder; a doutrina das
categorias só aparecerá em 1974 sob o titulo de “Experimentum Mundi”.(Zudeickp.159)
Desta forma, o livro “Problemas do Materialismo” , foi escrito e acabado,em sua
primeira versão, em Praga, no fim de 1937,e Blcoh depois dedicou a seu ‘amigo da
juventude Georges Lukács” , só foi publicado 35 anos após sua redação,em
1972.E,como vimos,o das categorias da lógica,”Experimentum Mundi’ foi publicado
em 1974.
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Arno Munster em sua monumental biografia de Bloch reafirma o que nos diz Zudeick :
“seu grande livro sobre O Problema do materialismo, sua historia e sua substancia
(iniciado em Paris em 1935, e acabado em Praga, em 1938) {Munster-p.16}.Desse
modo, o período de exilio blochiano em Paris-Praga ( 3 anos,de 1935 a 1938),segundo
Arno Munster foi de trabalho profundo no campo da filosofia:
“de maio a setembro 1935 ,com exceção de semanas passadas em Sanary-sur mer,
Bloch trabalhou com enorme concentração , no projeto de seu livro sobre o
materialismo –trabalho que só interrompeu muito raramente para encontrar os
amigos,seja para redigir,em geral,a tarde,os ensaios para a “Neue Weltbuhne”....O fato
que Bloch tenha passado três anos e meio (de 1935 a 19380,primeiro em Paris,depois
em Praga,para sistematizar seus estudos e pesquisas sobre o materialismo, consagrando
atenção especial aos inicios históricos do materailsimo filosófico, na filosofia da
antiguidade grega (notadamente em heraclito, Parmenides,Pitagoras e em Democrito) e
aos filósofos materialistas franceses dos século XVIII, é um elemento suficientemente
significativo para entender que essas pesquisas não eram para Bloch secundarias”(idemp.189).
Hans Hein Holz,em ensaio instigante, caracteriza a obra de Ernst Bloch em relação ao
marxismo: “ As grandes obras sistemáticas maduras de Bloch – O Problema do
Materialismo, O Principio da Esperança, A Introdução a Filosofia de Tubingen,
também a obra tardia Experimentum Mundi – colocaram questões filosóficas que
surgiram como consequência do esboço fundamental do materialismo dialético, tal
como existiu desde os anos 30 até os 50. Nesse sentido, a filosofia de Bloch não é
transversal ao marxismo, senão que está dentro dele”(Holz-Herramienta,2007-p.36)
No mesmo ensaio , colocando a filosofia de Bloch como expressão de uma época de
“Entremundos”,Holz relaciona a “função utópica” com a “ontologia”:A função
utópica é o ‘nucléo racional’ das utopias ,seu (se podemos falar assim) conteúdo de
realidade ontológico; é o indicio de que cada presente está gravido de futuro (como
defendeu Leibnitz), de que em cada situação histórica estão inseridas,concretamente
presentes, as possibilidades e tendencias para um nível de desenvolvimento melhor e
mais rico” (idem-p.32)
Para H.H.Holz “A mobilidade universal da matéria , seu permanente movimento
(incluindo o salto de transformações quantitativas em qualitativas) implica – contra a
pretensão da metafisica clássica- uma totalidade do real não totalmente fechada, não
concluída; a possibilidade como categoria nodal não tem só um estatuto lógicoepistemológico ,mas também ontológico”(idem-p.39).
Essa é a base objetiva da ontologia da possibilidade, do ainda não ser.E, “Desta forma
podemos aprender dele –Bloch- qual é o campo de problemas que possui tal ontologia
como uma peça central da dialética ( no contexto da estrutura categorial de realidade e
possibilidade”(ibid)
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E,nesse sentido, conclue Holz; “neste movimento intelectual, a filosofia de Bloch
pertence essencialmente à historia do marxismo”(ibid).
Com base em Munster, vamos dedicar mais um espaço a historia desse livro,e
sobretudo,a seu conteúdo,que o próprio Bloch chamou de “casamento da dialética e da
matéria”.
“Esse livro que retoma ,sem au conclusão, a tese central de Bloch que a matéria
enquanto ‘dinamei-on ativa é uma enteléquia inacabada(...).A versão final comporta
modificações,ajustes e complementos através dos quais Ernst Bloch quis enriquecer seu
livro sobre o materialismo que o autor pode salvar dos nazistas, levando em navio o
manuscrito para os EUA (em 1938) e levando-o de volta para europa,por uma viagem
de navio em sentido inverso, em maio 1949.O manuscrito passou por uma revisão por
parte de Bloch, em Tubingen, entre 1969 e 1971, revisão efetuada em colaboração
estreita com seu principal assistente, M.Burghart Schmidt. Então, Bloch tomou a
decisão de publicar, em anexo desse livo, seu importante ensaio sobre Avicena e a
esquerda Aristotelica, cujas origens remontam aos estudos dos escritos de Avicena e
de Averroes que Bloch realizou nos anos 1926-1927,e que pôe o acento sobre a
transformação póstuma da filosofia de Aristoteles, por uma “esquerda aristotélica” que
antecipa, notadamente em relação à definição da relação “forma-materia”,as concepções
mais modernas e revolucionarias”(Munster-ps. 193-194)
O que motivou Bloch nessa pesquisa filosófica , nesta volta à aristoteles?
Segundo Arno Munster,as pesquisas foram motivadas e animadas pelo “desejo e a
vontade do filosofo de por em evidencia, de uma forma espetacular, os fundamentos de
seu próprio pensamento no materialismo...,mas um materialismo diferente diferente,
mesmo especulativo.Elas foram guiadas pela ambição do autor de desafiar, pela
reconstrução da historia do materialismo, na historia da filosofia, todos os aportes
filosóficos de um materialismo vulgar e suas consequências politicas nefastas para a
historia e atualidade do marxismo.”
Nesse ponto,Munster explica o conteúdo da obra :”essa ambição e essa convicção
motivaram Bloch a empreender:
-primeiramente, a critica sistemática de todas as concepções mecanicistas da matéria
que emergiram, aparentemente no curso do otimismo cientifico das Luzes, no decorrer
dos séculos XVIII e XIX.
Em segundo,conforme às premissas teóricas de um materialismo entendido nãodogmaticamente, uma redefinição da relação da consciência do sujeito com o conteúdo
do ato objetivo, no quadro de uma ontologia materialista do ‘ainda-não-ser’, em que a
relação do sujeito ao mundo é determinada como modo de realização (manifestação)da
possibilidade objetiva real;
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E,em terceiro lugar, tentar depurar o conceito marxista da matéria das desfigurações
materialistas vulgares de uma matéria imóvel, privilegiando uma concepção
extremamente dinâmica da matéria enquanto enteléquia inacabada,
E,em quarto lugar, a (re)fundação de um conceito de matéria “aberta, utópica” em qeu a
matéria é definida antes de tudo como o “substrato da possibilidade objetiva
real”.(idem-ps.189-190)
Por fim, “Esse programa de pesquisa –com suas vastas dimensões- inclui um grande
interesse por parte de Bloch pelos filósofos da esquerda aristotélica da Idade Media
(notadamente por Averrões e por Avicena) e com esse proposito ele parece ser
particularmente apegado à Averrões no qual a distinção aristotélica clássica entre forma
e matéria é superada (e ao mesmo tempo radicalizada) no sentido preciso que a matéria
(hylè) é definida como “possibilidade e como substrato de uma matéria-empossibilidade” (de uma “possibilidade aberta ao futuro”).{idem-p.190}.
Passemos ,então, a visão blochiana sobre Aristoteles. Em capitulo chamado de
“Aristoteles e a matéria não-mecanica” ,E.Bloch nos fala sobre a ‘esquerda aristotélica”:
“ A esquerda aristotélica vem de longe, e foi semi-ocultada.; eis que ela ressurge hoje
como nova frente à um olhar reavivado.Foi antes de tudo a virada dada na relação
matéria-forma que ela ressurge, em um tempo partiularmente interessado pelos
aspectos da matéria.HEGEL É IMPORTANTE POR SEU MÉTODO DIALETICO,
MAS ARISTOTELES E SUA ESQUERDA O SÃO PELO CONCEITO DE
MATERIA.”(Bloch,2008-p.s 54, 55)
Na obra de Bloch, matéria e utopia são pares dialéticos, e essa relação vem do conceito
de POSSIBILIDADE.Bloch tenta responder a questão “De onde surge a possibilidade ?
E, então, parte de Aristoteles, de sua assimilação da possibilidade com a matéria,que
ocorre nos ‘aristotelcios de esquerda ou panteistas”,tais como, Avicena, Averróes,
Avicebron, Giordano Bruno e Goethe.Dai,decorre seu conceito de “ matéria grávida” e
de “ainda-não-ser”.
“Ela é , em Aristoteles,
rica de movimentos e de formas, desenvolve-se
qualitativamente à partir de uma base quantitativa.Enquanto substrato desse
desenvolvimento gradual, é ela que condiciona toda coisa –“ segundo o possível” – e,
antes tudo, predispõe toda coisa enqunto “ser-em-potencia”, como “possibilidade
objetiva”.(ibid-p.55)
E.Bloch recupera em Aristoteles a categoria da “dynamei ôn”,em virtude da qual “o serem-potencia em seu devenir ,enquanto poibilidade objetiva real cujo substrato é a
matéria existente em sua totalidade, aos horizontes ainda abertos”.(ibid-ps 55 , 56)
Para Bloch,a esquerda aristotélica desenvolveu o que estava ‘em germen’ em
Aristoteles, ou seja, “a sinomia entre disposição e possibilidade”.
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E, essa definição da matéria foi retomada na Renascença ‘por quase todos os filósofos
da natureza”.
Por isto, ”Marx,
na “Sagrada Familia”,elogiou essa dimensão da matéria própria à Renascença e que já
significava a esquerda aristotélica”:
“Entre as propriedades inatas da matéria, o movimento´é a primeira e a mais eminente,
não somente como movimento mecânico e matemático porém, muito mais como
instinto, espírito vital, força expansiva, tormento da matéria (para usar a expressão
de Jacob Boehme).As formas primitivas da amteria são as forças essenciais vivas,
individualizantes, inerentes à ela, e são elas que produzem as diferenças especificas.Em
Bacon (...) o materialismo reflete ainda de forma ingênua, os germens de um
desenvolvimento múltiplo. A matéria sorri ao homem total no raio de sua poética
sensualidade; ao contrario, a doutrina aforistica,ela,formiga ainda de inconsequncias
teológicas”.(Marx){ibid-ps.57, 58}
Bloch,então,comenta essa passagem de Marx:
“É a inconsequencia assim qualificada que a partir de Hobbes o materialismo eliminou
totalmente, mas, já em Bruno , o materialismo da natura naturans , essa
inconseqüência dita teológica só se encontra em sua forma panteísta.Proximo a isso,
a matéria enfim carregada de potencia é forte para, como disse Goethe, superar o
espírito, que só se reencontra fora da matéria passiva.Tal é,portanto, a primeira
metamorfose, essa que a esquerda aristotélica tinha realizado: a ativação da
matéria”.(ibid-p. 58)
A esquerda aristotélica no Renascimento
Bloch em “Experimentum Mundi” (1975) retoma algumas considerações importantes
em relação a nosso tema, especificamente da relação dialética Aristoteles-G.Bruno: ” a
assimilação aristotélica da essência com a possibilidade permite conceber a matéria
como um ser-segundo a possibilidade e de a definir a partir da noção central de ser-empotencia;mas,isso não impediu Aristoteles de conceber o possível em um sentido
puramente passivo ao modo da cera receber a forma do selo (a forma ativa ).
Mas, esse conceito de matéria se revela tão dinâmico para integrar em seguida, em
Avicebron e Giordano Bruno , a propria forma ativa” (idem-p.221).
Em seu “Entremundos na historia da Filosofia”(1977), Bloch aborda a relação São
Tomas de Aquino-Aristoteles em relação ao conceito de matéria , a partir da concepção
de hierarquia tomista ,que , posta sobre a ordem aristotélica , “sendo o conjunto uma
copia do regime feudal”.A esse processo, Bloch chamou de “degradação tomista da
matéria”:
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Assim, Tomas , portanto, une a metafisica aristotélica com a teologia , a custo de
reinterpretar o conceito aristotélico de matéria, para nós o mais essencial, chegando a
seu contrario...A matéria lhe falta absolutamente uma força própria, converte-se
totalmente em uma cera puramente passiva, muito distante da descoberta de uma
natura naturans em Avicena e Averroes, sob a influencia também de
Aristoteles”.(Bloch,1984-p.85).
Com G. Bruno, “ a honra da matéria começa,enfim,a brilhar.A proeminência da forma
desaparece totalmente (...) Autosuficiente, é a matéria que fecunda a si própria,dando o
incandescente de Bruno,que trouxe à existencia Avicena, Avicebron e Averróes, é tão
grande que ele vai a ideia aristotélica de uma tensão da materia viva ate a forma
(concebida como poder formador limitado) por incompatível com a autosuficiencia da
matéria ( concebida como o sentido infinito da criação)”.(ibid-ps.46,47)
Na visaõ blochiana ,“É o parentesco em espirito de Giordano Bruno com a esquerda
aristotelica, como ela surge pelos séculos nesse materialismo vitalista”.(ibid-p 47)
Para Bloch, Bruno fornece ao naturalismo de Avicena seu desenvolvimento lógico.
“Há um prolongamento na filosofia moderna da imanência com suas ricas mediaçãoes
da esquerda hegeliana”; oriente e ocidente juntos, é uma verdaded do materialismo que
se desenvolve. E para acabar,chamamos a atenção na relação nada neglicenciavel que,
sem panteísmo, existe entre
Avicena, Averroes e a teoria leibnitiziana do
desenvolvimento imanente(...) Leibniz desenvolveu uma concepção mais genérica do
averroismo que Bruno: o principio do auto-engendramento progresssivo do
mundo”.(ibid-p 49)
E.Bloch ,nos anos 1950-1956 deu cursos em Leipzig sobre a “Historia da
Filosofia”.Um parte deles foi sobre o Renascimento,e foi repetido nos anos 1962-1963
na Universidade de Tubinger publicado como “Lições da Filosofia da Renascença”
(1972).
Para Bloch esse periodo “É uma aurora como a historia universal rara vez contemplou,
com o frescorde uma classe ascendente; em uma palavra: o Renascimento.Não foi
simplesmente um novo renascimento(...) foi um nascimento de algo que antes jamais
havia passado pela mente humana, uma irrupção de figuras como todavia não haviam
sido vistas nunca sobre a terra.Apareceram e realizaram sua obra, tempo de primavera:
uma sociedade que se transforma e uma nova que surge.F.Engels chamou o
Renascimento da maior revolução progressista que a humanidade tinha vivido até
então,e,como tinha razão em chama-lo assim !”.(Bloch,2007-p.9)
Bloch traça os principais pontos desse giro de época:
“A ATIVIDADE é a nova palavra de ordem.O homem novo trabalha,não tem mais
vergonha de trabalhar.A proibição que a nobreza tinha lançado sobre o trabalho, tido
como degradante e desenrado, é suspensa;assistimos ao nascimento do homo faber
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que, sem ter plena consciência da mudança ocorrida, transforma o mundo por sua
atividade”.(ibid-ps 10,11)
Mas, Bloch ressalta, “esse processo está ligado às lutas sociais:”
“ È a vitoria de esforços que foram traduzidos, na Italia, nos séculos XIII e sobretudo no
XIV,pelas revoltas de artesãos.O capital comercial adota uma atitude mais
empreendedora, os Médicis criam em Florença o primeiro banco.As empresas
manufatureiras se impõem ao lado e contra as empresas artesanais;começa a calcular os
custos,porque não se tratava mais apenas de aprovisionar o mercado local mas de
exportar para longe seus produtos.A economia de emrcado dos inciios do capitalismo
faz sua aparição na Italia;é na Italia que os obstáculos econômicos da época feudal
foram pela primeira vez uperados; foi da Italia que que partiu a Renascença.Ela aportou
dois fatos novos:
-a consciência do individuo tal qual se desenvovleu a partir da economia capitalista
individual frente ao mercado fechado das corporações;
- a impressão da imensidão que substituiu a imagem do mundo artificial e fechado da
sociedade feudal e teológica”.(ibid-ps.10,11,12)
Bloch, então,aprofunda a analise destes dois elementos:
“ Vejamos primeiro o individuo,o homo faber: é o começo do interesse pela obra do
autor.Advinha-se e se descobre no individuo forças ate então ignoradas,forças iguais as
que a técnica desenvolvia na sociedade; o Renascimento é a época da descoberta de
novos meios de produção;a musa de um Leonardo da Vinci não negligencia essas
técnicas.Mas,entre as forças produtivas, o homem que inventa e que ousa é ele próprio
um fenômeno novo”.(ibid-p.11)
“O segundo aspecto dessa epoca é o sentimento de imensidão que se apodera dos
homens: atrás da existência social do lucro se desenha a época das descobertas,de
Cristovão Colombo,de Fernando de Magalháes, da primeira viagem de circunavegação
em torno do globo.No contexto do postulado social, abandona-se o pontode vista
geocêntrico para substitui-lo pelo heliocentrismo: é a vitoria de Copernico.”(ibid-p.12)

Hegel e Leibniz
Em seu estudo sobre Hegel (1948) , E.Bloch ao refazer a historia da dialética , diz
que “Seria uma ingratidão não evocar aqui, entre os pensadores, aquele sem o qual a
dialetica não teria sido concebida como dotada de tanta força.Trata-se de Leibniz:
dialético no procedimento do calculo diferencial do qual é o inventor, dialético em seu
conceito do repouso como movimento infinitamente pequeno, da igualdade como
desigualdade desaparecedoura; mas,de outra parte,não dialético ao dizer que na natureza
não há salto.Mas,sem Leibniz, asssim viva que ela foi, a dialética teria dificilmente
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produzido o seu conceito que é propriamente explosivo:
TENDENCIA.”(Bloch,1977.p.123)

o

conceito

de

Bloch prossegue em sua belíssima definição de Leibnitz:” As unidades ultimas são para
Leibniz pontos de força, em que a atividade consiste em passar do estado estreito e
passivo ao estado ativo, das representações osbscuras as representações mais claras.È o
APETITE das MONADAS, ou seu desejo, um esforço para o desenvolvimento,
EVOLUÇÃO, desdobramento de seu próprio conteúdo.As monodas são uma raça que
se esforça de passar da obscuridade ao dia;Leibniz as concebe em grande parte no
espírito das Luzes em seu inicio,de qualquer forma como os cidadãos elementares da era
das Luzes.Mas o APETITE é ao mesmo tempo correlativo à presença de um
impedimento; a pulsão, a tendência em geral , é em Leibniz o modo de existencia de
uma atividade comprimida.Os conceitos pelos quais Leibniz torna esta ‘INQUIETUDE
POSSANTE’
lembram de forma muito significativa os que concernem ao
comportamento do gás, ou seja, de corpos pura e simplesmente em expansão.Com
efeito,se um gás, a temperatura constante, é comprimido à metade,a um terço, um
quarto,etc, de seu volume, sua tendência à expansão cresce do dobro,do triplo, do
quadrupulo,etc.Assim, segundo a lei de Mariotte, formulada desde 1686 por esse
contemporâneo de Leibniz, a pressão de uma massa gasosa é inversamente
proportcional à seu volume.(ibid-ps.124,125)
E que,“Ora, Leibniz universalizou essa lei à totalidade das energias, ele a ligou
diretamente à tendência de suas monadas à uma força de expansão comprimida,
dizemos mais: ele a ligou ao futuro”.(ibid-p.124)
Assim, diz Bloch,”Leibniz usa uma imagem audaciosa que identifica o futuro com o
espaço livre: “ igual aos corpos elásticos restringidos, em que a maior dimensão está
presente a titulo de tendência, assim na monada se acha presente seu estado futuro”. E
que, “Indo mais longe, em uma resposta a Bayle, em 1702, Leibniz usa igualmente uma
expressão que, por uma remarcavel antecipação, une o modo de existencia da atividade
comprimida à tendencia à nascer:”Podemos dizer que, na alma como em tudo, o
presente é gravido do futuro”.(idem)
Bloch relaciona leibnitz com o socialismo utópico :“Uma utopia social do século XVIII,
O ANO 2240 de Mercier, tomou por epigrafe essa frase de Lebiniz. De forma
melhor,Marx mesmo a evocou no celebre aforismo segundo o qual a violência é a
parteira de uma sociedade gravida da sociedade a vir.”(idem)
E, conclue Bloch:” certo, Leibniz foi em geral um pensador ao mais alto nível
conciliador; não pdoemos desconhecer entretanto o caráter revolucionário de sua noção
de tendência, de ‘inquietude possante’, justamente em razão de sua analogia com a
tendência à expansão dos corpos comprimidos”.(idem)
Dizendo que a noção lebniziana de tendência não foi suficientemente levada em
conta,Bloch afirma que “Ela tem no entanto muita importância porque esclarece o uso
revolucionário que em seguida pode ser feito da dialética hegeliana.tendo introduzido na
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dialética esse elemento subversivo,a noção leibniziana de tendência pode ser mais tarde
reencontrada e aplicada.Hegel qualificada a dialética de explosiva e expansiva;bem
antes dele, Leibniz tinha visto uma espécie de afinidade com a teoria cinética dos gases,
com essa tendência expansiva a qual a velha caldeira revela-se a longo prazo incapaz de
resistir.de modo que a dimensão superior é a do futuro”.(ibid-p 125)

Leibniz e Spinoza
(no olhar de Feurbach e Lenin)
V.I. Lenin, em seus “Cadernos Filosóficos’ fez apreciações importantes sobre a
filosofia de Leibniz.
Tecendo comentários a obra de L.Feurbach , sobre a Filosofia de Leibniz, Lenin inicia
remarcando que “Feurbach escreveu o Leibniz em 1826, quando era ainda idealista”.
Quando Feurbach afirma que “o traço que diferencia Leibniz de Spinoza: em Leibniz o
conceito de substancia se acrescenta o conceito de força ‘ e o de força ativa’...o
principio da atividade espontânea”, Lenin , então, comenta: “ Isto, através da teologia
Leibniz se aproxima ao principio da conexão inseparavel ( e universal, absoluta ) entre
materia e movimento”.(Lenin).
Segue Feurbach:”A essência de Spinoza é a unidade; a de Leibniz é a diferença, a
distinção”;A filosofia de Spinoza é um telescópio , a de Leibniz um microscópio”.”O
mundo de Spinoza é o vidro acromatico da Divindade, meio traves do qual só vemos a
luz celeste incolor da substancia única;
O mundo de Leibniz é um cristal poliedro , um diamante,que,graças a sua natureza
particular, transforma a luz simples da substancia em uma riqueza infinitamente
múltipla de cores e ao mesmo tempo a obscurece”.
“A substancia corpórea não é assim para Leibniz, como para Descartes, uma massa
apenas ampliada ,inerte, posta em movimento pelo exterior, mas, como substancia, tem
em si msma uma força ativa, um irrequieto principio de atividade jamais em
repouso”.(Lenin.Cahiers Philosophiques.1955-ps 59,60)
Lenin comenta: “ É sem duvidas por essa razão que Marx aprecia Leibniz apesar de seu
lado “lasseliano” e suas tendências conciliadoras da poltica e da religião.A Monada é o
principio da filosofia de Leibniz.A individualidade, o movimento, a alma (de um tipo
particular).Não dos átomos inertes,mas das monadas vivas, moveis, que refeltem nelas o
universo inteiro, e possuem o poder ( confuso) de representação (almas de um tipo
particular ); eis os “elementos últimos”.(ibid-p 60)

Leibniz e Hegel
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Esse mundo microscópico leibniziano foi objeto de estudo sistemático de um aluno de
E.Bloch, trata-se de Hans Heinz HOLZ,em seu livro intitulado “Leibniz”( (Stuttgart,
1958 ).
Para H.H.Holz, “O pensamento de Leibniz aponta em muitos casos para coisas novas e
imprevistas.Está antecipando sempre para um futuro distante, que será o que poderá
conceber sistematicamente o que ele pensou antes”(Holz.1970-p.29)
No capitulo conclusivo de sua obra ,”Influxos do pensamento de Leibniz”,Holz
compara Leibniz com Hegel:
“Quase um século depois da morte de Leibniz , Hegel voltou a abordar de um modo
filosófico apropriado o problema da riqueza enciclopedica e do impulso dialético , que
formam os dois momentos essenciais do pensamento de Leibniz (grifos meus). Hegel
retomou o fio condutor ali onde Leibniz o tinha deixado.
Leibniz, o pensador do barroco que se alimentava da plenitude e que se dilatava pela
imensa riqueza viva do fático, encontra sua correspondência no rigoroso pensador do
classicismo, para quem a materia se ordena em um esquematismo rígido; o pensador
harmônico dos coros polifônicos da realidade é correspondido pelo arquiteto da Ideia
absoluta.Apesar destes contrastes na fisionomia intelectual e na tipologia do estilo
filosófico, não éarbitrario traçar uma ponte que enlaça a Leibniz com Hegel”.(ibid-ps
217,218)
“Ambos se encontram ,ao contrario, nos limites extremos desse movimento que se
acostumou a chamar IDEALISMO ALEMÃO; com Leibniz começa ecom Hegel
concluie; de um a outro se extende uma época que deve ser concebida como uma
unidade em que têm seu lugar histórico pensadores como LESSING, HERDER e
GOETHE,KANT e FICHTE e, em certos entido,também SCHELLING.
Se desenvolvemos essa idéia em sua evolução histórica se vê que os impulsos
leibnizianos, que durante os éculo XVIII foram levados por vias errôneas e equivocadas,
são retomados finalmente por Hegel, que é o que mais próximo se acha a seu conteúdo
originário”.(ibid-p.218)
Apos analisar as posições de Lessing, Kant e Herder, em relação aos ‘impulsos
leibnizianos”,H.Holz afirma que “Atraves de Herder a metafísica de Leibniz chegou até
GOETHE,o qual é certo sempre fala de spinozismo;porém,ao faze-lo pensa em monadas
, enteléquias e organismos, em materia cheia de vida,em matéria energéticodinamica.Por este caminho perdura o elemento não acadêmico do filosofar lebniziano
e,sobretudo,sua dialética”.(ibid-p 224)
E,é com Lessing que “começa na Alemanha uma tradição leibniziana que sublinha e
ativa o núcleo materialista, antiteologico e dialético de sua filosofia”(ibid-p.219)
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“Essa linha e´ a que conduz a Hegel.(...).A decisão de Hegel contra Fichte (e de Kant )
pode ser interpretada como uma volta ao legado de Leibniz,ainda quando se fez
provavelmente sem um conhecimento detalhado e exato da filosofia leibniziana; isto é,
simplemente sobre a base da corrente da tradição.De fato o idealismo objetivo é uma
possibilidade legitima de desenvolvimento do sistema leibniziano,enquanto o idealismo
subjetivo não é de modo algum,e só por error se tem podido intepretar em tal
sentido.’(ibid-ps.224,225)
Sobre Hegel,” A interpretação hegeliana do mundo, que parte de uma conexão e de um
processo universais, se acha prefigurada na monodologia de Leibniz.A interpretação das
categorias lógicas como reflexo de realidades ontológicas, queHegel realiza em sua
CIENCIA DA LOGICA, corresponde ao duplo aspecto lógico-ontologico dos conceitos
leibnizianos.(grifo meu){ibid-p. 226}
Para Holz, “A dialética como salto das contraposições e como unidade do contraditorio
está antecipada em diversas formas já em Leibniz: como doutrina sobre as percepções,
como doutrina da possibilidade e da compossibilidade e finalmente como complicada
hipótese da harmonia preestabelecida.
Pôe-se, assim, de manifesto uma afinidade fundamental entre estes dois sistemas
situados ao começo e ao fim do idealismo alemão”.(ibid-ps 226, 227)
HOLZ, então, destaca as afinidades ediferenças entre Hegel e Leibniz:
“A filosofia de Hegel está orientada de antemão ao grande esquema em que todos os
fenômenos são classificados.Aqui tudo que em Leibniz era vida florescente se congela
para formar uma arquitetura degelo, que só aqui e ali começa a derreter-se sob o fogo do
pensamento.(grifo meu)
O famoso e desacreditado decreto de Hegel de que todo o real é racional e de que todo
o racional tem que sertambém real, está prinunciado integralmente desde ume spirito
leibniziano.Mas.em Leibniz se quer significar com isto acompreensão cientifica do
acontecer mundano, junto com uma esperança otimista-utopica na vitoria da razão no
curso do processo histórico.Em Hegel esse principio se converte –embora não tanto
como se fala- em uma justificação do existente,do Estado prussiano e da dinastia dos
Hhenzollern”.(ibid-p.228)
Em nota,Holz nos envia a obra de E.Bloch sobre Hegel).{ibid-p.227)
Deste modo, “Leibniz se dá conta perfeita da diferença existente entre a realidade e a
tendencia; em troca, para Hegel não há tendência alguma que pudesse levar mais
adiante a realidade alcançada;o que todavia ficava para realizar,podia ser integrado no
marco do existente e desenvolvido a partir deste.”(idem)
Todavia, por varias razões,em alguns pontos,Hegel esta´ a frente de Leibniz:
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“No Hegel jovem as coisas ocorrem de modo diferente.Suas primeiras obras, até o
primeiro grande esboço da FENOMENOLOGIA, são escritos revolucionários que
recebem seus impulsos decisivos da tensão existente entre a realidade má e os
propsoitos bons.(...).A autentica e peculiar superioridade de Hegel frente a Leibniz
consiste nisto:
Em ter convertido a dialética universal deste em um instrumento historicamente agudo e
metodicamente aplicável de conhecimento social e histórico, enquanto que, naquele
estagio primeiriço da filosofia sistemática alemã, a historia como problema ficava
todavia muito dependete da interpretação ontológica do mundo, orientada pela
natureza”.(ibid-p.228)
Para Holz, “O Leibniz maduro estava vinculado,sem duvidas,o mesmo que o Hegel da
madurez,às circunstancias exustentes e adotava uma atitude precavida e reservada frente
a exuberante vontade de rnovação.Sem duvidas,jamais afirmou a superioridade do
presente sobre o futuro,do existentesobreo futuro,e quis situar sempre o ser no âmbito
aberto das possibilidades, no que podia ser modificado pela norma do dever-ser.
Com uma Constancia na atitude vital que se encontra raras vezes, Leibniz foi desde sua
juventude ate sua morte um revolucionário prudente (com meios diplomáticos);ao
contrario, Hegel satisfez a fogosidade da juventude com o conseguido, eliminando-a
logo em um estado de mobilidade (e contemplou o mundo,por assim dizer, com olhos
de funcionário).
Nesta diferença se reflete naturalmente a posição histórica de ambos pensadores:
Leibniz se encontra ao começo do movimento burguês da Ilustração,em uma linha
ascendente do desenvolvimento social, quando a toelrancia, o direito natural e a
educação do gênero humano se converteram nos lemas das exigências de emancipação
do “Terceiro Estado”.
Hegel viveu o triunfo desta autoliberação da burguesia na Revolução Fracesa e nas lutas
constitucionais que a seguiram, e refeltiu em sua própria evolução,primeiramente a luta
pela liberação dastravas de classe ,e logo a reconciliação entre o feudalismo e a
sociedade burguesa”.(ibid-p.229)
Com outras palavras, prossegue Holz:
“A figura básica do sistema hegeliano se caracteriza ela tensão entre o pensamento
revolucinarioe o pensamento estaurador entre 1800 e 1830(...).Aocontrario,o sistema de
Leibniz se encontra em uma dupla aurora:
A social da burguesia e técnico-cientfica da moderna investigação da natureza.A ele
pode ser aplicado o símbolo de Jakob BOHME: AURORA, que significa a juventude e
o anuncio deuma época.hegel elegeu para símbolo da velhice e da conclusão: a
CORUJA DE MINERVA,que solevanta vôo ao final do crepúsculo da tarde”.
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“Desta maneira, o pensamento de Leibniz traz em si não so´ os germens do idealismo
hegeliano, mas também as origens de uma interpretação materialista do mundo”.(grifo
meu).{ibid-p.230)
A dissolução do sistema hegeliano pelo materialismo pode retornar ao ponto de partida
de Hegel em Leibniz”.(idem)
Feurbach e Leibniz
Holz situa a posição de Feurbach nesse processo:“Feurbach percorreu de fato esse
caminho. Entre seus primeiros escritos se acha uma exposição da filosofia leibniziana,
que devemos considerar hoje como uma das mais adequadas entre as produzidas pela
historiografia alemã.”(ibid-p.231)
Já vimos acima,alguns comentários que Lenin fez a essa exposição da filosofia
leibniziana por Feurbach.
“ Com a sagacidade própria do filosofo autentico, Feurbach destacou extamente nesta
exposição os pontos decisivos que permitem, mais ainda, que exigem uma prolongação
distinta da hegeliana.Deste modo, a própria evolução de Feurbach desdeHegel até uma
filosofia materialista esteve estimulada e influenciada por sua “repetição” da filosofia
leibnizizana”.(...).Feurbacha foi o primeiro a ver com clareza que Leibniz não devia ser
considerado só como precursor dos sistemas idelaistas de Kant ou de Fichte,mas que
representa uma virada na filosofia alemã.
Feurbach qualifica a Leibniz de “materialista-idelaista”, isto é, assina extamente o fato
de que desde Leibniz pode partir um caminho que leva a Hegel, mas também outro que
leva a Feurbach mesmo ( e logo, prosseguindo-o, a MARX, como veremos
imediatamente).Mas,feurbach não logra aqui por de manifesto a dialetica – para a qual
tinha pouca compreensão – existente em leibniz.A situa entre os componentes idealistas
d filsofo,o qual é objetivamente equivocado;porem rsulta compreensível em razão da
preponderante impressão produzida pelo método de Hegel.Tão mais surpreendente é o
fato de que feurbach,postergando o dialético,visse o núcleo materialista da ontologia
leibniziana, núcleo quê ,sem duvidas, se acha estreitamente ligado com essa dialética e
que só por ela é esclarecido genuinamente”.(ibid-p.231)
(...).Leibniz se converteu para Feurbach na fonte da revisão de seu próprio
hegelianismo.Ofato de que o giro de Leibniz contra o cartesianismo excluísse também
para ele uma recaída no kantismo foi algo que Feurbach sublinhou especialmente.Não é
o criticismo (kantiano),mas unicamente uma ONTOLOGIA MATERIALISTA a que
pode superar a Hegel (grifo meu).{ibid-p.232)
“Tambem o monismo imovil de Spinoza, contra o qual leibniz se defendeu tão
apaixonadamente (talvez porque percebia que a filosofia de Spinoza constituía,por sua
proximidade com a sua, um perigo para ele ), o considerava justamente feurbach como
uma forma inferior em comparação com a doutrina de Leibniz.”(idem)

Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 208 de 291

209
O dinamismo leibniziano tinha naturalmente que ficar mais próximo ao giro
antropológico de Feurbach; porém tal dinamismo prepara também o passo a um
materialismo dialético”.(idem)
Como vimos nas notas de Lenine sobre Feurbach-Leibniz, Holz destaca que “Talvez o
mais valioso sejam as observações de feurbach a cerca da teologia leibniziana .Feurbach
destacou com especial agudeza – e nisto coincide com Lessing - que o fator religioso
não tem posto algum na metafísica de Leibniz, e que é um resíduo de religiosidade
pessoal,a qual se transforma em seguida nos marcos dos conceitos ontológicos, em uma
idéia que só pode ser interpretada intramundanamente”.(idem)
Tarefa que Lenin realizou em seus “Cadernos Filosóficos” em relação a Hegel, mas
também em relação a Leibniz.
E que, “Feurbach mostra que Leibniz era na verdade o protótipo do homem a-religioso”.
Holz
segue
seu
raciocínio:
“De feurbach procedem também as tendencias que aparecem em MARX e em LENIN,
orientadas a assimilar o pensamento de Leibniz (“Tu conheces minha admiração por
Leibniz”,escreve Marx a Engels em 10 de Maio de 1870).{ibid-p.232}
En passant, Holz afirma que na França,”Se pode também recordar a DIDEROT, que
foi o que mais profundamente compreendeu na frança as intenções de Leibniz”.(ibidp.233)

Leibniz, Marx e Lenin

Sigamos com as reflexões de H.H. HOLZ:
“Sem duvidas, as idéias de MARX sobre uma possível união do principio dialético de
Hegel com o principio materialista dos ilustrados franceses e de feurbach foram
influenciadas por Leibniz ( em parte atraves,sem duvida, da exposição de feurbach).
“A primeira Tese de Marx sobre Feurbach pode ser interpretada perfeitamente como
uma objeção que Leibniz tinha feito contra os materialista de sua época,de um lado,e
contra a filosofiade Hegel, de outro,poderia contrapo-las entre si.
Também a oitava Tese sobre feurbach corresponde extamente a um principio
leibniziano,
E a décima Tese está ao final de uma evolução histórica das idéias que começa em
linha reta em Leibniz e leva, através de Lessing e de Hegel, a Marx.
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(...)O que importa aqui é assinalar que também os pos-hegelianos materialistas se
acham objetivamente em conexão com Leibniz e estão inseridos no movimento que tem
nele seus começos modernos”.(ibid-ps.233,234)
Holz prossegue sua reflexão,agora em relação as idéias de Lenine:
“O que se pode demonstrar comtoda clareza é o influxo que Leibniz exerceu sobre
Lenin atravesde feurbach.
Durante seus anos de e xilio na Suiça Lenin estudou detidamente a obra de feurbach
sobre Leibniz,tirou notas delas e encheu suas margens de observações.
A este propósito é interesaante ver quais são os pontos de vista que Lenin sublinhou
como decisivos (de fato,são os pontos centrais da metafísica leibniziana):
- o enriquecimento da noção spinoziana de substancia com o fator enrgetico da força,
da auto-atividade;
- o refelxo do mundo na monada;
- a materia como “laço das monadas”, a dialética, o ‘naturalismo’.
A concepçao leninista da essência da dialética vai muito além do esquema de Hegel e
o enriquece com um fator que já em Leibniz pertence ao núcleo essencial da dialética.
As notas sistemáticas de Lênin sobre o problema da dialética são “posteriores”,como
pode provar-se, a seu estudo intensivo de Leibniz e de Hegel.Os resumos e pontos sobre
Hegel e Leibniz são do ano de 1914; as formulações sobre a dialética,dos anos 1915 e
1916.
Resulta .obvio,supor que o enriquecimento da dialética com elementos não
hegelianos,cuja afinidade com as idéias de Leibniz pode mostrar-se sem esforços,se
deve ao estudo de Leibniz e aos estímulos recebidos através de feurbach”,conclue
H.H.HOLZ.(ibid-ps.234, 235)
Voltemos a E. Bloch que,em seu “Principio Esperança” teceu considerações
preciosas sobre o conceito de “ possibilidade”.
Bloch aborda os entraves a categoria-irmã do “possível”, a do “NOVO”.; “É a
aversão do pensamento estático em relação a uma concepção de um mundo
ativamente dirigido para abertura de seu horizonte pleno de luz.
Essa mesma aversão, segue Bloch, “se acha nos pensadores conscientes da
existência de um processo como em Aristoteles e em Hegel,e isto a despeito da
concepção grandiosa de um dynamei on real no primeiro , e de uma dialética real
segundo.”(Bloch.Tome I.1976-ps.292, 293)
Prossegue Bloch:”O fato de por um “Um e Todo” acabado, um universo no qual todo
possível é já real (Nicolas de Cusa chama Deus um possest, “poder-ser” acabado, e
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mesmo G.Bruno não deixa subsistir na totalidade do mundo nenhum possível que já
não esteja realizado):
Esta posição estática fechou antes de tudo o acesso do campo do possívelaberto.E´assim que o conceitocategorial da possibilidade se situa inteiro em uma
reino praticamente virgem; é o Benjamin dos grandes conceitos”.(ibid-p 293)
Bloch faz considerações sobre Spinoza,Aristotles e,sobretudo,Leibniz:
“ A negação da possibilidade, o neo-estoicismo, o amor fati se encontram até se
unirem intimamete em Spinoza: voir sub specie aeternitatis, (Ètica,II,proposição
44,corolario2).Pois do ponto de vista da eternidade tal qual concebida por Spinoza,
não existe mais nada que seja parcialmente condicionado,portanto, mais de
possível,eisso proque essa eternidade coincide com a relação ncondicional
fundamento-consequencia (entendido como fatum matemtico do mundo).O que exclui
para o Deus de Spinoza a opção entre as inumeráveis possibilidades lógicas que
LEIBNIZ desenvolvia ainda diantes eu Deus (concebido como realizador)”.(ibidps293,294)
“Mesmo no seio de um mundo existente, tido como mundo realizado por seu criador a
partir de um numero infinito de universos possíveis, a possibilidade é ainda
reconhecida por LEIBNIZ como sendo uma disposição, disposição todavia a partir da
qual,aqui ainda, nada de realmente novo pode se desenvovler,isto é nada que o mundo
não tenha já contido at´agora.
E se LEIBNIZ, único grande pensador do possível após Aristoteles,admite um numero
infinito de outras combinações possíveis do mundo, estas primae possibilitates não
vivem que na razão do criador e não poderão jamais se realizar sem e projetando
noutro mundo, que é realizado uma vez por todas.”.(ibid-p.294)
Concluindo , para Bloch, “o materialismo dialético”,com seu ‘conceito de matéria
dialética, é e será sempre tibutario de Aristóteles e dos desenvolvimentos ainda
inacabados da esquerda aristotélica”.(Bloch.Avicena.p.61)
Enfim,”O que fica no mais alto ponto para ser meditado, é a dynamei ôn enquanto
força ativa e gérmen, isto é, a matéria universalis, o que assegura a coesão interna e
extrema do mundo, de um mundo sempre inacabado em suas origens como em seus
fins.Ela também, portanto, a matéria tem sua utopia; na possibilidade objetiva real, ela
deixa de ser uma utopia abstrata”.(idem)
Tornar-se, então, uma utopia concreta !

Marx e “O Capital” - Aristóteles e Hegel
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A relação e o papel da obra de Aristoteles em relação a Marx foram desenvolvidos por
Michel VADÉE, em sua obra “ Marx, Penseur Du Possible” (1992), especialmente
na parte terceira, “A apreciação de Aristoteles por Marx”.
Porém, vamos iniciar pelo capitulo 7, em que M.Vadée aborda o conceito de
“Atividade”,sobretudo,’o marxismo como filosofia da atividade”.Acompanhemos
suas idéias:
“A herança hegeliana de Marx foi sublinhada , com justeza.também foi vivamente
contestada.Ao contrario, a herança aristotélica permaneceu escondida e é
geralmente desconhecida(...).Quando enumeramos as “fontes do marxismo”, não
pensamos em mencionar Aristótels !.Fazê-lo pode parecer estranho e mesmo
incongruente”.(Vadée.1992-p.323)
J. Zeleny, a quem já recorremos acima para “a estrutra lógica de O Capital “,
situa o papel do estagirita:”Aristoteles foi o primeiro a delimitar as formas de
pensamento em sentido estrito e sem entar as bases para a investigação sistemática
das emsmas(...).Elaborou a historicamente primeira e sistematicamente mais
influente teoria dos tipos básicos de significados de ordem do pensamento, assim
como das leis de seu movimento e interrelação no conhecimento
verdadeiro”.(Zeleny.1982-p.21).
Um dos objetivos da obra de M.Vadee é re-estabelecer a relação entre Marx e
Aristoteles.Vadée mostra que:
“Em sua TESE –de Doutorado- , Marx parte da idéia que a filosofia de Aristoteles joga
o mesmo papel, na Antiguidade, que o de hegel no seculo XIX. Ele pôe em paralelo
estes dois sistemas enciclopédicos , filosóficos ‘que se estendem ate´ à
totalidade”(p.325)
Vadee , nos fornece exemplos desta ‘apreciação de Marx por Aristoteles”:”Marx não
recorre somente as duas categorias,isto é, de “potencia” para designar as forças
produtivas, e de “ato’ para designar a atividade, ele usa numerosas outras categorias
aristotélicas : conteúdo (ou matéria ) e forma, substancia e acidente, universal e
singular, essência e diferença especifica, necessidade e contingência, etc”(ibid-p.322)
“Quando Marx se serve de uma categoria aristoteliciana, não o faz ao acaso ou de um
modo convencional, devido a Hegel te-lo feito antes. È o que constatamos para
categoria POTENCIA que designa a força de trabalho, ou toda força de produção
(meios materiais ou capital).Do mesmo,quando se trata da ATIVIDADE, deve ser
entendida no sentido da ENERGIA em Aristoteles”.(ibid-p.347)
Assim, ”dado o recurso de Marx à estas categorias ,sua concepção da possibilidade é no
fundo a de Aristoteles,se bem que, a primeira vista, o pensamento de Marx parece
depender sobretudo das concepções de Hegel e de sua dialética que das do
Estagirita.”(idem)
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M.Vadee nota que a categoria de “Possibilidade Real” de Hegel, vem de
Aristoteles.Nesse ponto,Marx é de acordo com Hegel:
“Portanto, apesar da força da relação que o liga sobre esse ponto,como sempre,a Hegel,
Marx tem uma sensibilidade mais profunda que esse à possibilidade. Ele explora todas
as facetas dos possíveis de Aristoteles, conforme a sua doutrina das concepções
múltiplas, distingui e analisa do ponto devista ontologico e do pontode vista lógico:
outra a ptencia e a indeterminação,há o freqüente o o provavel,o fortuito ou acidental,
seja fortuna, seja acaso (ou espontaneidade)”.(idem)
“Aristoteles é justamente celebrado por TER RECUSADO DE ABOLIR A
POSSIBILIDADE DE ACONTECIMENTOS FUTUROS, mesmo se eles não devam se
produzir”.(ibid-p.348)
Portanto, ”É legitimo dizer que Marx faz repousar sua concepção da historia na idéia de
“FUTUROS POSSIVEIS” ,que, como para Aristoteles, dependem de uma decisão
“pratica”.(idem)
E, M.Vadee se pergunta:
“Assim convem se perguntar se Marx não seria mais próximo de Aristoteles que de
Hegel no que concerne sua concepção da realização do possível”.(ibid-p.349)
Vadee exemplifica com o conceito de Natureza:
“Ao passso que, para Hegel,a natureza está fechada em um ciclo repetitivo, para
Marx,ela é uma reserva de possibilidades.Desde então, o futuro é aberto, e a historia
está longe de ser terminada: ao contrario,ela começa !”.(ibid-p.350)
E, que: “Tal como o trabalho é “vivo”, a natureza é “vida”.Assim,é essencial que Marx
retome a categoria aristotélica de ato ( ou atividade).Aristoteles inclui a atividade na sua
concepção da natureza.Hegel a pôe no Espirito”.(idem)
“Para Marx, a Auto-Posição ou melhor a Auto-Produção, continua a ser o principio de
toda realidade, natureza ou historia, individuo ou sociedade,trabalho ou capital(..) Marx
não hesita a aplicar a categoria de sujeito as “coisas”, na medida em que elas adquirem
uma “capacidade” de agir , um “poder” e uma autonomia em relação a sua
origem:assim,o capital e o dinheiro tornam-se,em larga medida, os “sujeitos” opostos
aos trabalhadores e emsmo aos capitalistas individuais ! Eles são dotados de autoatividade,de SELBSTATIGKEIT.Eles têm a potencia de se por, de se afirmar, de se
realizar,o que é o caráter especifico de um sujeito.Portanto,eles são produtos da
atividade social dos homens”.(ibid-p.352)
No capitulo intitulado “ A apreciação de Aristoteles por Marx”,M.Vadée afirma que
“Marx não recorre somente à categoria de “Potencia” para designar as forças
produtivas, e de “Ato” para designar a atividade,ele usa numerosas outras categorias
aristotélicas:
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Conteúdo (ou matéria) e forma, substancia e acidente, universal e singular, essência e
diferença especifica, necessidade e contingência, etc”.(ibid-p.322)
“Apesar da diferença de contexto nos quais o conceito de PRAXIS é usado por
Aristoteles e por Marx, vemos que seu sentido aristotélico é preservado.Se não podemos
afirmar que Marx, em sua analise dialética da atividade produtiva-material,retoma
puramente o conceito de pratica aos antigos, ao contrario,como ocorre com
Hegel,tratando-se da pratica em geral,sua origem aristotélica é patente”.(idem)
E que, ”Se há uma certa moderação no uso das categorias filosóficas “hegelianas” em O
CAPITAL, moderação muito relativa, não seria porque Marx usa tal qual Hegel de um
fundo filosófico de categorias e de teses gerais vindo diretamente de Arostoteles?
“.(idem)
“Com efeito, quando Marx faz uma referencia filosófica, além das categorias
hegelianas, não são as de Aristoteles que usa ! Isso não é consciente e desejado
?”.(idem)
O núcleo central da Tese de M.Vadée é dedicado a mostrar que Marx teve contato
estreito com o pensamento de Aristoteles em vários campos, e, que Marx se inspirou da
critica anti-platonica de Aristoteles.
“Nossa Tese será que, contra o idealismo em geral, e entendido o idealismo absoluto de
Hegel, Marx adotou um realismo e um caminho critico em que Aristoteles lhe forneceu
os modelos”(ibid-p.323)
Afirmando que a “Relação Marx – Aristosteles está para ser estudada”, M.Vadée
destaca alguns aspectos dessa relação:
- o juízo que Marx faz de Aristoteles,sobre seu ligar entre os Antigos e na historia do
pensamento em geral;
- a utilização da obra de Aristotles por Marx: o que Ele retém e o mod em que ofaz;
- o sentido da filosofia de Aristóteles para Marx.(idem)
O CONTEXTO

Refazendo a trajetória de Marx: “Quando estudante, Marx se interessou por Aristoteles
com predileção.Esse interesse do Jovem Marx, faz parte do desenvolvimento do
pensamento filosófico que ocorreu na Alemanha após a morte de Hegel.”(ibid-p 324)
Nesse campo, a ‘interpretação de Aristóteles” tornou-se um desafio capital entre os
filosofos alemães.
M. Vadéé aborda, então,o 1º ponto: o juízo de Marx em relação ao Estagirita:
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“Esse juízo é mais que positivo: é um juízo muito elogioso,que supera de longe as
apreciações que ele faz sobre outros, salvo Hegel.Marx sempre teve por Aristoteles uma
grande e real estima.Ele o qualificou de “gigante do pensamento”,de “o maior pensador
da Antiguidade”.(idem)
Em sua “Tese de Doutorado”,Marx estudou bastante Aristoteles.Mas esse fato fica
mascarado porque Marx tomou como objeto central a filosofia de Epicuro.Mas,diz
vadée,”Nos Cadernos preparatórios,quando ele designa três filósofos ‘intensivos’,estes
são: Aristoteles, Spinoza e Hegel”.(idem)
A filosofia de Epicuro é uma das três principais correntes nas quais sedivide a filosofia
grega, após a morte de Aristóteles.
Neste sentido, Aristoteles é para Marx,o ponto culminante do pensamento grego tal qual
a de Hegel o é em relação à filosofia clássica alemã e de todo o pensamento
moderno.”(idem)
Quando Engels, em seu “Anti-Duhring” “qualifica Aristoteles de ‘a cabeça mais
universal entre eles (os antigos Gregos)” e o toma pelo melhor dialético da Antiguidade,
ele exprime o pensamento de Marx”.Tambem,no projeto de introdução ao “AntiDuhring”,Engels chama Aristoteles de “ O Hegel do mundo antigo”.(ibid-p.325)
M.Vadée mostra como Marx relacionava Aristoteles com Hegel:
“Em sua Tese, Marx partia da idéia que a filosofia de Aristóteles jogava o mesmo papel,
na Antiguidade,que a de Hegel no século XIX.Punha em paralelo esses dois sistemas
eciclopedicos, filósofos “que se extedem até à totalidade”,dizia.”(idem)
Partindo da afirmação de Hegel, de que “O tesouro de Aristoteles é após séculos,
desconhecido”, M.Vadée destaca os campos principais da obra de Aristoteles :
“ a) na ordem sócio-politica: a concepção do homem como animal político, as das
relações sociais e de propriedade,a da relção entre homens livres e escravos;

b) na ordem econômica: as teorias do valor e do dinheiro, o papel econômico do
dinheiro acumulado (tesouro) e sua influencia social, as formas do capital na
antiguidade;
c) na ordem histórica: Aristoteles como historiador da filosofia e como fonte para
historia do pensamento anterior a ele;
d) na ordem filosofica: Aristoteles como pensador critico da religião., da teologia e da
especulação, como naturalista entusiasta ao olhar do estudo dos seres vivos;
como psicólogo: teoria das funções físicas;
como epistemologo: teoria do conhecimento e das relações entre a teoria e a pratica;
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Enfim, coroando o todo, Aristotles como teórico critico das categorias mais gerais do
ser e do pensamento: ato e potencia, matéria e forma, substancia e acidente, necessidade
e possibilidade, causalidade e acaso, etc.”.(ibid-p.326)
“Deste ponto de vista, ele é apreciado como dialético por Marx, como foi por
Hegel”.(idem).
M.Vadee ressalta que Marx estudou muitas obras de Aristoteles que lia em grego.E
que também traduziu algumas obras para o alemão. Marx conhecia, então,a obra de
Aristoteles em primeira mão. Quando estudante em Berlim (1837 a 1841),Marx traduziu
A RETORICA e DA ALMA.
Todavia assinala M.Vadée:
“ Mas, muitos traços dessa influencia aristotélica são implicitas e são mais difíceis a
discernir em seus escritos: Ele pensa frequentemente à ajuda de categorias aristotélicas,
que formam,com as que ele tomou sobretudo de Hegel,a trama de seu
pensamento.Certos defendem que Marx,no O Capital,raciocina segundo uma ‘logica’
aristotélica”.(ibid-p.337)
Para Vadée, “Tudo mostra que Aristóteles exerceu sobre Marx uma influncia maior do
que parece. Avançamos uma hipótese: essa influncia se opõe sem eu pensamento a de
Hegel,pois ela entra em conflito com essa em muitos pontos de importância
fundamental”.(ibid-p.339)
“Marx tem um conhecimento direto e intimo de Aristóteles; mas,isso não é
suficiente,por si,para dizer em que consiste sua importância para ele.Ora, é possível
pensar que Marx achou em Aristoteles o grande filosofo realista que lhe permitiu de se
opor à potencia do idealismo hegeliano,sem voltar à Fichte ou Kant(...).nisso,ele
encontrou um precedente e um modleo em Aristoteles, que se opos da mesma forma ao
idelaismo objetivo e especulativo de Platão”.(idem)
Frente a estas questões, M.Vadée e explicita sua posição: “Nos adotamos uma postura
de que setrata de avaliar uma herança, ou bem mais de duas heranças: Marx utiliza ao
mesmo tempo Hegel e Aristoteles”.(idem)
“Aristoteles é apreciado por Marx como um dos maiores críticos da religião, da teologia
e da especulação na Antiguidade. Sua Tese sobre Epicuro mascarou isso”.(ibid-p.340)
Marx diz que “A época de Alexandre foi a de Aristoteles, que rejeita a idéia da
eternidade do espírito ‘individual’ e deus das religiões positivas”.(ibid-p.341)
Para M.Vadee, essa idéia de Marx é capital:
“Ela mostra em Aristoteles o filosofo que, antes de Epicuro, tinha ido mais longe na
critica racionalista da religião e da especulação,porque ele foi o maior critico da teoria
especulativa das idéias de Platão”.(idem)
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Para M.Vadée “O que torna dificil essa percepção deste Aristoteles autentico, que Marx,
como a critica histórica contemporânea,nos ajudam a reencontrar, é o fato que
DESCARTES, e as LUZES em seguida, rebaixaram Aristoteles e os Antigos em
geral.Por muito tempo o acento foi posto nas obras metafísicas e lógicas, o que ocultou
a figura do pensador realista e naturalista que Marx apreciava”.(ibid-p.342)
E que, ”Marx elogia Aristoteles por seu realismo filosófico que vai contra todas as
formas de idealismo. Podemos afirmar que Marx encontrou no Aristoteles O
ANTIDOTO DO IDEALISMO HEGELIANO.Esse idealismo ele o encontrou quando
estudante.O que reteve sobretudo de Hegel foi o método dialético aplicado as questões
históricas,econômicas e sociais.Ora,com Hegel, ele vê justamente em Aristoteles um
dos maiores dialéticos de todos os tempos”.(idem)
M.Vadee faz,então,um jogo de reflexões:
“ A subversão do idealismo absoluto,a denuncia do caráter especulativo da filosofia
hegeliana,o que Marx chamou,em retornando uma metáfora celebre “Por a dialética
sobre seus pés”, se fez nele ao mdo em que Aristóteles tinha posto sobre seus pés a
teoriadas idéias de Platão.Aristoteles é levado ao idealismo por Hegel;Marx o repôs
para o materialismo(...)’.{idem)
Marx deste modo interviu contra a interpretação aristotélica pela escolastica e defendeu
um Aristóteles inspirado em Hegel.
Conclui M.Vadée=” Para Marx, Aristoteles é um filosofo da síntese, de uma sintese
‘dialetica”, pois é uma síntese de contrários, como matéria e forma, ou potencia e ato,
que são indissoluvelmente ligadas na substancia concreta, isto é, no individuo concreto.
É esse Aristoteles – o do Liceu , não o dos comentadores -, com seu enciclopedismo,
seu naturalismo e sua dialética, que porta um tesouro inestimável.É esse Aristoteles que,
em Marx, transparece por tudo onde ele aparece”.(ibid-p.347)

Lenin: Aristoteles nos “Cadernos Filosoficos”

Em seus “Cadernos Filosóficos” lenind edicou algumas paginas à “Metafisica de
Aristoteles”.Lenin inicia afirmando enfaticamente que “Os padres mataram em
Aristoteles o que era vivo e eternizaram o que era morto”.(...).Caracteristico e
extremamente interessante é a polemica contra Platão (no inicio da “Metafisica”)as
questões embaraçantes”,charmantes por sua ingenuidade, e as Bedenken (duvidas) sobre
as tolices do idealismo.E tudo isso,na confusão a mais impotente, em volta do
ESSENCIAL , do conceito e do singular”.(Lenin.Quaderni filosofici.1976-p.369)
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E, “ NB: no inicio da ”Metafisica”, a luta mais dura contra Heraclito, contra a idéia da
identidade do ser e do não-ser (os filosofs gregos se aproximaram da dialética mas eles
não puderam se tornar seus mestres).Muito característico são em tudo, passim, os
germens vivos da dialética e a tendencia à dialética”.(idem)
Lenin caracteriza a logica aristotélica: “ Em Aristoteles, a lógica objetiva se mistura em
tudo com a logica subjetiva, mas isto de forma tal que a lógica objetiva e´em tudo
visivel. Não há duvidas sobre a objetividade do conhecimento.Fé ingenua na forçada
razão,na força , a potencia, a verdade objetiva o conhecimento.E confusão ingênua,
confusão impotente e lastimavel na DIALETICA do geral e do particular – do conceito
e da realidade percebida pelos sentidos do objeto, da coisa, dofenomeno
particulares”.(idem)
Mais uma vez,Lenin diz que “A escolástica e os padres pegaram de Aristoteles o que
tinha de morto, não de VIVO: a tendência , a pesquisa, o labirinto, o homem
perdido”.(idem)
“A lógica de Aristoteles é tendência , pesquisa, aproximação à lógica de Hegel, mas
dessa lógica de Aristoteles (ele que em tudo, a cada passo, pôe precisamente a
questãoda DIALETICA ) fez-se uma escolástica morta, ao rejeitar todas as buscas,
hesitações, formas de por os problemas”.(idem)
No pequeno capitulo “a filosofia de Aristóteles”, Lenin analisa a relação HegelAristoteles.
“Hegel ao expor a polemica de Aristoteles contra a teoria das Ideias de Platão, oculta os
traços materialistas “. E que, “A critica por Aristoteles das Ideias de Platão é uma critica
do idealismo enquanto idealismo em geral(...).Quando um idealista critica os
fundamentos de um outro idealista, é sempre o materialismo que ganha.Cf. Aristoteles
versus Platão,etc, Hegel versus Kant, etc”.(Lenin.Cahiers.1955-ps.234 ,235)
Lenin, por varias vezes se irrita com o tratamento que Hegel deu a filosofia de
Aristóteles:
“Hegel dissimula as fraquezas do idealismo de Aristotesles”; “É repugnante ler como
Hegel cobre Aristoteles de elogios por seus “conceitos verdadeiramente especulativos
.(...).Todos os pontos em que Aristoteles hesita entre o idealismo e o materialismo são
dissimulados”.(ibid-p.238)
Enfim, as reflexões de M.Vadée e de Lenin mostram que E.Bloch tinha razão ao
identificar uma “Esquerda Aristotelica” .
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2.

ROMANTISMO

UTÓPICO

REVOLUCIONÁRIO

E

AUTOGESTÃO COMUNAL

1.1.

Autogestão e Poder Comunal

Como explicitamos acima, este livro tem por objeto o que chamamos de “O
Princípio da Autogestão”. As temporalidades e os espaços da autogestão são ontológica
e esteticamente barrocos, respondem aos temas que Walter Benjamin tratou em suas
“Teses de Filosofia da História”, são os tempos dos dominados, dos Sísifos modernos e,
assim, são assincrônicos, descontínuos. É história a contra-pelo17!
Por várias razões que expomos no decorrer da análise, a Bolívia tornou-se o “elo
forte” , ou na expressão feliz de Goldmann, “O máximo de autogestão possível”, do
Princípio da Autogestão ou do Poder Comunal. Então, dedicamos muitas páginas deste
capítulo ao pensamento de teóricos-militantes que buscam construir teorias sobre o
processo boliviano, mas que têm significado para o conjunto de “Nuestra America”,
operando em nível continental tal qual os “Sete Ensaios”, a obra de Mariategui sobre o
Peru, que impactou e impacta ainda hoje a América Latina.
As diversas tentativas dos trabalhadores de “assalto ao Céu”, na verdade,
significam ensaios de construção dos “orgãos de poder comunal-popular” , em muitas
vezes, antagônicos ao nucleo fundamental do metabolismo do modo de produção
capitalista e também pós-capitalista, isto é, ao “Estado, ao Capital e ao Trabalho
assalariado.” (Meszáros)
São os casos de revoluções ativas de massas, de revoltas e rebeliões. Em
ambos os casos, os trabalhadores fundam orgãos de Autogestão Socialista, que são, na
verdade, órgãos de caráter Comunal. Essas “ondas” ou “ciclos” recentes de revoltas e
rebeliões iniciaram-se em 1989, na Polônia, e finalizaram-se em 1992, na Rússia;
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depois, na década de 1990 e nos anos 2000, na Nuestra America, de Chiapas,
Venezuela, Bolívia e Argentina18até a mais recente “onda” nos países Árabes, podemos
visualizar diversas formas, potencializadas ou atualizadas de “poder comunal”, através
de diversos orgãos como conselhos, comitês, comissões, assembléias, etc.
==Na Europa, as mobilizações de 2011, o movimento dos indignados, em forma
de acampamentos dos jovens na Espanha e Paris, lembram esses princípios de poder
comunal-popular. Falou-se, inclusive, em “Comuna da Espanha”!
É possível buscar estes órgãos desde as experiências dos “comitês
revolucionários” nos 48 bairros de Paris, no curso da Revolução Francesa de 1789, nos
anos 1893-94, em que os sans-culote criaram seus orgãos revolucionários de poder,
inaugurando, digamos assim, a luta de classes em torno da questão dos salários.
Mais à frente, temos a experiência da “Comuna de Paris”, em 1871, quando as
fábricas passaram a ser geridas pelos próprios trabalhadores; a Comuna influenciou
todas as lutas revolucionárias que a sucederam, como o Soviet de Petrogrado em 1905
e, sobretudo, a Revolução de 1917, em que a palavra de ordem central foi de “Todo o
Poder aos Sovietes”, isto é, aos “orgãos de gestão popular” surgidos em todos os
espaços da sociedade russa; nas fábricas, bairros, parlamento, campo, estudantes, etc.
Mas é de fundamental importância a experiência da Comuna de Morelos, região de
Zapata, com a Revolução Mexicana (1910-1911). A Revolução Espanhola (1936-39) foi
outro momento significativo de tentativas de poder popular em territórios liberados, em
alguns casos abolindo a forma mercantil, a moeda e o aparelho estatal.
Na década de 1970, o Chile da época de Allende também foi marcado pelos
orgãos de poder popular: os Cordões Industriais, redes que articulavam fábricas geridas
pelos operários e Juntas de bairros, inclusive se prenunciando uma assembleia Popular,
que se reuniu em Assunção.
Na década de 1980, na Polônia, dando sequência a uma onda larga de revoltas,
rebeliões e revoluções no campo das sociedades pós-capitalistas do Leste europeu,
surgiu o movimento autogestionário que controlava as 3.000 maiores empresas do país,
articulado ao “Sindicato Livre Solidariedade”. Em seu Congresso, que durou duas

18

Nas praças de Buenos Aires, em 2001, alguém chamou as assembleias de A Comuna de Buenos Aires!
(MORENO, 2011).
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semanas, os trabalhadores eregiram como Programa máximo “A República
Autogestionária” da Polônia. Com estas lutas, possivelmente, se encerrou o ciclo sob
hegemonia da “velha classe operária”, focada nos grandes centros industriais, ou seja,
da “Forma Sindicato”, pensando na formulação do boliviano Garcia Linera.
Esse longo processo histórico, em que a velha Toupeira mudaria, algumas vezes,
de espaço geográfico, e nas últimas décadas assumiria a “Forma Comunidade”. Ela
veio à tona nos Andes, com milhares de Índios, através de insurreições diversas e outras
formas de luta, organizações e poder popular, com “caráter comunal”, do zapatismo
mexicano da Comuna de Morelos as experiências de poder comunal em Nuestra
America.
Esse longo ciclo de lutas pela emancipação do trabalho é um fenômeno de
tamanha profundidade que demanda estudos no campo da filosofia, precisamente da
ontologia do ser social. Se, por um lado, essa longa história de experiências de
emancipação vem marcada por derrotas, por outro lado, essa utopia concreta não se
extingue, não morre, portanto, está sempre presente no longo processo histórico. Seu
campo existencial é o do Trabalho, em seu sentido mais amplo, filosófico.
São muitas as questões: Como em diversas conjunturas radicais, o fenômeno
Trabalho se transforma em movimento de emancipação de seus agentes, dos que vivem
do trabalho? Põe em pauta a utopia concreta da sociedade de produtores livremente
associados (MARX) ?
Anton Pannekoek estudou esse fenômeno e chamou-o de “Conselhos
Operários”. O autor considera que estes, na verdade, são Formas Comunais de Poder
Popular,e,como já vimos chama de “sentimento comunitário”

Conselhos Operários, isso não distingue uma forma de organização fixa,
elaborada de uma vez para todas e em que só ficaria a tarefa de corrigir,
aperfeiçoando detalhes; trata-se de um princípio, o princípio da autogestão
operária das fábricas e da produção. (...) Trata-se unicamente de um Fio
Condutor para uma longa e dura luta de emancipação que a classe operária
tem ainda diante dela (PANNEKOEK.(1981.tomo 1.p.7)).
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Trata-se, como disse Pannekoek, do “Princípio da Autogestão”, operária ou não,
na produção ou no território da reprodução. Acompanha as metamorfoses dos mundos
do trabalho e seus impactos na composição e perfil dos que vivem do trabalho.
Historicamente, sua forma primeira e mais delineada, surgiu com a Comuna de Paris, “a
forma enfim encontrada de emancipação econômica” (MARX).
Em João Bernardo, também podemos encontrar esse mesmo princípio
ontológico: “O proletariado enquanto classe, nunca é inculto, pois pela sua situação
social edifica as bases institucionais de um futuro possível. O gênio do proletariado não
reside tanto na sua prdoução ideológica, mas sobretudo na produção institucional e
igualitária” (MARX).
Como podemos perceber, o que Bernardo chama de “gênio do proletariado” não
é um mito ou uma ideia solta no ar, mas um elemento do campo ontológico do “ser
social” dessa classe, que se expressa historicamente em diversas conjunturas específicas
como “produção institucional comunitária e igualitária”.Assim, podemos falar de
“principio do poder comunal”, que pode tomar muitas e diversas formas: conselho
operário, camponês, bairro, e como práxis revolucionária de muitos e plurais sujeitos
históricos, operários, camponeses, homens e mulheres, jovens e adultos, estudantes,
soldados, índios e quilombolas.
Nessa perspectiva, poderíamos refazer o título da obra de Pannekoek: em vez de
Conselho Operário, poderíamos chamá-la de Potência Operária. Assim, pensamos na
obra de A.G.Linera, o boliviano, cujo principal livro chama-se A Potencia Plebeia.
Atraves de ensaio de M.Lowy em “Ler Marx” (2011),podemos cascavilhar em
Marx esse mesmo elemento.Na parte sobre a idéia de Marx sobre “A revolução
proletária”,Lowy retoma sua visão expressa em outras obras,sobre a ‘autoemancipação”::
“É apenas por sua própria práxis revolucionaria, por sua experiência na ação, por
seu

aprendizado

pratico,

por

sua

autoeducação

na

luta,

que

a

classe

subversiva(sturzende) pode não só romper o poder das classes dominantes,mas
também transformar a si mesma,se livrar da velha podridão ...que pesa sobre as
consciências”.(39)
Essa ênfase na auto-praxis vem associada à idéia de comuna:
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“Ela poderá se tornar assim uma coletividade de “seres humanos novos”Mensch significa mais “ser humano” que “homem”,podendo fundar uma nova
sociedade,uma sociedade sem classes e sem dominação”(39).
M.Lowy, então, sintetisa:”Em outras palavras, a revolução só pode assumir a
forma de uma autoemancipação revolucionaria das classes oprimidas”(idem).
Afirmando

que

“a

ideia

central-profundamente

democratica

-

da

autoemancipação revolucionaria dos oprimidos foi abandonada no meio do caminho
pelas duas principais correntes do movimento operário do século XX”,Lowy pôe uma
questão fundamental:
“Resta saber – e essa é uma questão pouco discutida na tradição marxista- a até
que ponto o PRINCIPIO de AUTOEMANCIPAÇÃO (grifo nosso) não se aplica
também às categorias sociais dominadas, exploradas e/ou marginalizadas: mulheres,
povos colonizados, grupos étnicos discriminados, minorias sexuais e párias de todos os
tipos”.(idem)
O processo em curso sobretudo na América Latina responde positivamente à
essa questão !
Paginas adiante , Lowy analisa a Circular de março de 1850,escrita por MarxEngels,em que afirmam:
“É preciso ,ao lado dos novos governos oficiais,os operários estabeleçam logo
seus próprios governos revolucionários, seja na forma de autonomia administrativas ou
conselhos municipais,seja na forma de clubes ou comitês operários...”.(50)
M.Lowy destaca que “a fonte mais provavel do termo são os trabalhos de
historia da revolução Francesa que Marx estudou e comentou entre 1844 e 1846,nos
quais se fala de clubes revolucionários que se reuniam “permanentemente”.(53)
No capitulo 4, sobre “A Internacional, O Estado e a Comuna Russa”,M.Lowy
retoma nosso ponto.Marx afirma sobre a Comuna de Paris:
“O primeiro decreto da Comuna foi, portanto, a supressão do exercito
permanente e sua substituição pelo povo em armas(...)
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A unidade da nação não devia ser quebrada, mas, ao contrario, organizada pela
constituição comunal (grifo nosso);(...) A constituição comunal teria restituído ao
corpo

social

todas

as

forças

até

então

absorvidas

pelo

Estado

parasitário,(...).”(idem.p.82)
M.Lowy assinala o ‘passo adiante “dado por Marx em relação à questão do
Estado:
“o que deve substituir o aparelho de Estado existente(...)é uma nova forma
de poder político, não de Estado: A CONSTITUIÇÃO COMUNAL”(idem).
Em relação “A Critica do programa de Gotha(1875),M.lowy traz um
documento fundamental,uma idéia de Engels:
“Precisamos deixar de lado toda essa conversa de Estado, sobretudo depois
da Comuna, que não era mais um Estado sem entido próprio(...).PROPORIAMOS
SUBSTITUIR

POR

TODA

PARTE

ESTADO

POR

‘COMUNIDADE’

(GEMEINWESEN), UMA BOA PALAVRA ALEMÃ QUE PODE MUITO BEM
CORRESPONDER AO FRANCES ‘COMUNA’(idem,p.92).
(em=Marx-Engels-RosaLux.,”Critique

des

programmes-critique

revolutionnaire”.Spartacus,cahiers mensuels.oct.-nov. 73.Serie C- n. 6)

E, ultima referencia,nesse caso à “Comuna agricola russa”(“A ‘comuna
agricola’ foi o primeiro agrupamento social de homens livres,não presos por laços
de sangue”),na carta de Marx a Vera Zassúlitch:
“A importância desse documento, verdadeiro ‘testamento politico’ de Marx,
segundo Maximilien Rubel, é considerável.rejeitando a visão eurocêntrica de seus
pretensos partidários russos (...)e as concepções lineares de ‘progresso’,Marx está
interessado numa forma “arcaica” –“não se assuste com a palavra ‘arcaica’ ,escreve
num dos rascunhos - ,da qual o socialismo do futuro seria uma manifestação
superior,capaz de integrar as conquistas da modernidade”.(idem,p.99).
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Este conjunto temático (‘potencia”,’tendencia”,’possivel’,etc), como estudamos
acima , nos remeteu à obra filosófica de Karl Marx, e suas fontes em Aristóteles,
Leibniz e Hegel.

2.2. A Autogestão Comunal e o “Romantismo Utópico-Revolucionário”

( Gustav Landauer : O “Espiritual” na Autogestão )

O objetivo dessa parte do ensaio é articular a questão da ‘autogestão comunal’
ao campo cultural que Michael Lowy denominou como ‘romantismo útopico
revolucionário’. Se, nesse último, encontramos muitos teóricos que não têm a
autogestão como estrategia política, todavia, suas ideias dizem muito para cultura
autogestionária. Por exemplo, os casos de E.P.Thompson na Inglaterra e Octavio Paz
no México,ou, de Walter Benjamin, na Alemanha, com suas “Teses sobre filosofia da
historia”.
Todavia, há exemplos dessa articulação de modo orgânico nas obras do peruano
Mariategui e do brasileiro Mario Pedrosa,ambos inseridos no campo do romantismo
revolucionário e também da autogestão.
Encontramos na visão de mundo de Gustav Landauer a expressão mais ampla
dessa conjunção.
Nesta parte, especialmente, vamos abordar algumas ideias de R.Williams * e do
socialista libertário G.Landauer. Ambos expressam a articulação dos campos da
autogestão comunal e do romantismo utópico-revolucionário. Em outras partes,
trabalharemos as ideias de M.Pedrosa e de Mariategui.
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Vamos ter como principais referencias,em relação ao pensamento de Gustav
Landauer, em primeiro lugar, as obras de M.Lowy, acrescidas da imensa biografia
sobre Landauer,escrita por Eugen Lunn; o ensaio de Martin Buber,e, por fim, o pósfacio
de M.Netllau a um dos livros de Landauer.
Como já vimos antes, M.Lowy tem se dedicado a teorizar o campo do
‘romantismo revolucionário”. Em uma de suas ultimas obras , “Juifs hétérodoxes.
Romantisme, messianisme et utopie” (2010), Lowy traz um dos capítulos sobre o
socialista judeu alemão GUSTAV LANDAUER, defensor do socialismo com base nas
comunidades e-ou comunas.
Todavia, Lowy, já em uma de suas primeiras reflexões sobre o romantismo
judeu, ”Rèdemption et Utopie. Le judaisme libertaire em Europe centrale. Une étude
d’affinité élective”(1988), nos aporta um longo e profundo capitulo em que estuda G.
Landauer: “Les Juifs assimiles, áthées-religieux, libertaires: Gustav Landauer, Ernst
Bloch, Gyorgy Lukács, Erich Fromm”.
Na edição brasileira de “Romantismo e Messianismo” (1990) ,há um ensaio
intitulado por Lowy de “Mesianismo Judeu e Utopias Libertarias na Europe central
(1905-1923),em que faz referencias à obra de G.Landauer.O referido ensaio de Lowy,
incluído na obra de 2010, chama-se “Gustav Landauer,revolucionário romântico”.
Gustav Landauer tem duas obras fundamentais no sentido do socialismo com
base na autogestão comunal, “Apelo ao Socialismo”(1911) ,e , “A Revolução” (1907).
M.Lowy define Landauer como, “O socialista libertário –quase desconhecido na
França- é um personagem singular na paisagem do pensamento revolucionário
moderno:raros são os que exprimem tanto quanto ele, com toda sua força subversiva,a
dimensão romântica da revolução”. Podemos acrescentar a observação de
M.Lowy,que,um dos elementos dessa singularidade da ‘visaõ de mundo’ de
G.Landauer, no campo das ‘paisagens do romantismo anti-capitalista”(LowySayre,2011), é exatamente a articulação entre ‘romantismo utópico revolucionário’ e
‘autogestão comunal’.
A obra de G.Landauer não teve nem tem muita divulgação.
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Na França, nos anos 60, a revista “Conseils ouvriers et utopie socialiste”, com
textos escolhidos dos “Cahiers de discussion pour Le socialisme de Conseils”,publicou
textos de Landauer e de Pannekoek.
Por sua vez, Hans G.Helms ,em “A Revolução Fetiche”(1971), toma a obra de
G. Landauer como uma das fontes anarquistas do “anti-estatismo esquerdista radical”
da Alemanha nos anos 60,sobretudo,de Rudi Dutschke e Marcuse.
O crítico Eugen Lunn escreveu uma biografia sobre Landauer: “Prophet of
Community, The Romantic Socialismo of Gustav Landauer”(1973), que associa estes
dois campos, romantismo e autogestão.
Justamente, E.Lunn inica seu livro afirmando que “Gustav landauer era um dos
três mais conhecidos socialistas libertarios judeus que participaram da revolução alemã
e que foram assassinados; os outros dois,eram Rosa Luxemburgo e Kurt Eisner (...)
Destes três personagens, Landauer era o menos conhecido em 1919,e continua sendo até
hoje”( Lunn-p.3).
Para M.Lowy, Landauer pertence ,”como Williams Morris, Ernst Bloch e
outros- à uma corrente no interior do romantismo que podemos chamar de
revolucionário gótico, na medida em que ele é fascinado pela cultura e a sociedade
(catolicas) medievais,em que ele busca uma parte de seu projeto socialista”.(Lowy
2010-p. 94)
E, aqui, está o nucleo central das idéias de Landauer sobre as comunidades.Vejamos
como Lowy articula estes elementos:
Em contradição total com as doutrinas do progresso dominantes no seio do
movimento operário e socialista de sua época,para os auaís a Idade Média
não era que uma epoca de superstição e obscurantismo,ele considera o
universo medieval cristão como “um ápice cultural”,um período de
desenvolvimento e de plenitude,graças à existência de uma sociedade
fundada sobre o principio da estratrificação.(idem )

E, nesse ponto, G. Landauer define a sociedade: “um conjunto formado de
múltiplas estruturas sociais independentes – guildas, corporações, confrarias, ligas,
cooperativas, igrejas, paróquias) que se associam livremente.”
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Lowy, então, remarca que “Nesta imagem – muito idealizada – da sociedade medieval,
um dos traços mais importantes para o filósofo libertário era a ausência de um Estado
todo-potente, em que o lugar era ocupado pela sociedade, por ‘uma sociedade de
sociedades’ ”.
E Lowy aponta que Landauer se defende quando acusado de elementos
‘obscurantistas’, “feudais”, “clericais” ou “inquisitoriais” em suas ideias, afirma que
“O essencial a seus olhos é o alto grau de civilização do mundo gótico, graças à
diversidade de suas estruturas e à sua unidade: um mesmo espírito habitava os
indivíduos e lhes assignava os objetivos supremos”.(idem)
Para Landauer, ao contrário desta época, a era moderna iniciada com o século
XVI era “um tempo de decadência e de transição”, “um tempo de ruptura do charme
unificador que enchia a vida social”, enfim, uma época de desaparição do espírito em
favor da autoridade e do Estado”.
Em sua obra “Apelo ao Socialismo” Landauer associa as comunidades da Idade
Média aos Conselhos Operarios da onda revolucionária dos anos 1920. Lowy aborda
esse ponto: “A seus olhos os conselhos operários que se desenvovleram na Europa são
“as partes orgânicas do povo que se autogere (selbst-bestimmend)” e é provavel que
ele os considere como uma figura nova das comunidades autônomas da Idade Média”.
Em ensaio intitulado “Os Anarquistas Religiosos Judaizantes (inserido na
Coletanea “Romantismo e Messianismo”.Edusp 1990),M.Lowy definiu Landauer do
seguinte modo:” Se existe um modelo acabado de pensamento restaurador-utópico no
universo cultural do seculo XX, é na obra de Landauer que se pode encontrá-lo”
(p.159).
Mas,no ensaio de 2011,incluído em “Juifs héteérodoxes”M.Lowy afirma que
“Todavia o pensamento de Landauer não é de um ‘romantismo regressivoconservador”.(p.97)
Ao contrario, “Anarquista convicto, ele se reclama da herança de La Boetie,
Proudhon, Kropotkine, Bakounine e Tolstoi, para opor ao Estado centralizado a
regeneração da sociedade pela constituição de uma nova rede de estruturas autônomas,
inspiradas das comunidades pré-capitalistas.Não se trata de retornoao passado
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medieval,mas de dar umaforma nova à velha e de criar uma Cultura com os meios da
Civilização”(idem).
Para Lowy, “Ele vê nas comunas e associações medievais a expressão de uma
vida social autêntica e rica em espiritualidade”, que ele opõe ao Estado moderno – “essa
forma suprema do não-espirito (Ungeist)” e reprova ao marxismo o fato de negara
afinidade entre o socialismo do futuro e certas estruturas sociais do passado como as
republicas urbanas da Idade Média, a Marca rural e o Mir russo”.(p.97)
Para Lowy,
Isso significa concretamente que as formas comunitárias do passado que são
preservadas durante séculos de decadência social, devem se tornar “os
germens e os cristais da vida (Lebenskristalle) da cultura socialista a vir”. As
comunas rurais, com seus vetigios da antiga propriedade comunal e sua
autonomia em relação ao Estado, serão os pontos de apoio para a
reconstrução da sociedade (idem)
Em seu livro publicado em 1907, “ A Revolução”, Landauer chama a grande Revolução
francesa de 1789, de ‘revolução da comuna de Paris”,articulando-a com a rebelião parisiense de
maio de 1588. (Landauer.1977.ps.109-110)

Eugen Lunn asinala a fundamental influencia de Kropotkin: “Em “ Apoio
Mutuo” Kropotkin defende que a cooperação mutua é natural no homem e nos animais e
o fundamento da ética humana, e também é biológica e historicamente efetiva (...).O
que capturou a imaginação de Landauer, ,foi a ideia de Kropotkin que a cooperação
voluntaria era um poder histórico corrente na vida social da Europa; advogando a ajuda
mutua e um papel não autoritario, Landauer significa uma tradição comunitária
descentralizada, uma vida comunitária no passado da Europa.O grande período da
cooperação voluntaria no passado europeu, para Kropotkin, foi a Idade Média”(p.177).
E ,do ponto de vista do metabolismo social,”Kropotkin foi um dos defensores da
Guilda Medieval que,dizia, não foi um corpo de cidadãos, posotos sob o controle de
funcionários estatais; foi a união de todos homens conectados com um mesmo
oficio...que tinha sua auto-jurisdição, sua própria força militar,suas próprias
assembléias,...suas próprias relações com outras guildas do mesmo ramo em outras
cidades: ele tinha, em uma palavra, auma total vida orgânica que era resultado da
integralidade de funções vitais”(p.177).
Landauer fundou sua concepção histórica tendo por modelo nas comunidades e
guildas associativas da Idade Média.Deste modo, para concepção da historia de
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Landauer, os séculos 16 e 17 marcaram com o inicio da Renascença , o declinio e uma
degradação cultural e social em relação à Idade Média.”O poder centralziado do Estado
moderno significou o declínio da vida social libertaria da cidade medieval e da rica
cultura comunal”(p.178).
Para G.Landauer, foi por volta de 1500 que a moderna historia da Europa foi
palco da longa revolução marcada pela centralização estatal e pela atomização
social.Em que “ a tirania estatal substituiu a cooperação comunal...A atomização
social,a exploração capitalista, e a política do absolutismo desenvolveram-se de modo
forte nos séculos 15 e 16 refletindo a decadência do auto-governo da organização
comunal e do espírito da comunidade”(p.185).
Nesta visão,Landauer condena na grande Revolução Francesa de 1789, o poder
centralizador e tirânico dos jacobinos,e admira ‘a organização federalista das ‘secções
parisienses”,os comitês populares dos bairros.
Contudo E. Lunn remarca,como já o fez M.Lowy,que “O mediavalismo de
Landauer não reflete a visão do feudalismo...”.E.Lenn cita o próprio Landauer:
“O principal da Idade Média era a oposição ao principio do centralismo e poder
estatal que se desenvovleu quando o espírito comunal foi perdido...A forma da Idade
Média não era o estado mas a sociedade, a sociedade das sociedades”(p.183-184)
Para Landauer,a questão que se põem quandos e estuda a Idade media era de
como “reviver seu espírito comunal em um mundo moderno, numa era de falta de
espiritualidade e muito violenta...de individualismo e muita atomização”(p.185)
Por fim, Lowy ressalta a concepção da história presente em Landauer:
Que é a Utopia? “A Revolução” é um dos primeiros livros,em língua alemã,à
restituir,no inicio do século XX,o sentido positivo ao conceito de utopia após o célebre “Socialismo utópico e socialismo científico” de F.Engels
(1877) - e torná-lo o vetor principal de um pensamento revolucionário.(p.95)
Em sua biografia de Landauer,E.Lunn o define como “ Anti-autoritario,
socialista , um ramo humanitário do romanticismo popular.Sua riqueza
teórica é , penso, obvia.Mais importante, esse tipo de socialismo romântico é
rico do ponto de vista histórico”(p.6).
Lunn,então,sintetiza a visão de mundo de Landauer: “Esforços para combinar
formas radicais de participação democrática, economia socialista, e
comunitarismo popular”.(idem).
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Landauer define a utopia de forma a portar afinidades com as Teses de
Benjamine as obras de E.Bloch: “um princípio surgido de épocas distantes, que junta os
séculos em alguns passos de gigante para se lançar no futuro”.
Lowy, profundo conhecedor da obra de Benjamin, diz que “o autor de A
Revolução põe a luz graças a sua sensibilidade romântica, a dialética entre o passado e o
futuro que lhes constitui: toda utopia traz em si “o lembrar de um passado entusiasta
detodas as utopias precedentes conhecidas”.(p.96)
Em o Apelo ao Socialismo, Landauer aprofunda alguns temas do livro anterior.
Para Lowy, “Landauer ataca diretamente à filosofia do progresso comum aos liberais e
aos marxistas da Segunda Internacional: ‘Nenhum progresso,nenhuma técnica,nenhuma
virtuosenão nos trarão a salvação e a bondade’. Rejeitando “a crença na evolução
progressista (Fortschrittsentwicklung)” os marxistas alemães, ele apresenta sua própria
visão da mudança histórica: “Para nós, a história humana não é feita de processos
anônimos,e não é apenas uma acumulação de inumeráveis pequenos acontecimentos
[...]. Onde há para a humanidade algo de alto e grandioso, transformador e inovador, foi
o impossível e o incrível [...] que realizaram a virada”. Em seguida, Lowi fecha o
raciocínio: “O momento privilegiado dessa irrupção do novo é precisamente a
revolução,quando “o incrivel,o milagre se desloca até o reino do possível”.(p.96)
Ou,na visão de E.Lunn ,para quem Landauer buscava construir uma “alternativa
ao materialismo ideológico e ao urbanismo industrial do marxismo da SPD*”.(p.75)
Eugen Lunn chega mesmo a dividir a obra de Landauer em duas fases :
“No primeiro período, de 1893 a 1894, “Landauer buscava orientar os operarios
de Berlim na busca de um programa de Controle operário industrial”, através do “quasemarxista” sindicalismo alemão.Em uma segunda fase,de 1895 a 1897, o foco foi
dirigido para as Cooperativas de produção-consumo.(p.81-82).
No primeiro período a orientação era urbana.Já no segundo,Landauer se desloca
para uma visão anti-urbana e anti-industrial.Para landauer,os trabalhadores de Berlim
estavam inseridos no autoritarismo da estrutura partidária-sindical e pelo sistema
industrial vigente.
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O inimigo real era para Landauer ,não a burguesia, mas a condição humana do
trabaljador caracterizada pela rotina, inércia e dependência.Estas eram as raízes do
poder do Estado, assentado na “ férrea fé das massas no autoritarismo”
Essa condição de dependência dos operarios poderia ser quebrada pelo
desenvolvimento de suas capacidades de auto-determinação através das cooperativas de
consumo-produção.O primeiro dever do socialismo libertario não era o ataque frontal ao
Estado,mas “destruir as raízes desta dependência das massas”.(p.93)
O lado anti urbano e industrial da idéia de Landauer impicava que os
trabalhadores deveriam partir para o campo para formarem, inicialmente, pequenas
comunidades,”novas estruturas livres”,bases de um ‘socialismo comunal”,assentado em
cooperativas.Para Landauer, “A única forma para substituir o estado com autodeterminação, comunidade popular socialista, e´ começar, em nível local, a formaçãop
de associações voluntarias entre os homens”(p.191)
A moderna substituição do estado pela

comunidade popular, do estado

burocrático pela cooperação voluntaria,e a fadiga humana pelo trabalho criativo.
Nesta perspectiva,”Se um proletario queria tornar-se parte de uma sociedade
com base na cooperativa socialista, deveria se preparar para abandonar a grande cidade
e começar a reintegração em escala pequena na industria e na agricultura em
comunidade federadas na terra”.(p.216)
Landauer almejava a autonomia local das comunidades,a preservação da
tradição da comuna camponesa para assegurar o auto-governo ao niveld e base.
Assim,”Socialismo é o retorno ao trabalho natural,a união natural de todas as
atividades, a completa troca destas atividades,a comunidade física e intelectual, do
trabalho artesanal e agrícola, a união também da educação e trabalho, do jogo e do
trabalho” (p.220).Em outra ocasião,Landauer que “O proletariado de hoje necessita
terra, caráter, responsabilidade, natureza, e amor ao trabalho e liberdade”(p.217)
Coerente com sua teoria, Landauer em 1903 se mudou de Berlim para
Hermsdorf,uma pequena vila fora de Berlim,para formar uma “Colonia comunitária
rural”. Estas Colonias dariam vida a síntese entre ‘romantismo popular” e “socialismo
libertário”.
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Na concepção de Landauer a futura “Comunidade” ( Gemeinde ) seria
caracterizada por uma “profusão” de formas de posse –individual, comunal e
cooperativa “(p.222),A posse dos meios de produção de todos os tipos, das casas,e da
terra. Neste aspecto,para E.Lun “Landauer buscava combinar Proudhon e Kropotkin:
haveria posses individual e comunal, redistribuídas periodicamente “.(p.223)
Como não recordar as idéias de Benjamin, Bloch e tantos românticos utópicos?
Neste sentido, Arno Munster em sua obra “Ernst Bloch , filosofia da praxis e utopia
concreta”( 1993 ), analisando as relações entre Bloch,Lukacs e Benjamin,afirma que :
“ E.Bloch,por seu turno, que desde o ano de 1907 fora muito
influenciado pelas idéias filosóficas e políticas de Gustav Landauer, que teve um papel
importantíssimo na criação da “República dos Conselhos” da Baviera e que inspirou
Ernst Bloch na formulação de seu primeiro projeto filosófico místico-utopicorevolucionario (cf. Ernst Bloch:Thomas Munzer-teológo da Revolução),simpatizava
com esse movimento socialista revolucionário,do mesmo modo que Georg
Lukács”.(1993.p.13).
Seguindo A.Munster,”Benjamin parecia bastante indiferente as idéias filosóficas e
oliticas de Landauer”.E que, a “visão apocalíptica à Dostoievski entrelaça~-se em Ernst
Bloch, com a esperança místico-utopico-revolucionaria de Gustav Landauer, com a
visão da chegada do socialismo revolucionário da “Republica Mundial da
Fraternidade”, de um ‘socialismo da comunidade”,das ‘cooperativas” .
Todavia,Munster comparando os projetos de Bloch e Benjamin, mostra como “Essa
concepção concepção do século XIX,não exclui um projeto revolucionário para o
futuro.No entanto,esses dois projetos, que foram elaborados quase na mesma
perspectiva filosófico-telogico-messianica escatológica da historia e que se envolvem
com as perspectivas revolucionarias do materialismo histórico,não são completamente
idênticos”.(idem)
Em relação à Benjamin:”dado o seu maior enraizamento nas tardições do messianismo
judaico,a teoria benjaminiana, que admite uma perturbação da ordem existente através
da ‘dialética em repouso’, está mais próxima das concepções de um “anarquismo
messiânico” do que a teoria de Ernst Bloch,mesmo que o “espírito da utopia” revele
também a influencia de Gustav Landauer”.(grifos nossos)(idem)
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Já em outra obra,A.Munster (“ Utopia,messianismo e apocalipse,nas primeiras obras de
Ernst Bloch” (1994),comentando algumas obras sobre E.Bloch, afirma:
“retomando a tese de Lowy sobre o anticapitalismo romântico no pensamento do
jovem Bloch e do jovem Lukács ,Christen interpreta a atitude ética e religiosa de Bloch
como uma expressão de tal anticapitalismo romântico,místico e libertário, cuja
dimensão ético-politica cristaliza-se na utopia concreta da “Comunidade Humana
Mistica”, a qual toca em muitos pontos o conceito de “Comunidade Humana Fraternal”
de Gustav Landauer”.
E,para Christen,”o inimigo principal da realização dessa utopia social blochiana e
landauerina, desse “socialismo místico-religioso de comunidades”, é o Estado
prussiano”.
Bloch se inspirou em Landauer no seu estudo sobre Thomas Munzer.Nesse
sentido,Christen afirma,segundo Munster, que:
“O que Landauer escreveu sobre papel de Thomas Munzer na guerra dos
camponeses alemães foi absorvido quase literalmente por Bloch em “Thomas Munzer
como teólogo da revolução”.Mas, Arno Munster,pondera que : “ recomenda-se uma
certa prudência: não podemos afirmar que Bloch,sem eus escritos da juventude,
simplesmente ‘copiou’ as idéias de Landauer,desenvolvendo-as a seguir no Espirito da
utopia e em Thomas Munzer”.
Há muitas diferenças entre Bloch e Landauer.por exemplo,Munster assinala uma
importante:”Ele-Bloch,não aceita a distinção lauderiana entre topia e utopia;além
disso, ontologiza a utopia de um modo diferente do de Landauer”.(116).

A UTOPIA COMUNAL

Martin Buber em “Utopie et Socialisme”

ressalta as afinidades entre Landauer e

Kropotkine:
Para Landauer,

“ O Estado não é , como pensa Kropotkine, uma instituição que pode

ser destruída por uma revolução.”O Estado é uma relação, uma relação entre os homens,
Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 234 de 291

235
um modo de comportamento dos homens ubsfrente aos outros.Podemos destrui-lo
construindo novas relações,se comportando de outro modo uns frente aos outros”.
Em Landauer “Os homens vivem atualmente entre eles uma relação ‘estatal’, isto é,
uma relação que torna necessária a ordem coercitiva do Estado e se deixa figurar nele.
Essa ordem só pode ser superada se essa relação for substituída por outra.Essa outra
relação Landauer chama ‘povo’.
“Ela é uma ligação entre homens, que esta ai efetivamente,mas ainda não se tornou
relação e união, nem é um organismo superior”.Na medida em que onde, a base do
processo de produção e de circulação, os homens se reencontram de novo como povo,e
“se soldam em um organismo com inumeráveis órgãos e mebros”,o socailsimo que no
momento só vive no espírito e no desejo dos homens sós e atomizados, se tronará
realidade,- não no Estado “mis no exterior,fora do Estado”,o que quer dizer: ao lado do
estado.Essa reunificação significa,como ele falou,não a fundação de algo de novo,mas a
atualização e a reconstrução de algo que esteve sempre presente,a comunidade
existente de fato Mas ao lado do Estado, de algum modo oculta e devastada.Um
dia,saberemos que o socialismo não é a invenção de alguma coisa nova,mas a
descoberta de alguma coisa que existe e que se desenvolveu”.
Segndo M.Buber “O que há sua importância é que para landauer, a recolocação da
sociedade ‘fora’ e ‘ao lado’ do Estado é para o essencial ‘a descoberta de uma coisa que
existe e já se desenvovleu”.Existe realmente ao lado do Estado uma comunidade “não
mais uma soma de átomos individuais isolados mas um conjunto orgânico comum que,
saído de grupos múltiplos,tende a se ampliar ate formar um arco.Mas a realidade
comunitária deve ser revelada e tirada das profundezas onde ela se subsiste sob a crosta
do Estado.Só podemos chegar lá tirando essa crosta que recobre os homens, essa
estatização interna,e revelando o que dorme enbaixo de sua realidade primitiva.”Tal é a
tarefa dos socialistas e dos acontecimentos populares que eles organizam e provocam:
preparar o relaxamento do endurecimento dos corações para que o que está encoberto
venha de novo à superfície e o que é verdadeiramente vivo,mas que parece
morto,reapareça e se desenvovla ao ar livre”.
“Desse modo,os homens renovados poderão renovar a sociedade e,porque sabem por
experiência que é a persistência imemoravel da comunidade que se manifestará em suas
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almas como algo novo,eles inorporarão no novo edifício tudo o que se manteve na
forma comunitária verdadeira.
Landaur defendia a necessidade de formas e de tradições:”O que edifica,não
arbitrariamente e de forma vâ,mas equitavelmente e para o futuro age em relação
estreita com a tradição imemorável;essa se confia à ele e lhe mandata.Compreendemos
agora claramente porque Landauer não chama a ‘outra’ relação que o homem pode
concluir no lugar da relação estatal por um novo nome, mas a nomeia simplesmente
“povo”.
Para Landauer,Esse ‘povo’ pertence a realidade mais intima do que significa nação,o
que fica quando a estatização e a politização são abolidas: uma comunidade de ser e um
ser-em-comunidade são as formas múltiplas”.Desse modo,”o socialismo,a liberdade e a
justiça só podem ser instituídas entre quem são solidários para sempre;o scoialismo não
pode ser estabelecido no abstrato,mas apenas em uma multiplicaiddae concreta segundo
as harmonias dos povos”.
Para Landauer “A salvação só pode vir da renascença dos povos à partir do espírito da
comuna”.Desse modo,diz Buber,Landauer compreende a comuna concretamente, na
reaparição,mesmo que ela seja ainda rudimentar,das antigas formas tradicionais da
comunidade e na possibilidade de preservá-las,de renová-las e de remodela-las
(...)Landaur conta com para isso com as unidades comunais que estão profundamente
gravadas na memoria: “há comunas de cidades e vilas com vestígios da antiga
propriedade comunal,com os camponeses e os trabalhadores agrícolas que se lembram
dos limites de origem,transformadas aposs éculos em possessões privadas,as instituições
da comunidade pelo trabalho dos campos e o trabalho manual”.
Acresce M.Buber:”Ser socialista significa estar em conexão vital com o espírito e a vida
da comunidades dessas épocas,ficara cordado,examinar de um olhar imparcial os
vestígios destes tempos passados que são ainda ocultos nas profundezas de nosso tempo
tão distante dessa idade comunitária,e lá onde se é capaz, ligar por laços sólidos ao que
dura e que projetamos em formas novas”.
E,aqui,Buber nos conduz a filosofia do tempo de Landauer:
“Mas isso quer dizer também: se poupar de todo traço esquemático do caminho,saber
que na vida do homem e da comunidade humana “ a linha direta entre dois pontos
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pode se revelar a mais longa”;o caminho verdadeiro para o socialismo depende não
somente do que conhecemos e do que planejamos,mas também do desconhecido e não
do conhecido,do inesperado e não do esperado,viver ativamente isso a toda hora
enquanto somos capazes.”No detalhe,diz Landauer em 1907,nada sabemos do caminho
mais próximo:ele pode passar pela Russia como pela India.A única coisa que podemos
saber,é que nosso caminho não passa pelas orientações e os combates do dia, mas pelo
desconhecido,o profundamente encoberto e o instantâneo”.
Aqui M.Buber diz que Landauer tem em mente “um conservatismo revolucionário: uma
opção revolucionária dos elementos dos er social que merecem ser conservados e que
são validos para uma nova construção”.Comparando com o poeta Walt Witmann:”unir
ao mesmo tempo o espírito conservador e o espírito revolucionário”! Sem duvidas,uma
definição próxima a do “romantismo utópico revolucionário”!.(idem,p.88 a 89).
Vamos direto a obra de G.Landauer,beber direto na própria fonte.
Vimos como M.Buber fala da filosofia de Landauer: “ uma escola revolucionari dos
elementos do ser social”.E.Landauer,a exemplo da Ontologia do Ser Social de
G.Lukács,aprofunda sua reflexão sobre a categoria de ‘trabalho’.
O conhecido anarquista Max NETTLAU,em seu longo pósfacio a edição espanhola
do livro de G.Landauer (“Incitação ao Socalismo”-1947), define sua proposta de
sociedade como “Socialismo construtivo experimental”.
Essa experimentação autogestionará ocorre com a praxis de “pequenos pontos de
cristalização” criados nas cidades (254) . Em 1912, segundo M.Nettlau,a Liga
Socialista estava formada por 18 grupos (“os cristais da revolução”),assim
distribuidos; Berlim 4, Oranienburg 1, Leipzig 2, em

Breslau, Hamburgo,

Colonia,Hof na der Saale,Mannheim,Stuttgart,Munich,um em cada ,na Suíça 4”(299).
Diza Landauer,em sua Incitação:
“Nós lhe dizemos: o socialismo não acontece se não o crias.Alguns entre nós dizem:
primeiro há que ocorrer a revolução,depois vem o socialismo.Porém como ? introduzido
de cima abaixo ? Socialismo de Estado? Onde estão as organizações, os começos,os
germens do trabalho socialista e da troca equitativa entre as comunas de trabalho ?Não
há seuqer pensamentos,nem mesmo vemos considerações da necessidade disso...Nós
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não esperamos a revolução para que comece o socialismo;mas,começamos a fazer do
socialismo realidade,para que ocorra por esse meio a grande transformação” (p.254).
Uma das fontes da obra de G.Landauer,segundo M.Nattlau,foi a Comuna de
Paris:”Examina a Comuna de Paris atraído desta vez por Courbet,que lhe interessava
muito”(291).
Em seu “Incitaciòn Al Socialismo” ,na versão espanhola de Diego A. De Santillan ,
encontramos a concepção landeuriana de TRABALHO e de COMUNIDADE.Landauer
inicia com 3 questões de caráter filosófico-ontologico:
1=Como se trabalha em nosso tempo?
2=Por que se trabalha ?
3= Que é,ademais,o trabalho ?
“ Só poucas espécies animais conhecem o que chamamos trabalho: abelhas, formigas,
termitas e homens.A raposa em sua moradia e na caça, o pássaro sem eu ninho e na
busca de insetos e de grãos,todoss e esforçam para viver,porém não trabalham.
Trabalho é técnica; técnica é espírito comum e provisão. Não há trabalho onde não
há espírito e provisão e onde não há comunidade”.
E,Landauer,acrescenta mais 3 perguntas :
Qual é o espirito que determina nosso trabalho ?
Como funciona a provisão ?
Como funciona a comunidade que regula nosso trabalho? “
E,G.Landauer inicia uma espécie de Critica da Economia Politica,da vida cotidian dos
trabalhadores sob o capitalismo,que lembra paginas de Flora Tristan e de Marx.
“Assim são e assim estão condicionados:
“A terra,e com ela a possibilidade de habitação,do oficio,da atividade;a terra,e com ela
as materias primas; a terra,e com ela os meiosd e trabalho herdados do passado,estão em
posse de alguns poucos.Estes poucos têm o poder econômico e pessoal na forma de
propriedade da terra, riqueza monetária e dominação dos homens.(..)
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Landauer põe o dedo na ferida que causa tantas mazelas sob o domínio do Capital:
“porque suas instalações produtivas e suas empresas não se orientam segundo as
necessidades de um ser humano orgânico, solidário, de uma comuna ou uma associação
maior de consumo ou de um povo,mas respondem apenas às exigências de sua
fabrica,aos milhares de operários atados como Ixon* à roda,e não podem que executar
nessas maquinas pequenos trabalhos parciais”.
E que,o lucro determina todo esse processo:
“É indiferente que façam canhões para o extermínio de seres humanos,ou meias com
pólvora tecida,ou mostarda com farinha de insetos.É igual que seus artigos sejam
empregados ou não,que sejam úteis ou absurdos,formosos ou feios,finos ou
vulgares,sólidos ou frágeis; tudo isso é igual.Sempre quês ejam comprados,sempre que
tragam dinheiro”.(p.42)
A grande massa dos homens está separada da terra e de seus produtos, da terra e de seus
meios de trabalho.Vivem na pobreza ou na insegurança; não há nenhuma alegria e
nenhum sentido em suas vidas; trabalham coisas que não têm nenhuma relação com
suas vidas; trabalham de um modo que lhes priva de alegria e os torna torpes.Muitos,
massas, com freqüência não têm teto sobre suas cabeças, passam frio, fome e
calamidades (...).
Suas vidas não têm relações,ou as têm pouquíssimas,com a natureza; não sabem o que é
paixão,alegria,o que é gravidade e interioridade,o que é horrível e o que é tragico; não
vivem nada disso;não podem rir nem podem ser crianças;se suportam e não sabem o
insuportaveis que são;vivem também moralmente na sujeira e no ar corrompido,em uma
nuvem de palavras feias e de diversões repulsivas.”(p.44).
E qual o papel do Estado nessa estrutura social?
“Para criar ordem e possibilitar a vida nessa insipidez, nesse absurdo, nessa
confusão,nessa penúria e nessa perversão,está ai o Estado.O Estado com suas escolas,
suas igrejas,juízes,presídios,casas de trabalho;o Estado com seus gendarmes e sua
policia;o Estado com seus soldados,empregados e prostitutas.
Onde há espírito,há sociedade. Onde não há espírito se impõe o Estado.O Estado é a
substituição do espírito.(...).
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O espírito que regula nosso trabalho se chama dinheiro...
A ideia de Estado é um espírito artificiosamente elaborado uma falsa imaginação(...)O
Estado,com sua policia e todas suas leis e isntituições da propriedade,existe pela
vontade dos homens (....).O espírito é algo que mora nos corações e na alma dos
indivíduos da mesma maneira;(...) O Estado não mora nunca dentro dos indivíduos. Não
se converteu nunca em qualidade individual,nunca foi voluntariedade.Põe o centralismo
da obediência e da disciplina em lugar do centro que rege o mundo do espírito; este
centro é o latejar do coração e do pensamento livre,próprio no corpo vivente da
pesoa.Em outro tempo houve comunas, associações tribais, guildas,corporações,
sociedades,e todas se deslocavam até a sociedade.Hoje existe coação, letra,
Estado”.(p.46-47).
Mais a frente,Landauer associa esse espírito com o socialismo:
“Esse espírito tem outros nomes: associação; e o que poetizamos, o que queremos
embelezar,

é

a

pratica,

o

socialismo,é

a

associação

dos

homens

que

trabalham”.(idem,p.61)
Landauer ciritica de forma radical

Karl Marx,que associa com ‘interpretação

materialista”,”econômica” , “interpretação da historia sem espírito” e “visão linear do
progresso” que asocia intimamente socialismo a capitalismo.
“Não é de impirtancia simbólica que a obra básica do marxismo ,a bíblia dessa espécie
de socialismo,se chame El Capital?
A esse socialismo capitalista opomos nosso socialismo:
“ o socialismo, a cultura e a associação, a mudança justa e o trabalho alegre, a sociedade
das sociedades tão só pode vir quando desperta o espírito, um espírito como o que tem
conhecido o período cristão e o periodo precristão dos povos germânicos,e quando esse
espirito chega a incultura, a dissolução e a ruína, que,falando economicamente, se
chama capitalismo”.(p.69).
Para Landauer,”O pai do marxismo não é o estudo da historia, não é tampouco Hegel,
não é Smith nem Ricardo,nem nenhum dos socialista antes de Marx(...).O pai do
marxismo é o vapor”;”Marx profetizou com o vapor”.E,para Landauer,”O capitalismo
não é um período de progresso, mas de ruína”(p.123)
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Fazendo um breve parênteses,esta visão do marxismo Landauer deve-se ,segundo De
Santillan, porque “caiu no circulo de Benedikt Friedlaender,cujo repudio ao marxismo
não deixou de ter sua influencia sobre Landauer” (idem.p. 195)
E,seguindo adiante seu reciocinio,associa essa ‘imagem dialética’ espírito-socialismo,
as comunas, próximo ao “Principio da Autogestão Comunal”:
“Espirito é espírito comum, e não há individuo em que não exista,desperto OUA
dormecido, o instinto até o todo, até a associação,até a comuna,até a justiça.A coação
natural para a associação voluntaria dos homens,com o objetivo de sua
comunidade,existe de modo inextirpável”.(p.127)
Landauer avnaça na linha da “Utopia Concreta” (Bloch):
“O prazer de criar dos pequenos grupos e comunidades de justiça, não ilusão celeste ou
figura simbólica, mas alegria social terreste e preparação popular dos indivíduos,
produzirá o socialismo, produzirá o começo da verdadeira sociedade.O expirito se
expressará diretamente e criará de carne e sangue vivos suas formas visíveis: os
símbolos do eterno serão as comunas, as encarnações do espírito serão corporações de
justiça terreste, as imagens sagradas de nossa igreja serão as instituições da economia
racional.”(p.127)
Para Landauer,”A nova sociedade que queremos preparar, cuja pedra angular nos
dispomos a lançar, não será nenhuma volta a uma qualquer das velhas formas, será o
velho em uma nova figura, será uma cultura dos meios da civilização que voltou a
despertar nestes séculos”.(p.129)
A critica de Landauer dirige-se a industrialização:
“...As formas de comunidade vivente da Idade Media,que se salvaram na Alemanha,
França,Suiça ,Russia ,ante tudo através de séculos de derrota, preferiria sucumbir e
afogar-se no capitalismo antes que reconhecer que há nelas os germens e os cristais
vitais também da cultura socialista futura;porém

se compararmos as condições

econômicas,digamos da Alemanha, na metade do século XIX,com seu sistema
fabril,com a devastação da terra,com a uniformização das massas e da miséria,com as
economias destinadas ao mercado mundial em lugar de serem destinadas às
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necessidades

efetivas,encontramos

nestas

comunidades

produção

social,

cooperação,começos de propriedade comum: nos sentimos à vontade”.(p.73-74)

Socialismo ou Barbarie

Landauer,escrevendo em 1911,portanto antes da 1ª Guerra, estava convicto de que
“talvez nunca houve um tempo de decadência de mundos tão perigoso como o
nosso”.Para

Ele,pela

primeira

vez

“a

terra

tem

sido

completamente

explorada;logo,estará completamente povoada e possuida”.
Apresenta uma alternativa:”Não só buscamos cultura e beleza humana na
convivência;buscamos salvação ! O âmbito maior que houve na terra tem que ser criado
e já abre caminho nas camadas privilegiadas;porém,não pode vir pelos laços
externos,pelosa cordos ou disposições do Estado ou do Estado mundial de horrorosa
invenção,mas só pelo caminho do individualismo mais individual e do ressurgimentop
das mais pequenas corporações:antes de tudo,as comunas(...).temos que fundar a
humanidade e só podemos encontra-la na espécie humana,só podemos faze-la brotar das
asociações voluntarias dos indivíduos e da comuna dos indivíduos independentes e
naturalmente ligados uns aos outros”.(p.144)
Landauer,então,se pergunta:”onde está o povo que se levanta para o saneamento, para a
criação de novas instituições ?”.E,volta a sua ideia:”onde o espírito cria uniões como
família cooperativa, grupo profissional, comuna e nação,existe a liberdade e pode
aparecer também a humanidade”.
Adiante volta a questão: “nenhuma estatística mundial e nenhuma republica universal
podem nos socorrer.A salvação só pode traze-la o renascimento desde o espírito da
comunidade. A forma básica da cultura socialista é a asociação de comunas
economicamente independentes e que trocam entre si seus produtos(...).”
Para G.Landauer,”as unidades do individuo e a da família deveriam se elevar a
unidade da comuna, forma básica de toda sociedade”.
E,define,de forma enfática, a Sociedade que almeja:
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“ A sociedade é uma sociedade de sociedades de sociedades, uma associação de
asociações de associações; uma comunidade de comunidades de comunas;uma
republica de republicas de republicas.Só ai há liberdade e ordem, só ai há espírito;
um espírito que é independência e comunidade, asociação e autonomia” (p.158)
A tríade dialética: Fome, mãos e terra !
Landauer repete varias vezes seu slogan ontológico : “Fome , mãos e terra existem;
as três estão ai naturalmente”!
FOME é toda necessidade legitima; o que MÃO são todos os tipos de musculos e
nervos e cérebro, é espirito e corpo, é trabalho.A TERRA é propriedade inalienável de
todos os homens.
“Devemos voltar a ter a terra.As comunas do socialismo têm que repartir novamente a
terra (...).Que uma parte seja terra comunal, outras partes bens de família para a casa, o
pátio,a horta e o campo.(...).Vejo no futuro,em sua mais formosa floração, a posse
privada, posse cooperativa, posse comum;posse não apenas das coisas do consumo
imediato ou das mais simples ferramentas;também a posse , tão supersticiosamente
temida por alguns, de meios de prdoução de todo tipo, decasa e da terra”.
E fala do “reino milenário ou para eternidade”, incitando aos Evagelhos: “Deveis fazer
soar por todo vosso território o décimo dia do sétimo mês como o dia da nivelação...E
deveis santificar o ano cinqüenta e proclamar um ano livre no pais para todos os que
nele habitam;pois é vosso ano de jubilo;cada um entre vós deve então voltar a seu lugar
e a sua casta...É o ano do jubileu,e todo mundo deve voltar ao seu...O que tiver ouvidos
para ouvir, que ouça...Deveis sonar a trombeta em todo seu território!”.
Landauer reflete a partir das carências: “Fome ,mãos e terra, as três coisas
existem,estão ai naturalmente;para a fome criam as mãos zelosamente com o trabalho
na terra ;a isso se acrescenta o exercício especial de certas marcas em industrias
centenárias”.
Landauer defende o “intercambio de comuna a comuna”.Para Ele,a missão do
socialismo é “ordenar a economia do intercambio de modo que, ainda com o sistema
decambio, cada um trabalhe para si;que os homnes estejam ligados uns aos outros de
mil maneiras e que,sem duvida,não seja tirado nada de ninguém nessa associação,ao
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contrario,que se lhe dê a cada um.Não cdado com um presente;o socialismo não prevê
renuncia como não prevê roubo;cada um recebe o produto de seu trabalho e tem o
usufruto do fortalecimento de todos na extração dos produtos da natureza,fortalecimento
que fez possível a divisão do trabalho, o intercambio e a comunidade laboriosa”.(p.161)
Seu diagnostico é violento:”Em lugar de ter a vida entre nós, pomos entre nós a
morte;tudo se converteu em coisa e em divindade objetiva;a confiança e a reciprocidade
se converteram em capital;o interesse comum se converteu em Estado”.
Esse “intercambio de comuna a comuna”,Landauer denomina de REGIME
ECONOMICO-POPULAR,com base no par Terra e Espírito, “a solução do socialismo”.
Nessa perspectiva, a obra de Landauer ao conjugar o ‘espirito’ e a ‘terra’ em sua
concepção de socialismo,porta profundas afinidades com a idéia do ‘socialismo
comunitario’ em curso nos países andinos. Afirma que “A luta do socialismo é uma
luta pela terra; o problema social é um problema agrário” (170)
Inclusive,critica a visão marxista centrada no papel predominante do ‘proletariado
industrial’ na construção do socialismo:
“ Assim,podemos ver que enorme falta tem sido a teoria do proletariado dos
marxistas.nenhum estrato da população saberia menos,se chegasse hoje à revolução, o
que fazer,que nossos proletários industriais”.
Para Landauer, uma greve geral revolucionaria, ampla e energica, poria os sindicatos no
poder de decisão.Todavia,”no dia seguinte a revolução os sindicatos tomariam posse das
fabricas e oficinas nas grandes cidades enas cidades industriais,mas teriam que
continuar produzindo para o mercado mundial os mesmos produtos, dividiriam entre si
os ganhos dos capitalistas e se maravilhariam se não cheguem a outra coisa que o
empioramento de sua situação,o estancamento da produção “(170).
Para Landauer,”O socialismo é transmutação;socialismo e´ começar de novo;socialismo
é retomar relação com a natureza,preencher o espírito,reconquistar a relação”.E que,”Os
socialistas querem reunir-se novamente em conmunidades e nelas produzir o que
necessitam os membros delas”.Landauer afirma que não podemos esperar o socialismo
enquanto “ em nós,indivíduos,não se haja encontrado e criado de novo o
humanismo”.Para Ele, “desde o individuo começa tudo”.(171)
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Mais uma vez define a sociedade das comunas :”Comunidades ald~eas com rostos de
velha posse comum,com recordações dos camponeses e dos lavradores sobre a limitação
originaria que passou a séculos à propriedade privada; instituições de economia coletiva
para o trabalho do campo e do artesanato.O sangue camponês corre todavia nas veias de
muitos proletários urbanos;devem aprender a escutar isso de novo.O objetivo,o objetivo
todavia muito distante, é certamente o que hoje se chama greve geral;a negativa a
trabalhar para outros,para os ricos,para os ídolos e para o absurdo.Greve geral
mas diferente da greve geral passiva de braços cruzados(...).Greve geral,sim,mas
ativa(...).A greve geral ativa so virá e só vencerá quando os que trabalham se ponham
em situação de não dar a outros uma polegada de sua atividade,de seu trabalho,mas de
trabalhar só para seu consumo,para suas verdadeiras necessidades”.(p.174)
E,aqui,Landauer lembra-nos da obra de seu mestre Pedro Kropotkin “Campos,fabricas e
oficinas”.
Landauer incita ao socialismo,( “este é um socialismo completamente novo”):”Os
colonos socialistas devem assentar-se nas aldeias existentes e ficará claro que poderão
faze-las reviver e que o espírito que havia nelas nos séculos XIV e XV,pode-se
derpertar hoje,outra vez”(177)
E nos dá uma idéia afim com a autogestão:
“Podemos reunir nosso consumo e excluir diversos parasitas intermediarios; podemos
fundar um grande numero de oficinas e industrias para a elaboração de bens para nosso
próprio consumo.podemos ir muito além

do que tem feito até agora as

cooperativas”(177-178).
Pedagogicamente,Landauer incita ao socialismo através do exemplo:”O socialismo não
sairá do capitalismo, crescerá contra o capitalismo, se edificará contra ele(...).Então!
Começai,pois;começai desde o mais pequeno e com o grupo mais reduzido(...).Nosso
espírito tem que acender, iluminar,que seduzir, que atrair.Isso não o faz nunca o
discurso;por violento, por colérico, por suave que seja.O que o faz é somente o
exemplo”.(p.130)Sem duvidas,uma incitação a experimentação do socialismo
autogestionario!
È nesse sentido que Max Nettlau chama a propsota landauriana de “Socialismo
construtivo experiemental”. M.Nettlau nos fala dos três métodos: a propaganda pelo
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fato do anarquismo; a ação direta do sindicalismo;e,o socialismo experimental ou
construtivo: “o exemplo, a pratica, o modelo, o ato indutor ,que “educam pela
demonstração pratica”.(290)
Para Landauer,”O que vale é o povo, o que vale é a sociedade, o que vale é a comuna, o
que vale é a liberdade e a beleza e a alegria da vida (p.131).
A Incitação socialista de Landauer vem de encontro as palavras de Mario Pedrosa sobre
o ‘espirito’ reinante no trabalho das comunas indígenas:” Alegria de viver, Alegria de
criar” !
Encerramos com os artigos numero 1 e 12, da Associação Socialista proposta por
Gustav Landauer:

“Artigo 1= A forma básica da cultura socialista é a associação das comunas
econômicas que trabalham independentemente e que trocam entre si seus produtos em
justiça”.

“Artigo 12=A Associação Socialista aspira ao direito e com ele ao poder de suprimir ,
no momento culminante da transição por grandes medidas básicas , a propriedade
privada da terra, dando assim a todos os filhos do povo a possibilidade de viver pela
união da industria e da agricultura em comunas economicamente ativas e
independentes, que trocam seus produtos entre si na base da justiça na cultura e
alegria”.(p. 184-185).

Uma última nota,mas não menos fundamental.
Gustav Landauer nasceu em 1870.Em abril de 1919 participou ativamente da
‘primeira’ Republica dos Conselhos da Baviera,como Ministro da Educação,tentando
introduzir os métodos da Escola Moderna de Francisco Ferrer,e foi assassinado na
prisão de Stadelheim em 2 de maio de 1919.
=============================================================
Moses Hess : a “Comunidade dos Bens”
Das idéias de Moses Hess,que vamos expor adiante,dois elementos são fundamentais:
1- sua idéia da ‘comunidades de bens’ no socialismo;2-sua critica da essência do
dinheiro como expressão da propriedade privada e do trabalho alienado,enfim,como
mercantilização da vida,através do ‘desejo de ter”.
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Atraves da obra de Michael Lowy,suas diversas abordagens do ‘romantismo
revolucionario’ desde o marxismo, encontramos um ‘filão’ fundamental,o do
‘judaismo libertario”. Em sua obra sobre “A teoria da revolução no jovem Marx”,
M.Lowy diz que ,entre as varias influencias da chamada Escola dos Jovens Hegelianos
na obra de Marx, em sua passagem para o comunismo, “Mencionamos de inicio,
evidentemente, o ‘fraco eco’ alemão que se manifestou na ‘Rheinische”, por Moses
Hess sobretudo, cuja influencia sobre Marx não deve de modo nenhum ser subestimada”.(Lowy.1997.p.64)
Por exemplo, na esteira da Revolução Sovietica de 1917, D.Riazanov em suas
Conferencias (na 2ª delas), nos cursos de Marxismo , na Academia Socialista,em 1922,
remarca que na Renania, “um grupo de jovens filósofos, de jovens escritores assumem
a direção de um jornal fundado por industriais independentes. Desses escritores, Moise
Hess foi aquele que desempenhou o principal papel. Ele era mais idoso que Marx e
Engels.Como Marx, era judeu,mas,em boa hora,tinha rompido com seu pai,homem
muito rico.Aderiu ao movimento libertador e, após 1830, começou a demonstrar a
necessidade da união entre as nações cultas para assegurar a conquista da liberdade
política e cultural.Já em 1842,antes Marx e Engels, esse Moise Hess, sob a influencia
do movimento comunista Frances, tornou-se comunista” .
(D.Riazanov.”Marx et Engels”.1970.p. 34-35).
Ernst Bloch,em seu “Le Principe Esperance” (tomo II), tece profundas referencias
à M.Hess:
“ (...).Bem ao contrario, o socialista Moise Hess, esse dialético idealista e firme , velho
amigo e precursor de Marx e de Engels e futuro amigo de Lassalle, escreveu em 1862
o mais cativante livro de sonhos sionistas:’ Rome e Jerusalém’.(...).Hess foi um
revolucionário leal até o fim,mas fazia parte da esquerda hegeliana e ligado a seu
‘tecido cerebral’.Ele pertenceu ao ‘socialismo verdadeiro’ que o Manifesto Comunista
criticou de modo acerbo sua ignorância em matéria econômica,as elocubrações
especulativas e a ingenuidade no plano da pratica.(...).Com a ‘filosofia da ação’,ele
voltava bem mais à ação real de Fichte que ir adiante até entender os fatores
econômico-materiais da Historia.Ele adota a concepção histórico-economicomaterialista de Marx, mas quase paralelamente, reprova a Marx e a Engels de ‘troca do
ponto d evista nebuloso da filosofia alemã contra o ponto de vista estreito e emsquinho
da economia inglesa”.(...).Como conseqüência,a ‘força e a vontade’,os dois motores da
dialética acionados pelo ativismo,não foram tomados desde o inicio no sentido de uma
mudança econômica,mas eram vistos no plano ético, na ótica da ação real de Fichte e
finalmente tidos na perspectiva da teoria da raça.Ao lado do proletariado que ele
saudava,inicalmente ,como sujeito real da práxis revolucionaria,Moise Hess
reconhecia, depois, na raça a outra força geradora da Historia.(...).E para ele,a raça
intelectualmente mais forte e´a raça judia.(...)”(Bloch.1982.p.188-189-190 )
Apesar de todas as criticas as especulações de M.Hess, Bloch reconhece que :”
Mas,para o revolucionário Hess, o único conteúdo destes desvios ou destas mensagens
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patéticas,desse ensino edificante e um pouco prolixo,é e será o socailismo.Hess foi um
dos primeiros a ter relacionado a causa judia,tal qual a conheceu pela leitura dos
profetas,à causa do proletariado revolucionário.Para Hess, o socialismo torna-se a
“vitoria da missão judaica no espírito dos profetas (...).tal é a utopia sionista de Moise
Hess, sonhada e projetada como utopia socialista ab ovo ,remontando aos profetas”
(idem.p.190)
E, Mario Rossi em sua imensa obra sobre “La genesi del materialismo storico” (19621963) , destaca aspectos importantes da praxis de Moses Hess:
M.Rossi,analisando a situação da Alemanha, situa e caracteriza M.Hess: “(...) Como
do surgimento , contra a burguesia, de um primeiro movimento proletário que na
Alemanha se expressa na historia dos fatos, nos esporadicos, desorganizados e
espontaneos intentos como o dos tecelões da Silesia,ao qual corresponde mais tarde
,na historia das idéias, o comunismo de Weitling e de Hess,mais autonomo ee
spontaneo,porém também mais místico, sentimental, confuso e fogoso o primeiro;
mais consciente e culto e disposto a utilizar a experiência francesa, mas também
sentimental e utópico,o segundo –M.Hess).(M.Rossi.vol.II.p.490).
M.Rossi situa M.Hess na “Esquerda hegeliana”:
Citando Marx: “Feurbach se lança adiante tanto quanto em geral podia lançar-se um
teórico sem deixar de ser teórico e filosofo”.E,ajunta que:Na realidade, juntamente
com Moses Hess, feurbach foi o único dos representantes maiores da esquerda quês e
aproximou ao comunismo” (idem.Vol.III-p.38)
Essa processo significou “superar” a Hegel:
“Ao mesmo tempo,a conversão antihegeliana por parte dos membros da esquerda,
inciada por Feurbach,ao que se seguiram imediatamente Ruge,Hess e Marx,provoca
um cisão do movimento(...).E,finalmente,a aproximação ao comunismo como
resultado coerente das experiências criticas precedentes de Hess,Marx e um dos mais
jovens dos !Livres”,Friederich Engels,determinam o final da esquerda
hegeliana”.(idem.Vol.I-p.28-29)
E , destaca o papel de Hess em obra conjunta com Marx-Engels:
“A Ideologia Alemã, escrita conjuntamente por Marx e Engels no desterro, em
Bruxelas, entre o verão de 1845 e o outono de 1846, com a colaboração de M.Hess (
não foi estabelecida a atribuição respectiva das varias partes, só a respeito da quinta
,contra Kuhlmann, que foi esboçada provavelmente por Hess e redatada por
Marx),permaneceu inédita até 1932 ...( M.Rossi.Vol. III-1974-p.19).
Enfim, em uma das ultimas notas do primeiro volume de sua obra,M.Rossi confessa
que:
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“Sobre Moses Hess, de quem não temos nos ocupado extensamente ,dada sua posição
algo excêntrica em relação com o movimentoi da esquerda hegeliana, e cuja obra, mais
bem,pertence à historia do comunismo utópico”.Rossi,então,indica a obra de
A.Cornu.(Rossi.Vol.I-p.202-203)
M.Lowy, como vimos,em varias ocasiões analisou a obra de Gustav Landauer
,inserido nesse ‘filão judaico-libertario”.Todavia,apesar da advertência acima sobre o
papel de Moses Hess,Lowy não dedicou analise especifica ao pensamento de Moses
Hess,como expressão do romantismo.
Moses Hess é tido como um ‘meteoro’ na construção da teoria socialista ,foi profundo
mas rápido.Talvez,por isto,vários marxistas não lhe dedicaram espaço.O caso mais
serio é o de G.lukacs,como veremos adiante.
Na principal obra sobre Moses Hess, Gérard Bensussan (“Moses Hess la philosophie
Le socialisme “.Paris.1985),define a trajetória de M.Hess:
“Se pensarmos em alguns anos que separam os primeiros grandes textos ditos ‘jovens
hegelianos’, “A Vida de Jesus” de 1835 e os “Prolegomenos à historiosofia” de 1838
notadamente, de sua assunção final nos “Manuscrtios de 1844”,e se compararmos a
extraordinária constelação produtiva que surgiu nesse céu tormentado e efêmero,sua
travessia por Moses Hess aparecerá perfeitamente meteórica (“que brilha de um raio
vivo e passageiro”,diz o “Petit Robert”): uma carreira filosófico-socialista promissora
mas breve, difusa e entretanto remarcavel”.(1985-p.7)
Por exemplo, Istvan Meszáros em sua “Teoria da Alienação em Marx”,afirma que:
“ Somente puderam atingir a amplitude e o grau de universalidade que caracterizam
os sistemas de Spinoza e de Marx os filósofos judeus que foram capazes de aprender o
tema da emancipação judaica em sua dualidade paradoxal, de maneira
inextricavelmente interligada ao desenvolvimento histórico da
humanidade”.(Meszaros,2002.p.72)
Para Meszáros, M.Hess não se inclui nesta constelação:
“Muitos outros, de Moses Hess a Martin Buber, devido ao caráter particularista de
suas perspectivas – ou, em outras palavras, devido à sua incapacidade de se
emanciparem da “estreiteza judaica” - , formularam suas opiniões em termos de
utopias de segunda classe, provincianas”.( Meszaros,idem)
Paul Kagi tem opinião próxima a de Meszáros.Em sua obra “La Génesis Del
Materialismo Historico” (Viena-1965), analisando a relação entre “Filosifa e
revolução”:
“Sem querer seguir na encrespada discussão que segue, fixemo-nos na proclamação de
Hess: “A tarefa da filosofia do espírito é agora ser filosofia da ação”(...) Também
Marx dá este salto com Hess.
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Temos um ponto,pois,no qual é evidente que Marx foi influenciado por Moses
HessPorém esse sussurro isolado não é suficiente para dizer , como fez Erich Thier,
que no encontro com Moses Hess foi, para Marx, a experiência decisiva sem eu
Caminho até o comunismo”(Kagi.1974-p.161).
Já José M. Bermudo em sua tese sobre “El concepto de Praxis em el Joven
Marx”(1975) apresenta uma postura mais aberta:
“ Em 1842,o comunismo e as doutrinas socialistas abriam passo com marchas
forçadas.Neste ultimo ano aparecem duas obras importantes: “Garantias de la armonia
y de la libertad”,do artesão Weitling,elogiada por Marx em seu artigo para o
“Vorwarts” de 10 agosto de 1844; e “Socialismo y Comunismo em la Francia de
hoy”, de Lorenz Von Stein.Moses Hess vai ser quem introduz e defende estas idéias
entre os redatores da “Gaceta Renana””.(Bermudo.1975-p.207)
Bermudo remarca a posição de onde parte M.Hess,diferentemente de Marx,mas
ressalta o núcleo central para obra de Marx:
“Moses Hess, certamente,não partia de uma analise do desenvolvimento da produção
capitalista;ao contrario, partia de um fato empírico: o contraste entre riqueza e
pobreza;e de uma posição de classe:comunismo moralista e as vezes místico,as vezes
realista” (ibid)
Sem duvidas ,é o mesmo sentido da postura de Shlomo Avineri (“The social &
political Thought of Karl Marx-1968):
“Moses Hess chegou a resultados similares ao mesmo tempo , mas sem o mesmo rigor
filosófico de Marx”(ibid-p.17).E,em relação aos “Manuscritos de 1844” de Marx:
“Há pouca duvida que Marx tenha sido influenciado pela descrição dos escritos de
Moses Hess na mesma época”,mas nora Avineri que apesar dessa divida para com
hess, Marx em sua confrontação com Hegel, alcançou uma profunda e original
formulação.(ibid.p.109)
Aqui, há coincidencia com Paul Kagi:”Em janeiro de 1844, Hess já está em condições
de poder proporcionar a Marx informações sobre as tendências existentes,porém não
para indicar-lhe o caminho adequado”(ibid-p.171-172)
E,o passo ao comunismo,”Em seu ensaio “La Filosofia de la accion”,vai assentar uma
tese que Marx desenvolverá: o trabalho,que é a manifestação objetiva do sujeito,em
um trabalho alienado na medida em que está separado da propriedade do objeto.Sua
critica,porém, supera as posições meramente filosóficas,dando uma alternativa social:
abolição da propriedade privada”(Bermudo.p.207).
Por fim,Bermudo diz que “Não se trata de reivindicar a herança hessiana em
Marx:mas de tomar a Hess como um dos principais veiculos através dos quais
chegaram a Marx as ideologias socialistas daquela época(ibid”).
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Esse é o ponto consensual entre as varias visões sobre a obra de M.Hess em relação a
Marx.
Em uma das principais obras sobre “A Estrutura Lógica de ‘O Capital” de Marx”,o
theco J.Zeleny ,em capitulo com chamada dialético-irônica ,”Não basta tornar
Feurbach pratico”,aborda o papel de Moses Hess em relação ao marxismo.
“Aparte de Marx e Engels, Moses Hess foi noa anos quarenta do século passado o
teórico comunista que realizou o intento mais amplo e mais importante de clarificar os
aspectos filosóficos da critica comunista teórico-pratica da sociedade
burguesa”(Zeleny-p.251).E que “a atividade literária de Hess se desenvolveu naquele
período em contato direto com Marx”(idem).
Mais abaixo retomaremos essa obra de Zeleny.
Para fechar estes ‘testemunhos’,passemos a a palavra a Eric Hobsbawm, em seu ensaio
“Marx,Engels e Il socialismo premarxiano”,da monumental “Storia Del Marxismo”
(Einaudi,1978), discorrendo sobre a “esquerda hegeliana”:
“ (...) A França constituia o modelo e o catalizador intelectual das suas idéias.Entre
eles tinha uma certa importância Moses Hess ( 1812-75),não tanto por seus emritos
intelectuais –não era um pensador claro – quanto porque tornou-se socialista primeiro
que outros,e soube converter toda uma geração de jovens intelectuais rebeldes.Entre
1842 e 1848 a sua influencia foi fundamental para Marx e Engels,mesmos e depois
ambos deixaram de leva-lo muito a serio.A sua defesa do “socialismo verdadeiro” (que
era na pratica um tipo de saintsimonismo traduzido em linguagem feurbachiana ) não
estava destinada a assumir grande importância” ( Hobsbawm.p.250).
Contudo,na perspectiva do ‘romantismo revolucionario’ e enfocado no ‘filão ‘
que Lowy chama de “judeus heterodoxos” e anarquismo-libertario, as idéias de
M.Hess adquirem destaque,não apenas por terem influenciado Marx e engels em suas
trajetórias para o comunismo,mas também pelo que contém de critica à propriedade,ao
dinheiro e, sua visão da Historia na perspectiva romântica e escatológica.
São muitas suas ‘afinidades eletivas” com Buber, Landauer e com Walter Benjamin.
Nessa linha de pensamento, mergulhando nas fontes em que Marx bebeu, vamos
encontrar um pensador com muitas ‘afinidades eletivas’ com G.Landauer.Trata-se do
‘jovem hegeliano de esquerda” MOSES HESS.
No verbete “socialismo” ,( Dicionário Critico do Marxismo), assinado por Gerard
Bensussan e Jean Robelin , tratando da fortuna da palavra na Europa, lemos que “Sua
difusão na Alemanha, engajada por L.Gall entre 1825 e 1835, foi no essencial obra de
Moses Hess que, notadamente assegurou a transmissão aos intelectuais jovenshegelianos.” A Historia sagrada da Humanidade” (1837) foi o momento
inaugural.Mas,é sobretudo no inicio dos anos 40 que Hess vai se tornar o verdadeiro
propagandista dos movimentos inglês e sobretudo Frances, animado pela única
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preocupação de ‘introduzir o socialismo na literatura pelas vias histórico-filosoficas e
no meio dos jovens-hegelianos” ( p.1064)
Para os autores foi em “A Gazeta Renana”,em que ele não cessou de ‘converter’ seus
amigos Marx e Engels ao ‘socialismo (...) Em um primeiro tempo, Marx herda os
vários sentidos de socialismo e de comunismo tais quais lhe foram legados por
Hess.Encontramos seus traços nas definições dos ‘Manuscritos de 1844’.(1064)
Para explicitar essa influencia , recorremos outra vez ao “Dicionario Critico do
Marxismo”,em que G.Labica traça a relação entre M.Hess e Babeuf: “ Moses Hess se
reapropria do tema babouvista do inacabamento da revolução.Ele introduz igualmente
uma distinção essencial que lhe servirá para estabelecer o desenvolvimento historio
dos três momentos do principio comunista: comunismo’babouvista’ – ou
‘grosseiro’,’cristão’, ‘monacal’, depois comunismo ‘abstrato’, e ,por fim, comunismo
‘cientifico’.
Nos “Manuscritos de 1844”,Marx retomará estritamente e desenvolverá esta
tripartição”.(idem,p. 82).
Por sua vez ,”Influenciado pela época e pelos escritos de Moses Hess antes tudo, o
jovem Engels via na Inglaterra o pais para o qual deveria voltar seu olhar para
perceber o destino do mundo” (idem,p. 79)
E, “Sem duvidas sob influencia de M.Hess, que o evocou já em seu “Historia sagrada
da humanidade”(1837),e na obra de L.von Stein “Socialismo e comunismo”
(1842),como também no meio da “Liga dos Justos”,onde suas idéias foram divulgadas,
Marx e Engels cedo tinham tomado conhecimento dos escritos de Fourier” (idem-.p.
483).
Sobretudo,foi importante a critica de Moses Hess a obra de L.von Stein intitulada “O
socialismo e o comunismo na França atual”(1842).Hess replicou a obra de F.von Stein
em sua obra “Socialismo e Comunismo”(1843).
Voltemos a obra de G.Bensussan para carecterizar a obra de M. Hess.Para esse
autor,M.Hess tem uma biografia densa e remarcavel.Bensuassan marca 3 momentos na
obra de M.Hess:
– A experiecnia jornalística ,onde Hess fez da “Gazeta renana” um campo de
experimentação das idéias socialistas e comunistas;
_ O encontro efetivo com os movimentos socialista e comunista de Paris;
_ O encontro com Marx em 1841.”De outubro 1842, data na qual Marx assumiu a
direção da gazeta renana, até a partida de Hess para Paris,os dois homens estiveram
quase em contato cotidiano”.(idem.p.74-75).
J.Zeleny também tentou sistematizar a trajetoria de Hess em relação a Marx:
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1- Hess foi o primeiro que começou a contemplar de um modo geral a essencial
relação entre a filosofia clássica alemã e a critica comunista da sociedade
burguesa;nesta época,Marx estava a frente da Gazeta Renana;
2-A estancia comum em Paris e os manuscritos de 1844 significam a maxima
aproximação teórica entre Marx e Hess.
3-a “Ideologia Alemã” representa a ruptura teórica de principio com a “filosofia da
ação” professada por Hess(...)e também dos intentos de Hess de uma fundamentação
naturalista-cosmológica dos princípios da vida comunista,etc”;
4-Até o ano 1847 se produz uma nova aproximação teórica...A ruptura definitava vem
em fevereiro de 1848”(os.263-264)
Sabemos que na “Ideologia Alemã”,M.Hess é co-autor ,é ao mesmo tempo acusado e
acusador,critico e criticado.
Marx diz dele: “Coisas que já em Hess são muito imprecisas e místicas ,porém que no
começo, todavia, eram muito meritorias e que só por sua eterna repetição (...) em uma
época em que já eram antiquadas,tornaram-se pesadas e reacionárias,essas mesmas
coisas são um completo absurdo nas mãos do Sr. Grun”(citado por Zeleny,p.251)
Todavia ,em ”A Ideologia Alemã”,Marx não submete ao mesmo tratamento Hess e
Grun.Por exemplo,F.Mehring “insistia fortemente sobre a diferença de classe que
devia marcar seus destinos políticos,Hess permaneceu até o final um ‘militante’ do
movimento operário ao passo que Grun,logo se descobriu que ele era um ‘pequenoburgues’(citado por G.Bensassan´-p.140)
Bensussan traça a trajetoria de Hess : “ Como nenhum outro, a evidente exceção da
dupla dos filósofos magistrais Hegel e Feurbach e dos ‘doutores em revoluçõ’ (Heine)
Marx e Engels,Hess trabalhou esse fértil campo ideológico (...)A empreitada porém
não foi de longa duração:sem jamais negar seu sentido e valor ,Moses Hess
abandonará prematuramente esse terreno ou pelo menos apenas lhe concedeu um
modesto papel de um jornalista perseverante e fiel.Após o ‘sonho comunista”, ou
melhor ao lado dele, um outro virá fazer parte.Pai fundador,a muitos títulos, da socialdemocracia alemã,como nunca deixou de afirma-lo Franz Mehring, a ideologia
sionista virá reivindicar a paternidade do autor tardio de “Roma e Jerusalém”
(1862)”(idem.p.8).
G.Bensussan resume categoricamente:M.Hess articulou ‘sionismo’ (“particularismos
dos últimos anos”) e “socialismo ” (“universalismo dos primeiros anos”).(idem.p.10)
M.Hess , conhecido como o “rabino do comunismo” e “pai do socialismo alemão”, em
sua 1ª obra, intitulada de “A Historia sagrada da humanidade por um discipulo de
Spinoza” (Stuttgart , 1837 ), traça uma concepção da historia próxima às idéias que
vimos acima de Landauer.E,também,busca uma ‘ontologia do ser social” em que as
Comunas primitivas têm um peso estratégico na construção do comunismo.
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Em sua obra citada, M.Hess distingue três períodos da humanidade.Em primeiro lugar,
o período anterior ao cristianismo,em que a humanidade se encontra sem eu estado de
infância,não consciente,dominada pelo institnto.Neste estado natural,a harmonia existe
,e tem por fundamento a comunidade dos bens, a liberdade e a igualdade se
confundem.
Escreve M.Hess “ No conjunto,os primeiros homens viviam na unidade,pois ainda
eram livres e iguais,é porque eram bons e felizes e se amavam uns aos outros, se
alegravam com os que estavam alegres e se entristeciam com os que estavam
tristes”.(Rihs,p.373)
Fica evidente a influencia de Rosseau,leitura constante de Hess.A instituição da
propriedade e da herança destruiu essa harmonia primitiva,trazendo o egoísmo,a
desigualdade e a opressão.
Na 2ª fase,que se abre com o cristianismo,pelo Cristo Profeta,a humanidade trona-se
consciente de suas origens divinas.Todavia, o cristianismo se deformou,politizou. O
Estado,a propriedade orivada,a herança instituídos levaram a humanidade à guerras .
A 3ª fase do desenvolvimento histórico é a do restabelecimento da harmonia social.O
misticismo original cede lugar à Razão, no sentido hegeliano e spinozista.Esta era da
Razão é anunciada por Spinoza.
Recorremos a obra de G. Bensuassan para decifrar o “esquema teologico-politico”
dessa “Historia Sagrada”: “a vida é lenta de Adão à Revolução dos tempos modernos
(...) a historia Sagrada percorre o imenso espaço histórico que vai do primeiro ao
segundo em dezesseis sequencias características desigualmente distribuídas em três
tempos magistrais,o do “Homem-Natureza(Adão), o do “Homem-Deus (Jesus)
e,enfim,a vinda do “mestre” Spinoza,o do “Homem-Homem” que abre à
modernidade”.(idem.p.18)
“Desse modo, o processo de santificação histórica atravessa três momentos maiores,os
“rejuvenescimentos universais” que inauguram três “emancipações cruciais’: a
“emancipação do Espirito”,a do “Mundo Moral” e a ,para ser realizada, da Lei.Além
de especificações trinarias de uma mesma figura ontológico-existencial, as revelações
são em numero de três,a evolução de todo organismo vivo é necessariamente regida
pela lei das três formas, a historia conheceu três grandes efusões.da mesma forma, a
Revolução do futuro terá por missão abolir as três “oposições” contemporâneas,
“aristocracia do dinheiro”/”pauperismo” para Inglaterra, espiritualismo?materialismo
para França, Igreja/Estado para Alemanha”(idem.p.18)
A essa “álgebra da revolução” Bensaussan diz que “deve mais à mística judeucabalistica que à dialética hegeliana”.(ibidp.18-19).Também,essa filosofia da historia
deve muito à “Doutrina de Saint-Simon” dos ‘dois estados distintos e alternativos da
sociedade,o ‘estado organico’ e o ‘estado critico”,que se alternam tal qual o
movimento de sístole e diástole.(idem.p.25)
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É importante a visão “babouvista” que Hess tem da revolução de 1789,como processo
de rupturas e inacabado.Para Hess, “A revolução francesa não foi uma ‘revolução
político-social’ mas somente uma ‘revolução nos costumes, nada de mais nem de
menos”, uma revolução bloqueada – e como tal, sempre seguida pela contrarevolução”.(idem.p.31)
O objetivo de M.Hess é descobrir o plano geral da historia,a ordem de progressão do
mundo.
Na 2ª parte de seu livro,M.Hess traça um quadro do Reino futuro.Inicalmente,prevê
uma revolução não só política,mas social.A propriedade privada,o direito de
herança,causas principais da desigualdade,são suprimidas em pró da igualdade e da
harmonia.
Para nosso objetivo o fundamental na visão de M.Hess é o caráter comunitario deste
Reino de Deus transferido para terra.
“ Só onde existe a propriedade comum dos bens, dos bens espirituais como dos
materiais,onde os tesouros da sociedade são acessíveis a todos e onde não há
propriedade exclusiva de um individuo,reina a completa igualdade...É necessário que o
direito histórico seja de inicio abolido para que a igualdade primitiva entre os homens
possa ser restabelecida; o que só ocorrerá pela supressão da herança” (Rihs.p.375)
Para M.Hess, essa revolução será obra articulada da Alemanha, pátria das idéias, e da
França, pátria das revoluções, e culminará na fundação da Nove Jerusalém.”Da
França, o pais dos combates políticos, virá um dia a verdadeira política, do mesmo que
da Alemanha, virá a verdadeira religião”.(idem.375).
Para Charles RIHS, na ‘visão de mundo’ de M.Hess,achamos: A idéia secular de um
reino messiânico como fundo, adapatada à metafísica hegeliana e ao panteísmo de
Spinoza. Três formas de interpretação do mundo se unem: a concepção judaica, a
concepção filosófica e a do devenir social da humanidade” (idem,375-376).
M.Hess se inspirou também em outros pensadores sociais: “as doutrinas dos
precursores do socialismo e do comunismo françes.O aspectoe conomico vem de
Saint-Simon e do Saint-simonismo, a idéia da harmonia social vem de Fourier,a da
igualdade de Babeuf.O lado religioso do comunismo,foi buscar em Fourier,mais a
influencia de Lamennais, de Cabet e de Weitling.A necesidade de uma colaboração
franco-alemã vem dos proscritos alemães de Paris, e dos seus compatriotas, Heine,
Ruge e Marx”(ibid.376-377)
Nesse sentido, J.Zeleny afirma que nas obras citadas nos Manuscritos de Marx, está o
“projeto de M.Hess de uma filosofia da ação como fundamentação filosófica do
comunismo(...).Hess constrói paralelismos entre Fichte e babeuf, Hegel e Fourier,
entre a filosofia alemã do espírito autônomo e as teorias comunistas
francesas”(Zeleny-p.254)
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E,porque e como articular a filosofia francesa e a alemã ? Para Zeleny,“Spinoza é para
Hess o ‘verdadeiro fundador’ da filosofia alemã, e o spinozismo subjaz à teoria social
francesa, especialmente o fourierismo.Uma vez que o ‘ principio da idade moderna’ fi
descoberto em duas formas separadas,mas paralelas,trata-se de realiza-lo na vida.Para
isso a filosofia da ação propõe a unificação da filosofia alemã e do comunismo
Frances”.(idem).Eis a ideia política central de M.Hess.
Zeleny trata ,então,de explicitar seus presupostos e objetivos.
Inicialmente,afirma que “Hess começa com uma idéia ontológica: “o primeiro e o
ultimo não é o ser, mas a ação”.Zeleny diz que essa é uma idéia que vem do “cogito”
cartesiano de Fichte.Em breve veremos que G.Lukacs em ensaio sobre M.Hess,de
1926,aborda esse ponto.
Sigamos com Zeleny:”Para entender o caráter especifico da fundamentação filosófica
do comunismo por Hess e uma serie de surpreendentes idéias que conduzem Hess a
unificar três elementos na filosofia da ação: 1,a filosofia transcendental alemã;2,o
spinozismo;3,a critica feurbachiana da religião, ampliada à vida política e
social”(p.255)
O surpreendente ‘spinozismocomunista” de M.Hess ,tem por conteúdo e
origem,segundo Zeleny, “a idéia comunista utópica de Fourier de uma harmonia social
absoluta(...).Hess aceita esse ideal, busca sua replica filosófica e crê descobrir seu
fundamento em algumas idéias de Spinoza que seleciona bastante unilateralmente da
totalidade da concepção metafísica do filosofo”(p.256).
Em Spinoza,”Hess baseou suas considerações sobre a livre atividade comunista como
identidade de trabalho e prazer, sobre a virtude, sobre o sentido da vida
humana,etc”(p.257).Mais abaixo veremos a visão de Hess sobre o ‘trabalho alienado”.
A palavra “Comunismo” para Hess tem o significado babouvista de “por em comum
os bens materiais”.Já “Socialismo” significa o movimento intrinsico à sociedade
capitalista e que tem por objetivo a ‘abolição universal’ e tem como conteúdo positivo
a reapropriação histórica de uma anterioridade mítica na qual se negam a concentração
das riquezas ,a pauperização e a polarização sociais,o retorno à ‘igualdade
originaria”.Ou nas palavras de G.Besussan “restaura o originário primado do social e
instaura o socialismo numa visão anti-liberal,isto é,anti-politica.Tal foi a forma
hessiana de restabelecer em sua dignidade “ontológica” o “ser social””(idem.p.40)
No processo de abolição social Hess prevê duas etapas distintas: a primeira é
inaugurada quando o Estado se torna “legatário universal”.Apesar da manutenção do
direito de propriedade,a desigualdade entra em um processo de declínio
continuo,e,com ela,as divisões que cortam a sociedade,as cisões que atormentam o
homem,sem eu conjunto são em via de auto-supressão.
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A segunda e ultima etapa vê a lenta maturação desse processo até a realização integral
da comunidade de bens, “objetivo ultimo da vida social” que caracteriza com mais
precisão e mais agudeza a noção de igualdade”(idem.p.42)
Apesar de sua obra não ter tido sucesso,para Rihs “permanece ao menos na historia
das idéias socialistas na Alemanha como o primeiro ensaio que marca a passagem do
liberalismo democrático ao socialismo”(ibid.p.377)
A obra de M.Hess ,do ponto de vista do ‘marxismo romântico” tem dois eixos
fundamentais,ou seja, 1- a idéia da comunidade de bens contraposta à propriedade
privada;2-a idéia da ‘essencia do Dinheiro’ como expressão da propriedade privada e
fonte da alienação;em conseqüência, no comunismo, a supressão da propriedade
privada e do ‘trabalho alienado’ ,tornando-se o trabalho ‘atividade vital’ sinônimo de
‘prazer’.
Nesta perstpectiva, um aspecto da obra de M.Hess que devemos necessariamente
abordar é a relação do seu ensaio sobre “O Dinheiro” e os famosos “Manuscritos de
1844” de Marx.
N.Lobkowicz,em sua pesquisa sobre “Theory and Practice” na historia da filosofia, de
Aristoteles a Marx, diz que ,em 1843,M.Hess publicou um ensaio,provavelmente lido
por Marx,”em todo caso, o ensaio de Hess antecipou um numero de idéias da segunda
parte do famosos Manuscritos de Marx.O titulo do ensaio de m.Hess era ,em
alemão,”Uber das Geldwesen”, literalmente significa “on monetary matters”(p.290).
E nesse ensaio Hess define a ‘essencia do dinheiro’ como ‘maldade’ (’mischief)
Zeleny também destaca a importância desse ensaio hessiano.”Desde o ponto de vista
da problemática que estamos estudando merem particular atenção,além dos artigos de
Hess de 1843,seus manuscritos de 1844,escritos ,pois,aproximadamente na mesma
época que os Manuscritos econômico-filosoficos de Marx”.(p.259)
Zeleny relaciona,então,com Marx:” Do ensaio “Sobre o Dinheiro”,em que se formula
a teoria da alienação econômica, sabe-se que Marx o teve em mãos como redator dos
Anais francolalemães antes da ruína deste.Porém,não sabemos exatamente em que
forma o conheceu,nem podemos,portanto,chegar a conclusão alguma fundada acerca
da influencia do texto em Marx.Em geral,pode-se afirmar sem duvidas – de acordo
com a mais seria historiografia recente – que Hess foi um mediador da inciativa
marxiana de aplicar a teoria da alienação à critica das circunstancias e relações sociais
e econômicas”(p.259)
Ao voltar sua atenção sobre a Inglaterra,fechando a Triade com França e
Alemanha,M.Hess suscitou no jovem Engels seus primeiros trabalhos de critica da
economia política.
Segundo Bensussan , essa historia da tríade vai ate mesmo Lenin com suas famosas
‘tres fonte do marxismo”.Hess articula a sucessão das revoluções espiritual na
Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 257 de 291

258
Alemanha, política na França e social na Inglaterra ao desenvolvimento da historia e à
transformação das condições sociais (bensuassan.p.108)
Bensussan mostra que ,o Hess da influencia marxiana é o de um texto,geralmente mais
conhecido e redigido no inicio de 1844: “A Essencia do Dinheiro”,que foi longamente
discutido com Marx no final de 1843(idem.p.108)
G.Bensussan cita E.Bottigelli,o qual constata em sua Apresentação dos Manuscritos de
1844,que “ encontramos em todo instante os traços de seu pensamento” e conclui
curiosamente que “Marx,lendo Hess,viu mais claro que ele em seu próprio
pensamento”(idem.p109)
Bensussan também recorre a obra de A.Cornu: “que concede ao “Esboço” de Engels,a
segunda das três referencias nominais do Prefacio aos Manuscritos de 1844,e ao artigo
de Hess uma igual função na evolução do jovem Marx: ‘uma influencia analoga à de
Engels’ (nos Esboços),iria ajudar Marx a superar a concepção ainda um pouco abstrata
que ele tinha da sociedade urguesa, do proletariado e do comunismo:a do artigo de
Hess sobre a essência do dinheiro”(ibid.p.109).Em outra nota Benssuan traça uma
bela comparação:”Se quisermos tomar uma comparação de Engels,poderíamos dizer
Marx,em 1845-1846,via “oxigênio” lá onde Hess,em 1844,não via que “o ar
déphlosgistiqué”(...).Hess é, para Marx,o homem que exibe um novo objeto sem
saber,isto é, sem entender sua estrutura significativa”(ibid.p.11)
Trabalho, Dinheiro e Alienação
(Os “ Manuscritos “ de Marx )
Emile Botigelli,em sua “Apresentação” aos “Manuscritos de 1844”,diz que “Os
Manuscrtios de 1844 são o primeiro texto em que Marx toma abertamente partido pelo
comunismo”(1972-p.XLVII)
O que Marx recolheu da obra de M.Hess,para seus Manuscritos de 1844,não foram as
hipotéticas idéias hessianas para uma ‘teoria materialista da historia’; G.Bensuassan
define muito bem essa questão: “A transmutação da alienação feurbachiana por sua
relação com seu paradigma-Dinheiro – eis o nbervo da argumentação hessiniana que
Marx, preocupado em dizer sua verdade sobre esse tema, define um novo
conceito”(ibid.p.117).Em Hess,há uma ‘inversão’ de valores: “A ‘oposição’ do
‘homem privado’ e do ‘ser comunitario’ é a forma fenomenal contemporânea e
prolonga um antagonismo secular e mais profundo: a da pessoa e da propriedade, em
que o Dinheiro,no ‘ mundo mercantil moderno’,é o demiurgo”(ibid.p.115)
G.Labica definiu os ‘tres operadores teoricos’ dos manuscritos:
“socialismo=Weitling,economia politica/Engels e filosofia/Hess”.Porém,se Marx é fiel
a transmutação hessiana do conceito de alienação na filosofia de Feurbach, nos
“Manuscritos” o conceito de alienação vem relacionado em Marx ao de ‘trabalho
alienado”.E,nos “Manuscritos” de Marx, ‘trabalho alienado’ tem seu valor teórico
relacionado ao proletariado.
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Como diz Bensuassan,”este ponto é decisivo: cego em Hess,vai tomar em Marx
conseqüências de insuspeitavel importância para os dois(...)O “proletariado”,nos
Manuscritos, (...) trabalha literalmente o texto de Marx como um discurso
subterrâneo(...)(ibid.p.121)
Hess decodifica a antropologia de Feurbach.Para Ele , “o ser genérico” do homem é
seu ‘ser social’ a partir do qual define a idéia de “comum participação em uma mesma
obra”,como a ‘essencia da atividade vital humana”.Em Hess,os conceitos de
alienação,homem como ser social, buscam uma ‘socialização’,uma nova pratica
social,a solução das contradições ou a realização da filosofia ,ou seja,o socialismo.
Em seu ensaio sobre M.Hess (1926),G.Lukacs diz que “o limite, no pensamento de
feurbach,é ter saltado po cima da essência social do homem” e que “o homem da
antropologia de Feurbach não podia ser o homem real e concreto”cita de
Benssuan,p.131).
M.Hess deu o salto em relação a feurbach,mas seu homem como ‘ser social’ não
identificava no proletariado o sujeito real da historia.F.Mehring dizia que Hess
permaneceu um militante do movimento operário até o final,que “um pensador, morto
como viveu,fiel á causa do povo trabalhador”.(Benssuan.p.140).
Entretanto,o proprio Mehring aponta os limites da obra hessiana:A “Ideologia Alemã”
diz de Feurbach:”Quando ele era materialista,a historia desaparecia e quando falava da
historia,não era mais materialista”.Mehring diz de Hess: “ou ele é filosofo ou é
socialista,nunca as duas coisas juntas”(ibid.p.142)
E. Renault,em “Ler Marx” (2010),diz que “ de fato,Marx constrói o conceito de
trabalho alienado combinando diferentes esquemas teóricos. De Feurbach, ele tira a
concepção da alienação religiosa como desapossamento de sua própria essência
genérica e o alheamento de si mesmo do homem.De Bauer, tira a concepção da
alienação religiosa como opressão do homem por seu próprio produto (Deus).De Hess,
guarda a concepção da alienação no dinheiro como inversão da relação entre meio e
fim”.(p.144).
E, Renault sintetiza a relação Hess-Marx:”apontemos agora o que ele deve a Hess: ter
transposto a critica feurbachiana da religião para o campo social interpretando o
dinheiro como uma alienação do gênero e afirmando que “o que Deus é para a vida
teórica, o dinheiro é para a vida pratica”.
E que,”em ‘A Essência do Dinheiro’, Hess reformulava o conceito de gênero no
campo da vida social,afirmando que o ‘comercio’ entre os homens, ou cooperação,é
aquilo por meio do qual as potencias genéricas encontram sua ativação e
realização,esses temas,assim como esse vocabulário,impregnam fortemente os
Manuscritos de 1844.Hess acrescentava que a vida social,enquanto troca de atividades
produtivas, faz parte dessas entidades que não podem ser objeto de cessão (ou venda)
sem constituir uma alienação”(p.145)
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Em obra coletiva sobre “Os Manuscritos de 1844” , organizada por E.Renault,Franck
Fischbach analisa a “Filosofia da Ação” de Moses Hess,no que diz respeito a relação
entre a “sede de Ter” e “Trabalho”.
“Nos Manuscritos Marx faz a critica da “sede do ter” (“a pura e simples alienação de
todos os entidos”),expressão que tomou de M.Hess de seu ensaio “Filosofia da
Ação”.Para que os homens sejam reduzidos a “sede do ter” é necessário que eles sejam
também reduzidos a “ pobreza absoluta” que é a propriedade privada (“um objeto só se
torna nosso a medida que o temos”).Marx retoma por sua conta uma critica da
propriedade como possessão de uma coisa, e defende a concepção alternativa da
propriedade como “alegria da expressão ativa de si”.
Para Hess,”A propriedade privada, é trabalho alienado.G.Bensussan refaz o
‘silogismo’ presente na visão de Hess: “1-a propriedade privada é o próprio principio
da organização social presente;2-o trabalho, em sua realidade , em sua natureza e em
seu conteúdo é seu correlato imediato;3-um outro tipo de organização social,abolindo
a propriedade privada,abolirá necessariamente a oposição do trabalho e da
alegria.(...)(idem-p.104)
A essência do “ter”, dito de outro modo,”menos tu ages menos tu vives,menos tu goza
da expressão de tua atividade humana como atividade multiforme, e mais tu possuis
coisas que és proprietário.Ou como diz Marx,”menos tu és, menos tu exprimes tua
vida, e mais tu tens,maior é tua vida sem expressão,mais tu acumulas de teu ser
alienado”(Ler Marx,2008-p.77).
“As condições de trabalho são com efeito tais que nelas o individuo é impedido de
‘apreender o trabalho ou a manifestação exterior de si-mesmo pelo trabalho como sua
ação livre, como sua própria vida”(Hess).As condições de trabalho impedem o
individuo de experimentar seu trabalho como expressão de sua atividade própria,o
impedem de usufruir do trabalho como um desenvolvimento e da afirnmação de sua
auto-atividade.”(ibid.p.78)
Enfim,”O individuo que quer usufruir de si no ser e que quer garantir seu ser próprio
pela possessão das coisas, é para Hess o individuo alienado,isto é,privado do gozo de
si em sua atividade.Este individuo alienado é animado de uma “sed de ser” e “é
justamente a sede de ser, a sede de subsistir como indivdualidade determinada, como
Eu limitado, como essência finita, que conduz à sede de ter”(Hess).(idem).
M.Hess traça mesmo uma ‘ontologia do ser social’ pelo trabalho: “Todo homem tem o
desejo de uma atividade qualquer, de uma atividade diversificada –e das
multiplicações das livres inclinações e atividades humanas é feito o organismo
vivo...da livre sociedade humana, das livres ocupações humanas que deixam de ser
‘trabalho’,que são ao contrario perfeitamente idênticas à ‘prazer”.(Hess,”Socialismo e
Comunismo,em Bensaussan-p.105)
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Enfim, para Renault “Todo o esforço de Marx consiste em mostrar que o esforço
teórico por meio do qual a consciência tenta encontrar seus próprios interesses em
objetos é indissociável de uma atividade de afeiçoamento da natureza pelo trabalho
para transformá-la a esses interesses.Assim,o trabalho se vê dotado de uma
importância absolutamente fundamental, no sentido que ele é ao mesmo tempo o
momento essencial da vida genérica (como atividade vital de transformação social da
natureza) e aquilo por meio de que o homem se produz como ser genérico(ou atualiza
as propriedades genéricas),produzindo um conjunto de objetos nos quais ele se afirma
na pratica e pelos quais ele toma consciencia de si mesmo”(Ler Marx-p.148)
Vamos concluir essa parte sobre Moses Hess com palavras de G.Lukács,de seu ensaio
intitulado “Moses Hess e o problema da dialética idealista”(1926).
De inicio, em 1926 ainda não tinham sido publicados nem “Os Manuscritos de 1844
nem “A ideologia Alemã” (ambos publicados em 1932).Deste ultimo,Lukacs faz
referencia ,em nota de pé de página ,em seu ensaio:
“Para exato conhecimento deste período é uma grave perda o fato que essa importante
obra seja mantida ainda inédita.È de se esperar que seja logo disponível na edição do
Instituto Marx-Engels de Moscou também em língua alemã.Cito em base a extrato de
Gustav Meyer,em “Friederich Engels, I,Berlim,1920,p.247”.
Sabemos a importancia para evolução de Lukacs, após ter conhecimento destas duas
obras de Marx.
Na edição italiana do ensaio de Lukács ,(”O Jovem Marx”. 1954),Ângelo Bolafi
anota ,com certo espanto, “Não podemos analizar como e porque nessa reconstrução
lukacsiana venha silenciada a importância do influxo tido por Hess sobre o jovem
Marx,ademais particularmente evidente na formulação sobre o dinhero e sobra a
alienação contida nas “Notas sobre james Mill”, e sistematicamente subvalorizada a
importância da lição do materialismo feurbachiano,passagem decisiva para
possibilidade mesma da critica do idealismo hegeliano(...)”.(Lukacs-p.17)
Podemos nos antecipar ao ‘veredicto’ lukacsiano sobre M.Hess,nos socorrendo na
obra de Celso Frederico ,(“O Jovem Marx 1843-1844:as origens da ontologia do ser
social”,2009),em que ressalta o elemento central da critica lukaciana de 1926:
Uma avaliação serena desse intrincado problema foi realizada por Lukács em 1926 no
seu notável ensaio Moses Hess e os problemas da dialética idealista. Aproximando as
posições de Hess e de Cieszkówski, Lukács defende a centralidade ontológica (grifo
nosso) do presente postulada por Hegel e rejeita o utopismo por considerar que ele
conduz o pensamento a permanecer prisioneiro das antinomias”( Neto-p.18).
Em outra parte de seu ensaio, Neto sintetiza sobre M.Hess: “ Em outro contexto
teórico, M.Hess, distante da economia Politica, procurou dar um estatuto central ao
conceito de atividade.Mas este, entendido numa ótica fichteana, circunscrivia-se à
dimensão individual e espiritualista da consciencia moral”(idem-p.174).
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Lukacs centrado na obra de Hegel , percorreu um caminho que o levou à concepção da
“ontologia do ser social”.
Enfim, vamos a Lukács: “O caso Hess, tanto pelo completo fracasso que ele encontrou
no plano objetivo não obstante todos os seus dotes e a correta postura dos problemas
particulares, quanto por seu apego pessoal a causa da revolução,é um dos exemplos
mais interessantes para esclarecer a situação espiritual da Alemanha da época em que
apareceu a teoria da revolução proletária.Hess obterá o posto que lhe espera na historia
do movimento operário não como o anel de conjugação teórica entre Hegel e
Marx,mas como quem,pelos seus erros e suas virtudes, foi o representante mais típico
daquele período de transição”.(Lukács-p.310)

Raymond Williams:
o “Máximo de Autogestão” no capitalismo tardio

A atualidade das idéias de R.Williams19 sobre a autogestão reside em que foram
construídas em cima de uma analise da sociedade capitalista contemporânea: a
Inglaterra neoliberal de M. Thachter, dos anos 80.
A última obra de R.Williams porta o titulo de “Até o Ano 2000”. E, seu ultimo
capitulo, chama-se “Para a Viagem da Esperança”.As duas principais obras que
abordam a questão do socialismo e da revolução são: “A Longa Revolução”[1961] e
“Towards 2002”[1983]. Contudo, em 1989 [1 ano após a morte de R.W.], foi
publicada uma coletânea de textos [cf. “Resources of Hope”,culture,democracy and
socialism. Verso,1989],abarcando a produção política de RW,sobretudo, os textos da
década de 80.
Em “ A Longa Revolução”, Williams defendia que o socialismo deveria ser
organizado em torno uma “cultura comum”, que teria a capacidade de unificar as
genuínas experiências comuns do povo.Nesta perspectiva, Ele resgata as tradições da
classe operaria inglesa : desenvolvimento coeltivo e solidário, formação de identidade
social e sensibilidade comunitária.Enfatizava a democracia socialista baseada na
cidadania consciente e participativa,em eficientes formas de organização da vida
social.

19

A respeito, ver Maria Elisa Cevasco. Para Ler R.Williams. Paz eTerra, 2001
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Sua proposta autogestionaria tem por eixo que a ação socialista deve ter por
horizonte o principio da “Autogestão Máxima”., na vida social e comunitaria. Neste
sentido, aponta dois eixos para redefinição da democracia socialista:
-Um Governo de esquerda no poder e, a autogestão. Esta ultima significa,então,
democracia do povo,socialismo comunitário e controle operário.
A sociedade contemporânea moderna e complexa, exige como alternativa um tipo de
socialismo, com base em um novo tipo de instituições comunais,cooperativas e
coletivas,em que a plena pratica democrática do debate livre, assembléias
livres,candidaturas livres e decisões democraticas.
O atrativo da autogestão é o seu caráter de democracia direta e global.É um patamar
superior a democracia representativa.
O “Maximo de Autogestão” tem por desafio principal a criação de formas diretas de
poder popular em dois niveis:
- no campo industrial e profissional, ao desenvolver formas de democracia interna
nos locais de trabalho, associadas a novas formas do processo democrático na
economia, na educação, na política social e na cultura. Para Williams é fundamental
que a autogestão não se limite aos locais de trabalho;
- E,no campo das Comunicações. Aqui, ao contrario de muitos pensadores que usam
o argumento da complexidade tecnológica contra as possibilidades atuais
da autogestão, Williams aponta varias formas de autogestão nas “Comunicações”,
como desenvolvimento de
uma democracia popular ativa.
Segundo Williams, o valor central do socialismo é a idéia de “compartilhar”; há duas
formas interligadas: a democracia popular e a propriedade comum.Estas são as duas
únicas maneiras praticas de compartilhar o poder e a riqueza.A articulação entre
socialismo e democracia popular é a chave do futuro, que permitirá uma superação da
democracia representativa. As duas áreas principais são: Trabalho e Comunidade.Em
“A Longa revolução”, RWilliams aponta como exemplos de uma política socialista,
alem da democracia nos locais de trabalho, também nos bairros , como formas de
autogestão.
No campo internacional RWilliams defendia a tese ou lei do século XXI ,de que ,”
Como há muitos povos e culturas, também haverá muitos socialismos”. A base da
democracia socialista é a autentica diversidade e complexidade de cada povo.Enfim,
Williams apontava mais 3 priincipios:

1- superar a economia de mercado;
2- transformar a produção em novos critérios de durabilidade ,qualidade e, economia
no uso de recursos não-renováveis;
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3- e, construir novos tipos de instituições monetárias.
=================================================
3.3.

O ‘FOGO’ da COMUNA
Vamos encerrar esta parte sobre “Comunidade” recorrendo a um filósofo do

Leste Europeu que nos foi fundamental para a produção do Volume Dois deste trabalho.
Trata-se do tcheco KAREL KOSIK, com sua obra “A Dialética do Concreto”. Fomos
buscar suas ideias sobre “Comunidade” em obra póstuma que reúne vários de seus
ensaios, compilados por Michael Lowy e Horacio Tarcus, “La Crise des Temps
Modernes. Dialectique de La Morale” (2003).
Para Kosik, na nossa modernidade, quando o homem – graças à ciência, à
técnica e à indústria –, controla os recursos naturais e mobiliza forças gigantescas,
A ameaça chega no momento em que os papeis de produtor e de consumidor
atingem uma relação essencial e talvez única do homem com a realidade (...).
O homem reduzido a um simples consumidor rebaixa nele o cidadão a uma
figura dependente de segunda ordem, a qual se permite, de vez em quando, se
manifestar politicamente e de confirmar que seu interesse principal é o
consumo e o conforto(p.249).

Para Kosik,
A Comunidade é um espaço-tempo em que cada uma das potencialidades do
homem a seu próprio espaço inalienável e insubstituível. (...) A vitória do
consumidor sobre o cidadão significa o fim da polêmica construtiva do
debate, do diálogo em que nasce e se constitui a individualidade
responsável(p. 249).

A Comunidade, em Kosik, tem ‘afinidades’ com a ideia de “Forma
Comunidade” que vimos em Linera e outros pensadores da America Latina. Assim, por
exemplo:
Fundar uma comunidade, não é construir uma associação, um clube
esportivo, uma organização de interesses, um partido político, uma
cooperativa de socorro mútuo. A comunidade é o lugar de afirmação e de
desenvolvimento da pluralidade do homem. A comunidade é o espaçotempo em que se renovam continuamente a diferença, mas também o contato
do profano e do sagrado, do cotidiano e do festivo, do econômico e do
político (p.250) [grifos nossos].
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Assim como afirmava Che Guevara – “o socialismo não é um fato econômico” –
, Kosik afirma: “O homem necessita um complemento indispensável aos pressupostos
materiais da coletividade humana (...). A necessidade metafísica, a necessidade de
verdade, de beleza, de justiça, a necessidade de saber qual o sentido da ação humana”
(p.250).
Uma tal república é uma federação de instituições autônomas, cujo fundamento
– o que as defende da centralização burocrática e do provincialismo – é a visão do
homem como pluralidade de seres que, em conjunto, povoam o mundo, mas no qual
nenhum deles é o dono, o senhor, o proprietário. “O mundo que habitam não está a sua
disposição, nada deve permitir a submissão. O cidadão é antes de tudo o fundador da
comunidade e, depois, ele participa das eleições comunais ou é membro de uma
associação de vizinhos” (p.252).
Enfim, em linguagem simbólica, e poética, Kosik conclui:
Na comunidade, onde a justiça e a liberdade são a força elementar –
elementar acessível a todos e reconhecida por todos - o símbolo do FOGO
adquire um sentido particular. As pessoas se reúnem em volta para falarem
do que é distante e do que é próximo, para refletir sobre o que acontecerá,
para saudar a chegada da primavera, para festejar a colheita e as vendas. A
missão da comunidade, escreveu Tatarka, é de ”cuidar do fogo” no qual o
homem se aquece, perto do qual se sente bem (p.252).

Enfim, no Leste Europeu, nos Andes americanos, o “Fundo Comum” é o
mesmo! E esse “fundo comum” tem por base uma visão filosófico-ontológica. E,
assim, entramos no campo propriamente dito da filosofia.

3.4.

SOCIALISMO OU BARBÁRIE

O capitalismo contemporâneo repôs a disjuntiva luxemburguiana entre
socialismo ou barbárie. Nessa perspectiva,M.Lowy nos traz importantes idéias.
M.Lowy (2009) retoma questões do debate atual sobre o Socialismo.
Para enfrentar as disputas relativas à mudança climatica – e à crise ecológica
em geral, das quais essas são a expressão mais ameaçadora- é preciso uma
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mudança radical e estrutural, que atinja os fundamentos do sistema
capitalista:
Uma transformação não só das relações de produção (a propriedade privada
dos meios de produção), mas também das forças produtivas.Isto
envolve,antes de mais nada, uma verdadeira revolução do sistema energético
e de transportes e dos modos de consumo atuais, baseados na dilapidação e
no consumo ostentatorio, induzidos pela publicidade (LOWY, 2009, p.6).

Sua abordagem lembra a de Mario Pedrosa, na sua avant lettre, ao caracterizar a
crise em curso:

a crise atual é literalmente mundial. Para compreendê-la é preciso,
primeiramente, que cada um se erga a uma consciência do mundo. A obra do
mundo sobre o planeta está em pane. Consertá-la, salvá-la, só será possível
desta vez pelos grandes meios; uma Revolução de ordem total, global,
universal e radical. Radical, porque descerá até as raízes das coisas; universal
porque não poupará nenhum canto da terra; global, porque não será somente
política ou social, mas científica, ecológica, ética. Ela deverá ser a última,
porque, se não ocorrer, significará a abertura da crise em toda a sua
potencialidade destrutiva, cujas transformações sociais, políticas, fiscais,
ecológicas, em seu seio terminarão por levar a humanidade ao fundo do
abismo [...] (PEDROSA, 1978, p.11)

Lowy (2009) aprofunda as questões:
Em suma, trata-se de uma mudança de paradigma da civilização e da
transformação rumo a uma nova sociedade, em que a produção será
democraticamente planejada pela população (...) em que as grandes decisões
sobre as prioridades da produção e do consumo não serão mais decididas por
um punhado de exploradores ou pelas forças cegas do mercado, nem pela
oligarquia de burocratas e especialistas,mas pelos trabalhadores e
consumidores,após um debate democrático e contraditório entre diferentes
propostas.E´o que designamos pelo termo ECOSOCIALISMO (p.7) [grifo
nosso].

O’Connor define o ecossocialismo: “Seu objetivo, um socialismo ecológico,
seria uma sociedade ecologicamente racional, baseada no controle democrático, na
igualdade social e no predomínio do valor de uso” (apud LOWY, 2009).
Aproximando-se de nossa temática neste trabalho, Lowy (2009) sinaliza:
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essa crítica poderia se inspirar, a meu ver, em observações de Marx sobre a
Comuna de Paris: os trabalhadores não podem se apropriar do aparelho do
Estado capitalista e colocá-lo para funcionar a seu serviço. Elem devem
“rompê-lo” e substituí-lo por um outro de natureza totalmente distinta, uma
forma não estatal e democrática de poder político (p.7) [grifo nosso].

Em seguida, Lowy analisa o aparelho produtivo pela mesma perspectiva: “ (...)
Por sua natureza e sua estrutura [...] Ele está em contradição com os
imperativos da salvagurda do meio ambiente e de saúde da força de trabalho. É preciso,
então, “revolucioná-lo”, transformando-o radicalmente”. Enfim, “uma mudança de
paradigma civilizacional(p.7).

3.5.

Mario Pedrosa: A OPÇÃO DO TERCEIRO MUNDO

Aqui está a opção do Terceiro Mundo:
Um futuro aberto ou a miséria eterna
(PEDROSA, 1975)

Conforme Antonio Candido, existiu uma “Esfera Mario Pedrosa”, no sentido de
agrupar em torno de si artistas, políticos, etc. O poeta e crítico Ferreira Gullar disse “É
dificil definir Mario”. Trotsky afirmou que Pedrosa era “um tipo curioso”; Pierre
Naville, que “Mario Pedrosa é um marxista completamente sério”; e Helio Pellegrino
afirmou que Pedrosa “É da raça dos homens que não morrem”. Mario nos assombra20!

20

Ao escrever sobre os teóricos recentes da América Latina, como Alvaro Garcia Linera, Raul Zibecchi,
entre outros, percebi que Pedrosa tinha escrito sobre os índios. Curioso! O apego que mostrou em relação
a Arte dos índios projetou-se nas experiências políticas das comunidades indígenas dos Andes, pois
Pedrosa nunca separou arte de política.Em seu “Exílio Chileno” (1970-1973), Mario Pedrosa teve ideias
que podem nos inspirar em relação às experiências atuais na América Latina e Central. Por exemplo, há
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Neste subcapítulo, veremos suas ideias sobre a Autogestão21. Para tanto,
retomaremos suas “Obras” editadas pela Edusp, há uma parte no 1º volume (“Política
das Artes”) que a organizadora, Otilia Arantes, intitulou O Ponto de Vista LatinoAmericano. Nela, encontramos alguns ensaios, aos quais acrescemos outros, que nos
permitem conhecer as ideias de Pedrosa em seus últimos anos de vida, tais como:
- “Teses sobre o Terceiro Mundo” (1978);
- “Discurso aos Tupininquins ou nambás” (1975);
- Texto para exposição de Arte Indígena,”Arte de viver, arte de criar” (1979);
- “Retratos do Exílio” (1982);
- “Variações sem Tema ou a Arte da Retaguarda” (1978);
- o livro sobre Rosa Luxemburgo e o Imperialismo (1976).
E, fato curiosíssimo, Pedrosa escreveu sobre a Constituinte como processo de
“Refundação do Estado”. É só ver na coletânea de textos “Sobre o PT”(1980).

3.5.1. Olhando o Século XXI
O contexto em que Pedrosa (1978) escreveu suas Teses para o Terceiro
22

Mundo , foi o

da terceira fase do capitalismo, iniciada nos anos 1960. Mario

muitas afinidades com a obra “A Potencia Plebéia”, de Linera, cujas experiências analisadas e e ideias
sobre “saberes originários”, “processo constituinte” e “refundação do Estado”, Comunas e Comunidades,
Conselhos , tornariam Pedrosa exultante.
21

Na França, começou a escrever sobre as experiências dos Povos em Autogestão, a partir do caso
peruano do Governo Alvarado e na Bolívia, no governo Torres. Não por acaso, dedicou-se ao estudo da
obra de Rosa Luxemburgo, e, já no Brasil, a obra de Anton Pannekoek.
22
O poeta e crítico de artes, Ferreira Gullar, certa vez, referindo-se à trajetória de seu ‘mestre’ Mario
Pedrosa, caracterizou suas ideias no exílio chileno como “terceiro-mundista”, que teria abandonado ao
sair do Chile rumo ao exílio na França (1973-1978) (GULLAR, 1996, p.10).
No entanto, analisando estas últimas obras de Pedrosa, não nos parece correta a análise de Gullar no que
diz respeito ao possível “abandono da visão terceiro-mundista”.Tanto no Chile quanto na França e,
depois de sua volta ao Brasil, as análises estético-políticas de Pedrosa apontam noutro sentido. Seja
quando analisa o papel do PT e da Constituinte, seja quando analisa a Arte Indígena. E, sua práxis
estético-política materializou-se na Exposição da Arte Indígena e na sua militância, quando da fundação
do PT, mantendo uma coerência com suas Teses dos exílios chileno e francês.
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interrogava: "Mas de que são orgulhosos os imperialismos?"
No "Discurso aos Tupiniquins ou Nambas", afirmava:
Na fase histórica em que estamos vivendo, o Terceiro Mundo, para não
marginalizar-se completamente, para não derrapar da estrada do
contemporâneo, tem de construir seu próprio caminho de desenvolvimento é
forçosamente diferente do que tomou e toma o mundo dos ricos do
Hemisfério Norte. A história cultural do Terceiro Mundo já não será uma
repetição em racoourci da história recente dos EUA, Alemanha ocidental,
França, etc. Ela tem que expulsar do seu seio a mentalidade
"desenvolvimentista" que é a barra em que se apoia o espírito colonialista.

[...] A civilização burguesa imperialista está num beco sem saída. Deste
beco não temos que participar os bugres das baixas latitudes e adjacências.
As populações destituídas da América Latina carregam consigo um passado
que nunca lhes foi possível sobrepujar ou sequer exprimir, quer dizer, fazê-lo
teoricamente [...] As vivências e experiências destes povos não são as
mesmas dos povos do norte. São muito diferentes, ainda que suas aspirações
sejam contemporâneas [...] os pobres da América Latina vivem e convivem
com os escombros e os cheiros desconfortáveis do passado [...] Mas é aí que
se passa o futuro (PEDROSA, 1975).

Além disso, Pedrosa (1975) assinala mais uma opção:
Aqui está a opção do Terceiro Mundo: um futuro aberto ou a miséria eterna
[...] A tarefa criativa da humanidade começa a mudar de latitude. Avança
agora para as áreas mais amplas e dispersas do Terceiro Mundo [...] Existe
mesmo em processo, em andamento um pouco por toda parte, um projeto a
realizar, condição sine qua non para conceber o futuro [...] A única
positivamente concebível como a tarefa histórica do vigésimo primeiro
século [...].

Talvez possamos pensar que Pedrosa estava sonhando. Entretanto, as
transformações globais ocorridas, sobretudo, na década de 1980, assinalaram de vez
uma crise de transição paradigmática, de esgotamento do processo civilizatório da
modernidade, que Mario Pedrosa expressou nos seus textos dos anos 1960! Isso trouxe
à tona muitas análises de Pedrosa na mesma perspectiva.

3.5.2. A " sensibilidade romântica socialista"
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Após a experiência do Chile, Mario Pedrosa segue para França e estuda a etapa
em curso do Imperialismo através de Rosa Luxemburgo (era o espírito menos "europeucentrista" de todos):
Tendo definido a crise na qual se está mergulhado como uma crise capitalista
de âmbito, enfim, mundial, é oportuno que se vá às estantes da imensa
biblioteca marxista já imersa na poeira dos tempos e que se pegue nela a obra
mais aberta a esse tema: "A Acumulação do capital", de Rosa Luxemburgo.
Não é uma obra irrefutável; longe disso, mas melhor, trata-se de uma obra
ainda oportuna, atual e cheia de contradições.

Edmon Moniz, em resenha deste livro de Pedrosa, afirma:
A obra de Mario Pedrosa sobre Rosa Luxemburgo e a crise do imperialismo
retoma, em profundidade, o exame científico de um tema obsecante que é da
mais alta importância para o mundo atual. Não se trata apenas da
apresentação das ideias de Rosa Luxemburgo e da análise do que elas
significam no desenvolvimento das doutrinas econômicas. Trata-se também
de ampliá-las, tendo como objetivo a atualização de suas concepções sobre o
imperialismo.

Pedrosa abandona o "europeismo" e aponta para a "revolução dos povos em
auto-gestão", referindo-se às lutas do Terceiro Mundo. Seus últimos trabalhos tomam os
"danados da terra", expressão do revolucionário Argelino Frantz Fanon, como os
sujeitos da revolução. Contudo, não há qualquer conotação de defesa do "lumpen",
como era moda nos anos 1960, a partir de posições de Marcuse. Apenas reflete sua
visão sobre o quadro mundial que se configurava no final dos anos 1970. Também, no
campo artístico, Pedrosa empreende grandes mudanças, retomando, aprofundando e
atualizando sua sensibilidade romântica socialista.
Mario Pedrosa em "Arte dos Caduceus, Arte Negra, Artistas de Hoje" (1968)
afirma:
Ao início do século, quando artistas individuais como um Matisse ou Picasso,
em Paris, ou um Mark, em Oresdem, na Alemanha, tiveram a revelação da
arte negra, não foi nos museus de arte ou galerias de arte, onde não havia
lugar para ela. Foi nas lojas de exotismo ou, em alguns museus de História
Natural, que só então se abriam. O que os abalou foi a vitalidade plástica, a
beleza formal daquelas imagens, daqueles fetiches negros ali expostos como
curiosidade exótica [...]. O cubismo nasceu das costelas desses fetiches [...] A
arte negra continua a valer para nós com todas as suas eminentes qualidades
estéticas e formais[...] O artista primitivo cria um objeto “que participa”.
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3.5.3. Calder e Pedrosa: A “sarabanda plebéia” - abaixo da Linha do
Equador
A ditadura militar iniciada em 1964 empurrou mais uma vez Pedrosa para o
exílio, no Chile de Allende. Depois do golpe militar chileno, em 1973, Mario foi viver
em Paris e encontrou-se com Calder, que vivia na França. Este, conforme relata Roberta
Saraiva: “Em alguma altura de 1973 ou 1974, convidou toda a família Pedrosa - Mário,
Mary , a filha Vera, diplomata em serviço na Espanha, e os netos - para uma visita a
Sache. Nesta visita deu a Pedrosa um pequeno móbile[...]”.
A galeria Maeght de Paris marcou exposição de Calder para janeiro de 1975.
Mario Pedrosa, então, escreveu o catálogo em dezembro de 1974, publicado na revista
“Derrière le Miroir”23, da própria galeria24.
A partir das ideias de Pedrosa, Saraiva traça a trajetória de Calder, em três etapas:
1) O Calder pré-abstracionista dos retratos em arame e das pequenas figuras
circenses interessara-se sobretudo pela fauna boêmia e teatral “que não está
verdadeiramente integrada” abaixo ou acima na escala social;
2) Na fase heróica da escultura móvel, a linguagem abstracionista dos móbiles
antecipava, para o mesmo Pedrosa, a futura dissolução “democrática” das
fronteiras entre a arte e a vida numa “sociedade ideal”;
3) Com os critters, Calder lançava “os fios invisíveis de sua simpatia, de sua
intuição” ainda mais fundo na sociedade contemporânea”.
Saraiva explica algo fundamental para entender a terceira etapa da escultura de
Calder:
O interesse por motivos brasileiros, somado à crônica mais mundana desses
dias no Rio de Janeiro, revela um traço característico de Calder desde seus
dias na Paris surrealista dos anos 20: uma cumplicidade intima de festa, jogo
e criação.Estabeleceu-se uma simpatia rápida entre o espírito brincalhão de
Calder e a informalidade brasileira.

23

O ensaio chama-se “Reviravolta em Calder”, “mais uma prova da convergência de espírito que animou
a amizade entre os dois homens”.
24
É muito interessante, do ponto de vista das afinidades de Pedrosa: neste momento, ele estava dedicado
a um ensaio sobre Rosa Luxemburgo, mais uma vez numa “curva da história”, retomando velhas questões
sobre as artes e sobre o socialismo. O livro sobre Rosa chama-se “A crise mundial do imperialismo e
Rosa Luxemburgo”, publicado no Brasil apenas em 1979.
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Em visita do artista ao Rio de Janeiro no final dos anos 1940, após uma
exposição em São Paulo, a agenda do casal contemplava contatos sociais desde o
Copacabana Place até os morros cariocas. Nesse contexto, o casal Calder conheceu o
poeta Vinicius de Moraes, durante uma festa ao som de samba, em Niterói, e visitou um
terreiro de candomblé ou macumba. A festa de despedida de Calder foi animada pelos
sambistas e passistas do pintor Heitor dos Prazeres e tornou-se um verdadeiro carnaval.
Em 1949, um ano após a exposição de suas obras no Rio e em São Paulo, os
móbiles de Calder tiveram outro destaque na arte brasileira: em sua exposição
inaugural, “Do figurativismo ao abstracionismo”, o Museu de Arte Moderna de São
Paulo, exibia cinco móbiles, e Calder figurava ao lado de Pevsner, como um inovador
dos “meios técnicos de expressão” da escultura. No Rio, a companhia Ballet Society
estreava no Teatro Fênix apresentando cenários com móbiles.
Em seu ensaio de 1975, Pedrosa começa por falar da surpresa desta nova etapa
da arte de Calder: “aquilo que Sandy apresenta desta vez confessem jamais ter visto”.
Em sua trajetória, “Sandy realizou uma reviravolta”. E pergunta-se: “Quem são os
novos seres que agora o acompanham? De onde diabos Sandy desenterrou os ‘critters’ e
os ‘craghs’? Seriam fantasmas? Mas Calder, que eu saiba, nunca se entregou ao
romantismo. Ele sempre preferiu as pessoas e as coisas que estão do lado da vida”.
Intrigado, Pedrosa busca as origens destes novos personagens: “O circo, como se sabe,
foi o primeiro grupo profissional que lhe interessou, o que o levou a fazer dele uma
representação coletiva exemplar”. Com outros personagens que se seguiram,

“não

havia ambiguidade entre a ideia de Sandy e a nossa, espectador, público. Mas, e hoje,
com os ‘critters’? Muitos de nós jamais vimos um deles”.
Pedrosa, então, considera que a novidade desta fase é o interesse pelo ambiente
social, o que não se manifestava nos trabalhos anteriores:
Antes, Calder voltava-se para ‘gente de teatro’, do circo dos esportes, para
os boêmios, para toda essa pequena burguesia que não está verdadeiramente
integrada nem à grande massa assalariada do capital nem aos ambientes
burgueses propriamente ditos. Hoje ele olha ainda mais além e o que
encontra? Pessoas ainda mais bizarras, gente sem profissão, que vive em
círculos à parte ou completamente sem círculos. É para este lado, agora, que
Calder vira as suas antenas.

Mario Pedrosa relembra a estadia de Calder no Rio, quando se apaixonou pelo
samba, pela macumba e a festa com as cabrochas passistas do pintor primitivo e músico
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popular Heitor dos Prazeres. Pedrosa volta à questão sobre os ‘critters’:
Que são eles? Evidentemente eles dançam, são dançarinos ,ou seja, oficiantes
de um rito. Sua dança é a da baixa sociedade do Rio, Bahia, Havana ou
Trindad [...] Mas falta ainda alguma coisa para que o ritual seja completo: as
roupas, os objetos próprios às funções cerimoniais,os atributos das
divindades, os orixás, os babalaôs. Faltam igualmente o canto e os
atabaques[...] É obvio que sandy não pensou em tudo isso ao inventar seus
‘critters’. Mas pelos fios invisíveis de sua simpatia, de sua intuição, ele se
manteve em constante contato com os ritos, as artes, as religiões, as culturas
que se fazem, se desfazem e se refazem na periferia das metrópoles brancas.
[...]
As crianças negras de Calder não podem ser vistas isoladamente, como
indivíduos. São indissociáveis da sociedade que formam. O que as
individualiza é o gesto de dança no qual cada uma foi imobilizada. Elas
avançam e param a cada passo[...] São as pernas que as salvam, fornecendolhes uma espécie de materialização corporal que anima o conjunto e dá aos
rostos essa fascinante expressão de vitalidade. Daí provém esse ar antes
malicioso que malévolo, como o dos diabos, ou melhor, os exus da
iconologia brasileira da macumba e do carnaval [...] A diversidade de
movimentos que emanam desse conjunto é prodigiosa. Aquela mulher toda
em azul parece estar sentada, mas isso não é verdade; ela se joga no gesto da
capoeira, essa espécie de rasteira dos meios populares brasileiros, uma perna
estendida que corta o ar num movimento que envolve todo o corpo.
Os critters são filhos perfeitos de Calder, de um Calder que ultrapassou a
linha do equador.

Por que não, os ‘condenados da terra” de Fanon? Mario lembra que alguns
etnólogos afirmam que ‘as concepções rítmicas dos povos de cultura negra “vêm do
movimento (e não do ouvido como nos povos ocidentais). Assim, “o sentido do
movimento em Calder se identifica com o de nossos negros”. Frente a estas
“afinidades tão profundas”, Mario afirma que
[...] os critters podem reconhecer antepassados entre os companheiros do
‘circo’ e dos guaches; os crags, esses sobreviventes estáticos dos velhos
estábiles que servem de apoio aos móbiles e, também personagem novo,
lembram o demônio que subitamente aparece no inicio de 1974 nas
ilustrações que Calder realizou para “santa Claus”, o belo poema de E.E.
Cummings, poema estranho e totalmente impregnado de morte e de
demônios. O traçado dessas ilustrações é tão terno e simples que emana do
conjunto uma característica melancólica e quase religiosa. A efígie do
demônio [...]. Calder o insere no conjunto dos crags e dos critters.O
personagem permanece como a imagem de uma simbiose entre o diabo do
catolicismo medieval e os exus negros. Mais um testemunho da
universalidade da criação calderiana.
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Neste mesmo período, em Paris, como já vimos, Mario escrevia a obra sobre
Rosa e o Imperialismo com o objetivo de entender a nova etapa do capitalismo, que,
em carta chamou de “As Multinacionais e a Internacional da Contra-Revolução ou a
etapa do capitalismo final”. Também, redigia suas Teses para o Terceiro Mundo e o
Discurso aos Tupis e Nambás. Na sua volta ao Brasil, estava organizando uma
exposição sobre a Arte Indígena. Estes ensaios formam um todo que reflete a ‘visão de
mundo’ que Pedrosa ia construindo no exílio parisiense.
Tudo indica que Pedrosa sofreu mais um ‘choque’ com a nova obra de Calder.
Mario virou suas antenas para o Sul do mundo. E, ao mesmo tempo, buscava construir
novas chaves de leitura sobre a etapa do capitalismo.
Podemos construir algumas relações para este periodo da vida de Mario Pedrosa.
A nova leitura sobre a arte, através da obra calderiana exposta em Paris, naquele 1975,
corresponde a visão econômica exposta no livro sobre Rosa e o Imperialismo e, por sua
vez, a visão política está expressa nas Teses sobre o Terceiro Mundo e a visão estética
está exposta no Discurso aos Tupiniquins ou Nambáse, no texto que apresentou na I
Bienal Latino-Americana em 1978, intitulado “Variações sem Tema ou a Arte da
Retaguarda”.
A concretização desta visão de mundo foi tentada, politicamente, na construção
do PT, e, esteticamente, na exposição sobre a Arte dos Índios, programada para o MAM
do Rio e na ideia do Museu das origens.
Depoimento do sobrinho de Mario, Senna Figueiredo, nos fala que Pedrosa nos
últimos anos de sua vida estava buscando uma nova forma de democracia,mais radical e
que a encontrou, de certa forma, na idéia do comunista holandês Anton Pannekoek, dos
‘Conselhos Operários”, que Mario pensava articular com a democracia indireta.Assim,
o velho guerreiro mantinha a idéia luxemburgiana da “Autogestão Social”, que tinha
abraçado quando do exílio nos EUA.
No livro que escreveu “Sobre o PT”, Mario Pedrosa expõe o que gostaria que
fosse a missão deste partido, considerado “o grande projeto de transformação do
Brasil”; “O nosso principal meio de produção é a nossa nova classe social, esta classe
operária que assume agora a missão verdadeiramente histórica: dar-nos com o PT o
penhor do futuro do povo brasileiro”;
O PT é o povo organizado. As comunidades de base da Igreja contêm no seus
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eio grande parte deste povo. Nessa tarefa fundamental de chamar o povo das
profundezas onde jaz ao plano político, que Dom Paulo me perdoe, mas esta
é a missão mais autêntica de sua igreja no Brasil atual. O PT não é um
partido como os outros, pois é no fundo um produto intrínseco da história do
Brasil contemporâneo. Não é por outra razão que sua missão é mais que
política, é civilizadora.

Vejamos as ideias centrais destes ensaios, Teses sobre o Terceiro Mundo,
Discurso aos Tupis e Námbas, e Variações sem Tema. Antes, porém, na obra sobre
Rosa e o Imperialismo, Mario caracteriza a fase do capitalismo dos anos 1970: “A
emergência generalizada das multinacionais não é fenômeno de um dia pouco venturoso
nessa ca[otica segunda metade do século.É antes o produto de uma longa gestação que
se acelerou perto do fim da Segunda Guerra Mundial”.
No capitulo chamado “Epílogo” , Mario recorre a uma conferencia de Truman e
traça o perfil do futuro capitalismo sob hegemonia norte-americana: “Todo mundo
deveria dotar o sistema americano [...] O sistema americano não pode sobreviver na
América se não se tornar um sistema mundial”.
Mario conclui: “O imperialismo americano é finalmente formulado em toda
consciência e amplitude, e completamente identificado com o seu Estado; ele não tem
mais uma economia para desenvolver, mas uma política a impor ao mundo”.
Vimos que as Teses sobre o Terceiro Mundo traziam o título de “As
Multinacionais e a Internacional da Contra-Revolução, ou a etapa do capitalismo final”.

3.5.4. A visão política das Teses
Pedrosa inicia o ensaio com uma visão radical:
A crise atual é literalmente mundial [...] A obra do mundo sobre o planeta
está em pane. Consertá-la, salvá-la, só será possível desta vez pelos grandes
meios: uma Revolução de ordem total, global, universal e radical. Radical,
porque descerá até às raízes das coisas; universal, porque não poupará
nenhum canto da terra; global, porque nãos era somente política ou social,
mas científica, ecológica, ética. Ela deverá ser a última, porque, se não
ocorrer, significará a abertura da crise em toda a sua potencialidade
destrutora, cujas transformações sociais, políticas, físicas, ecológicas em seu
seio terminarão por levar a humanidade ao fundo do abismo.

Pedrosa, então, define o papel dos que estão abaixo da Linha do Equador:
Versão para Revisão – Outono de 2011 –
Página 275 de 291

276
os países ricos e poderosos podem resignar-se a prolongar a ilusão do seu
status quo até a catástrofe final. Os países pobres do terceiro (e do quarto)
mundo, sendo mais ou menos desprovidos dessa ilusão perniciosa, não
podem resignar-se; eis porque é preciso ver neles os portadores da revolução.

Ele também afirma: “Que se chame esta revolução como se quiser, popular,
democrática, comunista, etc... Entretanto, será melhor chamada pelos seus traços mais
gerais, mais específicos, mais significantes, ou seja, ela é dos pobres [...]”.
Mais uma vez, Mario Pedrosa especifica:
ela se estenderá a todo o globo e ela visa substituir sem tardar a ordem
econômica e jurídica atual,que todos os Kissinger do hemisfério norte e seus
lugares-tenente do sul defendem à morte,por uma ou outra e nova ordem pela
qual já morreram,representando as aspirações de milhões e milhões de
homens do terceiro mundo.

Pedrosa busca as teses do “Clube de Roma”: no epicentro das crises atuais da
humanidade, duas lacunas se foram abrindo cada vez mais largas entre o homem e a
natureza, de um lado; entre o norte e o sul, entre ricos e pobres, de outro lado [...] É
preciso preenchê-las uma e outra sob pena de catastrofe em escala mundial”. Mas,
insistem eles, para isto são necessárias ainda duas condições: “reconhecer que o mundo
é ‘um’ e aceitar ‘os limites da terra’”.
Pedrosa fecha suas Teses afirmando que “A ordem antiga tem de ser
formalmente declarada caduca”.

3.5.5. A visão estética do Discurso:
Pedrosa, mais uma vez, opera com a questão norte x sul, ocidente x oriente. Em
países como os nossos, que não chegam esgotados, ainda que oprimidos e
subdesenvolvidos, ao nível da história contemporânea, mas que flutuam por sua
situação necessária sobre a linha do meridiano ou francamente mais abaixo dela, quando
se diz que sua arte é primitiva ou popular vale tanto quanto dizer futurista.
Nos velhos países de franca civilização burguesa não é assim e o caminho da
arte bifurca-se ou trifurca-se, em veredas que sobem na escala social para perder-se nos
vértices das diversas elites que se fixam no delta extremo das especializações ou que
fluem para baixo como um filete d’agua que desaparece no subsolo ou estanca em
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charcos. Nunca tantos ‘ismos’ cobriram áreas tão pequenas, singulares e extravagantes
para consumidores tão refinados ou mais sutis”.
Nos outros países aquelas filigranas ou ramificações chegam como
subprodutos elitistas das orlas das capitais, dos aeroportos cosmopolitas, dos
‘shoppings’ ou supermercados e hotéis transnacionais. Fora dessas áreas, há
as oficinas de artesanato, o trabalho não propriamente assalariado, mas onde
se trava o esforço anônimo da criatividade, da inventividade autêntica, quer
dizer, o esforço para a coletividade.

E que “A arte nesses rincões tem suas raízes na natureza ou tudo o que a esta
pertence - terra, pedras, árvores, bichos, idéias ou quase ideias que escudam
dificilmente das coisas ou das gentes que com estas convivem, com estas se
misturam ou talvez se complementam”.
As grandes sociedades industriais ou super-industriais do ocidente, à medida
em que se desenvolvem, cada vez mais movidas por um mecanismo interno
inexorável em sua continua expansão, que subordina todas as classes a seu
frenético ritmo tecnológico e emrcantil, castram as colméias de toda a
critividade e tiram qualquer oportunidade aos homens de vocação ainda
desinteressada e especulativa para resistir à corrente de força que conduz tudo
e todos vertiginosamente à voragem do mercado capitalista.

Para Pedrosa, arte nesse contexto, “esteja hoje submetida à vastíssima indústria
de publicidade, que a protege e assegura seu progresso e sua persistência. Aqui, e
definitivamente, a velha arte perdeu sua autonomia existencial e naturalmente
espiritual”.
Na fase histórica em que estamos vivendo, o Terceiro Mundo, para não
marginalizar-se de todo, para não derrapar da estrada do contemporâneo, tem
que construir seu proprio caminho de desenvolvimento, e forçosamente
diferente do que tomou e toma o mundo dos ricos do hemisfério norte [...] A
civilização burguesa imperialista está num beco sem saída. Deste beco não
temos que participar - os bugres das baixas latitudes e adjacências [...] Aqui
está a opção do Terceiro Mundo: um futuro aberto ou a miséria eterna.

A tarefa criativa da humanidade começa a mudar de latitude. Avança agora
para as áreas mais amplas e mais dispersas do Terceiro Mundo [...] Existe
mesmo em processo, em andamento um pouco por toda parte, um projeto a
realizar, condição sine qua non para conceber o futuro [...] O que é isto senão
uma revolução? Sim, uma revolução. [...]Somente dentro deste contexto
universal será possível pensar no engendramento de uma nova arte. Será esta
uma das faces mais vitais deste prisma revolucionário em gestação nas
entranhas convulsas dos povos que Fanon chamou os “danados da terra”.
Puro visionarismo? Dá no mesmo. A arte na medida em que existia entre os
burgueses imperialistas, é cada vez mais um claro capricho, de
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luxo,estetizante,que se consome a si mesmo,indiferente a tudo o mais.
(PEDROSA, 1982, p.106-7).

Mais adiante, Pedrosa (1982) afirma:
O ciclo da pretensa revolução fecha-se sobre si mesmo. E o que resulta é uma
regressão patética ‘sem retorno: decadência [...] Chegam ao cul de sac
perfeito. Entretanto, abaixo da linha do hemisfério saturado de riqueza, de
progresso e de cultura, germina a vida. Uma arte nova ameaça brotar (p.110).

3.5.6. A visão político-estética em “Variações sem tema...”
Pedrosa inicia definindo o “povo da América Latina”. Para tanto ,afirma:
A miséria do povo latino-americano é assim o primeiro traço constitutivo da
unidade da nossa América Latina. Outro traço importante é também este: o
povo latino-americano não é branco, é mestiço, em sua generalidade; eis a
segunda unidade que nos amarra uns aos outros. O povo latino-americano
não é livre, mas oprimido de norte a sul, terceira face dessa unidade. O povo
é submisso a um só destino principal: o destino de ser submetido, de alguma
maneira, ao imperialismo.

Em seguida, o autor define a ‘arte moderna”:
A arte moderna, e isto é preciso dizer, não foi produto puramente europeu. É
uma arte que nasceu com o imperialismo. O imperialismo carrega consigo
não somente o mal, mas tem um outro lado que pode até ter laivos
progressistas. A arte moderna se formou, com efeito, quando as correntes
imperialistas se espalharam pelo mundo, descobriram os continentes
desconhecidos ou ainda não explorados, e introduziram no mundo,com os
exploradores, os geógrafos e os naturalistas que voltavam da África, da
América, da Ásia ou da Oceania, trazendo consigo uma serie de descobertas,
entre as quais os fetiches negros, os monstros sul-americanos,arquétipos de
outros céus e outros produtos estranhos que esses mesmos naturalistas ou
antropólogos não tiveram coragem de, ao depara-los, elevá-los à categoria de
arte (...). Não tardou muito, à medida que o século avançava, que não só os
artistas, mas os críticos e os historiadores mais novos, se familiarizavam com
os fetiches negros, com as esculturas pré-colombianas, além de novos
achados e descobertas provenienetes da Oceania e dos mares do Sul, pelos
quais já ansiavam os colecionadores. Era realmente uma arte desconhecida
que chegava, uma arte nova. E foi a isso que se deu o nome de arte moderna.

Passa a caracterizar a contradição vigente:
Uma grande contradição ideológica surgiu no campo da estética moderna.
Desse modo, pela primeira vez, a arte moderna é contestada nas suas origens
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anticapitalistas e nas suas aspirações libertárias. As grandes figuras da “popart” negam os “preconceitos” ou “prejuízos” anti-sociais das velhas gerações
do cubismo, do expressionismo, do construtivismo, do surrealismo, do
abstracionismo, e passam a sustentar, de pavilhão aberto, as próprias obras
não como hostis e opostas à civilização indutrial capitalista, mas como, ao
contrário, expressão legítima dela (...). Em busca de uma coerência, que
sempre busquei preservar, tentei chamar os produtos que apareciam, na linha
da maior modernidade, de “arte pós-moderna”.

No final, cita parte de um seu trabalho dos anos 1960, em que fala da ‘arte pós
moderna’:
Uma ‘arte pós-moderna inicia-se. É que entre aquela e o povo, a sociedade de
consumo de massa se interpôs pela comunicação de massa que deu à imagem
uma força atributiva maior do que a palavra e forneceu à industria ,ao poder
da publicidade, suas invencíveis armas ofensivas. A chamada cultura de
massa e a arte de massa já não têm,entretanto,forças para deter a debandada
geral. Os “ismos” vêm e desaparecem na voragem do mercado de massa. No
seio mesmo dos artistas, concomitantemente com a reação espontânea e cada
vez mais torrencial da juventude mundial , inclusive a das classes proletárias
dos paises altamente desenvolvidos que começa a cerrar fileiras nos
“exércitos culturais de reserva” dos jovens burgueses e pequeno-burgueses
do mundo na recusa à integração na sociedade de consumo de massa,uma
reação nasceu contra o consumismo pelo consumismo,e artistas passaram a
recusar produzir para o ‘marchand’. Daí surgiram, ao lado das produções
ainda manipuladas e manipulaveis pelo mercado de arte, as mais desabridas
ou as mais niilistas experiências atuais, por aqui e pelo mundo. Elas se
entregam,conscientes ou inconscientementes, a uma operação inteiramente
inédita com esse caráter extrovertido de massa nas sociedades burguesas ou
nas sociedades em geral: o exercício, mas o exercício experimental da
liberdade. E a primeira conseqüência disto é não criar para o mercado
capitalista, é não criai para que tudo de novo se metamorfoseie em valor de
troca, isto é, em mercadoria. Não fazem obras perenes, mas antes propõem
atos, gestos, ações coletivas, movimentos no plano da atividade-criatividade.
É possível que muitos desses artistas sonhem ou já se inspirem numa
aspiração utópica (os artistas são sempre antecipadores do devenir histórico)
de uma sociedade em que o homem não trabalhe mais para ganhar a vida com
o suor do seu rosto, mas para que pelo trabalho e pelo lazer, sem mais
diferenças entre um e outro,aprenda a viver. O artista já é o único ser para
quem, hoje mesmo, o lazer não é uma ociosa ausência de trabalho, como nas
concepções burguesas.

3.5.6. A visão político-estética da exposição Arte Indígena:
A artista plástica Lygia Pape que foi do grupo Frente, expõe a idéia de Mario
Pedrosa da exposição sobre o índio brasileiro, com base em uma conversa com Mario
em Búzios, em abril de 1979.
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“Alegria de viver , alegria de criar”
é uma maneira de você levantar o sentido profundo da cultura indigena no
Brasil mostrando que se dava numa época em que havia de tal ordem uma
unidade entre a natureza e o homem, entre a natureza e o habitante da
floresta, havia uma tal unidade que fazia com que o índio não pudesse ter
uma atividade senão integrada. O índio não podia se separar da floresta. O
índio não podia se separar do meio ambiente em que vivia.
Ele aprendia as coisas na luta por viver. Para ele não havia empecilho
fundamental nessa luta por viver porque esta luta por viver é a luta em que
ele se integrava com a natureza, com os outros bichos, com tudo cobria por
ele mesmo, por sua habilidade, por sua ação, por seu trabalho que não era
uma pena. Não era uma condenação.
O trabalho do índio era um trabalho feito de alegria e de dominação cada vez
maior e de integração cada vez mais, dele com sua terra,dele com as suas
casas, dele com a sua rotina,com o seu aprendizado de todo o dia para criar o
que ele queria. Quando ele descobria as coisas, ele descobria com alegria.
Ele via aumentar o seu poder de integração entre o que ele fazia e o que a
natureza dava. Daí que eu digo que é raro,muito raro, só em certas épocas da
historia é que há essa extraordinária unidade de ação entre o índio e a
natureza, entre o índio e os bichos, entre o índio e o que a natureza
prodigializa todos os dias.
O índio não tinha nada que o impedisse de ser alegre. O índio não vivia
submetido como mostrava toda uma velha antropologia, submetido a uma
necessidade de cada vez trabalhar para se sustentar.
Isto está errado.
Sahlins mostra que quando o homem trabalha, o trabalho é libertador, o
trabalho é criativo.
E é por isso arte - trabalho que não é digno de pobreza nem de obrigação.
É uma integração da maneira do índio viver no seu terreno, na sua terra e ao
mesmo tempo trazer para o mundo uma arte alegre.
Um trabalho alegre em que não está dominado por nenhum empecilho e por
uma obrigação terrível de produzir mais para poder ter mais para comer.
Marshal Sahlins mostra que no paleolítico houve uma época em que a
abundância era o normal na civilização do índio, na civilização primitiva.
A idéia de que era preciso cada vez mais trabalhar para poder produzir mais,
é uma lei da escravidão, do capitalismo desde os seus inícios.
Hoje está provado que isso não se deu na história da produção primitiva dos
homens.
Esse foi um conceito para criar a obrigatoriedade da acumulação aos que
tinham por objeto acumular riquezas sem outro propósito senão o de dominar
os outros.
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Mariategui, referindo-se ao ‘trabalho’ na comunidade incaica, desenvolveu
ideias similares as de Pedrosa. Michael Lowy, em ensaio sobre o ‘romantismo’ de
Mariategui, nos fala da concepção de ‘trabalho’ que o Amauta buscou nas
comunidades Incas:
Um dos temas essenciais do protesto romântico contra a civilização industrial
burguesa é a critica da mecanização do mundo,que encontra em John
Ruskin uma expressão potente, iluminada pela nostalgia do trabalho
antigo.Um eco dessa postura se encontra em Mariategui (como em outro
discípulo socialista de Ruskin, Williams Morris) que escreveu nos ‘7 Ensaios
sobre a realidade peruana (1928):
Nos devemos a subjugação do ser humano pela maquina e a destruição dos
ofícios pelo industrialismo, a deformação do trabalho em seus fins e em sua
essência.A pregação dos reformadores, depois John Ruskin até Rabindranath
Tagore, reprova vivamente ao capitalismo o emprego embrutecedor da
maquina.O maquinismo,e sobretudo o taylorismo, tornaram o trabalho
odisoso.Mas somente porque o degradaram e abaixaram, despojando-o de sua
virtude criadora.

Prossegue Lowy, “Tanto que Ruskin sonhava com o trabalho artesanal do tempo
das catedrais, Mariategui celebra a sociedade inca,na qual o trabalho “realizado
amorosamente”.era a mais alta virtude”.
Em entrevista ao Pasquim,logo após seu retorno Mario fala da exposição sobre o
Indio: “ Quando voltei ao Brasil,uma das minhas preocupações era ver em que pé
estavam as obras de certos museus que contêm um acervo dos índios brasileiros. Fiquei
muito impressionado com a arte plumária, que é delicadíssima, onde o índio mostra as
qualidades de um artista sem saber que é artista, de um homem que vive na sua
comunidade ,e,apesar de todas as pressões de fora, mantém sua individualidade,embora
histórica e socialmente esteja condenada a desaparecer.temos uma divida para com esta
raça, a primeira,a matriz, que constitui a formação do Brasil.Portanto,minha exposição
tem esse caráter de reposição histórica,moralpolitica e cultural”. Seu nome é “Alegria de
Viver , Alegria de Criar”. Quando se pensa no índio, não se pode escapar dessa
conotação de vida, alegria e criação”.
Quero que o povo sinta aquela raça que houve no Brasil.Os adornos dos
índios,pulseiras, colares, tornozeleiras, mostram como estão dentro da
Natureza e são o Homem Criador. Os mantos mostram seu domínio sobre a
Natureza. A exposição será fundada sobre a necessidade de mostrar que Arte
não é uma coisa artificial, que ela vem do homem,qualquer que seja a
tecnologia em que viva. A tecnologia prepara, mas não cria nada,nem ontem
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nem hoje.

Esta sensibilidade romântica foi claramente explicitada na obra de Lygya Pape,
“Catiti catiti , na terra dos brasis”:
É na obra de Mario Pedrosa, em “Discurso aos Tupiniquins ou Nambás” ou
ainda em “Variações sem tema ou a Arte da Retaguarda”, que vamos buscar além da análise lúcida e profunda - a proposta otimista e generosa que aponta
aos deserdados da sorte, aos habitantes do terceiro mundo a tarefa de assumir
a liderança criadora, no domínio das artes.

A Tese de Lygia Pape é toda inspirada em Mario Pedrosa: “A primeira parte do
trabalho, “A Crise da Arte”,tem como capitulo 1 o tema “Arte Moderna e PósModerna” e o capitulo 2 “Concretos e Neoconcretos”.
A segunda parte, “A Idéia Nova”, apresenta o capitulo 1, “A Fala dos Mudos”, e
trata das manifestações anônimas e criativas do homem do povo, que Mario Pedrosa
considera mergulhado na miséria. O capítulo 2, “Nós, os bugres”, é sobre o ‘artistainventor’ e sua posição como desencadeador de linguagens originais e portanto apto a
assumir o papel que lhe está reservado na nova era, que Mario Pedrosa, visionário,
aponta aos homens do Terceiro Mundo. Somente os inventores terão condições de
experimentar alguma coisa nova que substitua as decadentes vanguardas, cada vez mais
sofisticadas e inúteis, para esssas novas áreas emergentes”.

3.6. Socialismo ou Barbárie
(Calder e Rosa Luxemburgo)
Em um texto, “tensão e Coesão na obra de Calder”, Pedrosa afirma que
Abandonando qualquer sugestão do corpo humano, e aproximand-se do
princípio chinês do balanceamento assimétrico, Calder vê também na árvore,
no vegetal, uma das fontes mais ricas de inspiração de seus objetos;[...] Na
obra de Calder, sente-se a preocupação da natureza pelos meios inanimados.
Ela está cheia do mundo-não humano – animais das primeiras eras
geológicas ou nos limites biológicos: insetos, plantas, algas, protozoários,
cogumelos. E ao lado deles tem o homem o seu lugar no universo,
modestamente [não é o lugar central], um e parte da natureza.

Os móbiles são uma espécie de “automatismo dinâmico”, que vem da arte
“automatista” de Miro e Arp. “A introdução do acaso, do fortuito vem talvez de um eco
longínquo de Dada. Em Calder, há sempre um elemento de zombaria, de desrespeito
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que lembra Dada. Um Dada alegre e otimista: é um paradoxo que só um americano
poderia aplacar”.
Pedrosa lembra também o ‘automatismo surrealista’:
Na verdade, esse elemento fortuito é um dos fatores essenciais da inspiração
surrealista. O movimento livre que apela para o azar, à mercê de um sopro
intempestivo, de uma lufada inopinada como as reviravoltas do destino, tem
alguma coisa de automatismo, que lhe vem precisamente de Miro, treinado
em invocar os feitiços e poderes desse demônio.

Em seu 3o ensaio, Pedrosa faz uma análise entre Calder e Leger, em torno de um
dos pares dialéticos da “sensibilidade romântica”: a máquina e o artesão. Segundo a
análise, o ‘primitivo’ quase nunca separa os objetos da vida prática que constrói de sua
precípua finalidade utilitária, pois “
Calder recorre ao trabalho artesanal, usa dos instrumentos da indústria
moderna: empresta, assim, à mecânica uma gratuidade que ela não tem, nem
é de sua natureza. (...) Em oposição à civilização americana, fundada no
negócio pelo negócio, no lucro, é ele, por isso mesmo, o artista mais
representativo dos Estados Unidos (...) Precisamente tal oposição faz de
Calder um expoente dessa cultura, revelando o que neste pode haver de são e
suscetível de desenvolvimento.

O ateliê é uma oficina conjunta de ferreiro, marceneiro, fiandeiro, serralheiro,
soldador, o diabo. Conforme Pedrosa (2000), Calder não participa da obsessão do
mundo moderno: “a máquina perdeu, para ele, seu poder de fetiche (...) ele a conhece
por dentro. Cedo aprendeu a desmontá-la.” (p.83). Calder cresceu com a máquina e, por
isso mesmo, já a olha de cima. Hoje, acha graça no bicho apavorante e fascinador do
começo do século. Segurando-o pela brida, bate com alegria irônica e cordial na garupa
do monstro, e convida os homens à mesma libertação”.
MP compara com outro artista dominado pela maquina: Léger.
“este acha-se tão dominado pela maquina que não consegue esquece-la. O grande pintor
francês se confessa assim escravo da velocidade,quer dizer, da mecânica.Para ele a
maquina é bela mas estranha e inumana”.
Em contraste, Calder não representa, nem abstrai,nem ‘estiliza’ a maquina...Seus
objetos já são maquinas também,mas...de poesia e improvisações..nas suas m,aos a
maquina volatiza-se...Nos móbiles a movimento não-motorizado, então, ele se ri da
maquina, pois já a deixou domada para trás...Calder subordina sua arte a uma espécie de
automatismo...Como o menino que Poe a gaiola de atrair o passarinho num galho de
arvore, ele coloca seu móbile na janela ou lá fora, no jardim, à espera de que cheguem
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os ventos e se emaranhem, prisioneiros, nas hastes,galhos,folhas e bolas de seus objetos
que então se animam, dançam,cantam,tomados de plenitude.
O automatismo calderiano, diferente do psíquico dos surrealistas, é controlado pela
experiência”.
Calder transcendentaliza a maquina, superando-a. Vai buscar nela a única coisa que ela
não pode dar – a energia criadora.Pois a maquina faz tudo,mas nada cria”. MP cita
Breton: quando se descobriu que a maquina não pode , diferente do homem, não podia
nem construir-se nem consertar-se, nem aperfeiçoar-se ou destruir-se a si mesma ou por
si mesma,.Ora, quem dispõe do poder de destruir-se tem o de reconstruir-se e
aperfeiçoar-se.E,pois,o de criar.O homem sentiu-se,então,de novo aliviado, superior à
maquina”.
Sim, com Calder surge um novo humor na arte moderna.Com Picabia e Duchamp o
humor era negro, de desespero..O humor de Calder,porem, está acima da explosão,
acima igualmente do desespero e do otimismo convencional...O humor de calderiano é
ainda uma resultante individual;[...]o humor dos dadaistas europeus tinha caráter
geral,coletivo,expressão de toda uma geração chegada a um beco sem saída; era,em
grande parte,portanto,de origem social.Daí as diferenças de humor: de desespero, de
revolta niilista, nos primeiros; de espírito de zombaria, de molecagem, no segundo”.
Para MP, o humor dos europeus vinha de Freud. “O de Calder era a afirmação da
independência da personalidade, vinha talvez de Hegel , e se resolvia no plano estético”.
MP finaliza, com um espírito da utopico:
esta arte calderiana não reflete sociedades, nem sublima pesadelos subjetivos.
É antes uma porta para o futuro. É já atitude de quem, desprezando os
horizontes longinquos da utopia que eternamente está a esboçar diante de
nós. Não é, todavia, um veículo oara o artista escapar-se espiritualmente, para
com ele isolar-se na sociedade, sem contato vital com esta, todo entregue à
expressão de seu próprio extremado e hermético subjetivismo,
desesperançado de comunicabilidade. Comunicar-se, ele se comunica quando
mais não seja com os homens das futuras gerações, pois estes talvez tenham,
enfim, energia bastante para o necessário esforço de integrar a arte à própria
vida.

Citando seu mestre, Herbert Read, “de um tal esforço dependerá,alias,a
permanência entre os homens do próprio princípio da liberdade. E sem este, nada feito –
o homem não subsistirá. A máquina terá vencido a partida. O deserto tomará conta da
terra, como o epílogo da história da raça humana sobre o globo”.
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Não nos lembra a advertência de Rosa sobre a alternativa “Socialismo ou
Barbárie”? Por falar na revolucionária alemã, em suas cartas, encontramos este mesmo
mundo pulsando segundo os ritmos cósmicos, presentes na pintura de Calder, segundo a
análise pedrosiana.
Mario assinala “a matrix da arte calderiana”: “as forças incontroladas do
cosmos, o movimento irredutivel que alimenta o motor do universo, o eterno fluir das
formas no espaço (...). O mecanismo que em ultima analise provoca as expressões
artísticas não é mais inconsciente ou subjetivo, mas armado de fora, objetivamente”.
A obra de Rosa, carregando nas palavras de Lélio Basso, a coabitação de uma
tensão permanente que expressa a tragicidade e a serenidade de sua vida, e a combatente
tensa, feroz, talvez áspera, capaz de odiar, presente nos seus escritos políticos. Todavia,
nas Cartas de Rosa, o que nos marca é o lado humano, fraterno, solidário, o que Basso
chama de “aspecto interior de Rosa”.
Poderíamos dizer, uma tensão que em termos pictóricos expressa, por uma lado,
a austeridade de Mondrian e, por outro, a alegria de Miro.
Na parte final de seu estudo sobre Rosa Lg, Lélio Basso mostra que há uma
interdependência entre as partes desta tensão presente em Luxemburgo:
os limites de Rosa Lg estão conectados com suas qualidades positivas”; basso
dá dois exemplos desta conexão: “de um lado, seu apaixonado sentido de
humanidade, sua profunda conexão com todos os seres,sua aspiração à
bondade como o sumo mais alto do espírito, seu próprio ódio contra a
sociedade classista,criação da História, lhe davam uuma carga de otimismo e
de confiança quase rousouniana na natureza humana que possivelmente
pesava sobre suas próprias valorizações políticas. Por outro lado, a agudeza
de seu engenho e suas análises fortemente penetrantes, que lhe haviam feito
descobrir os mais recônditos mecanismos da sociedade capitalista e em
particular do imperialismo, enquanto que camuflados sob as mais variadas
cores, lhe conferiam uma certa tendência [não estranha tambem em Marx] a
supervalorizar a pura efetividade das leis do desenvolvimento capitalista
[...]”.

Diríamos que este é o lado Mondrian da matriz.
Em carta à sua amiga Sonia Liebknetch25, escrita da prisão de Breslau em
dez./1917, Rosa se perguntava:
ontem portanto pensava: como é estranho eu viver permanentemente numa
alegre embriaguez, sem nenhuma razão particular. Assim, por exemplo, aqui
estou deitada nesta cela escura, num colchão duro como pedra, enquanto à
25

Precisamos entender o conjunto da visão de mundo de Luxemburgo. As ‘cartas’ não são um acidente em
seu obra. A elas podemos acrescentar 03 grandes obras: Greve de Massas, Partido e Sindicato (1906);
Folheto Junius (1915); e A Revolução Russa(1918).
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minha volta, no edifício, reina a habitual paz dos cemitérios; parece que estou
no túmulo[...] E aqui estou eu deitada, quieta, sozinha, enrolada nos veus
negros das trevas, do tédio, da falta de liberdade, do inverno –e, apesar disso,
meu coração bate com uma alegria interior desconhecida, incompreensível,
como se debaixo de um sol radiante eu tivesse atravessando um prado em
flor. No escuro sorrio à vida, como se conhecesse algum segredo mágico que
pune todo mal e as tristes mentiras, transformando-se em luz imensa e em
felicidade. E, ao mesmo tempo, procuro uma razão para esta alegria, não
encontro nada, e tenho que sorrir novamente – de mim mesma. Creio que o
segredo não é outro senão a própria vida; a profunda escuridão noturna é bela
e suave como veludo, basta saber olhar. No estalar da areia úmida sob os
passos lentos e pesados da sentinela canta também uma bela, uma pequena
canção da vida – basta apenas saber ouvir.

Já conhecemos o apego de Mario Pedrosa às idéias de Rosa. Desde sua viagem
para Europa, nos anos 1920, quando conheceu o luxemburguista Lucien Laurat [na casa
de Pierre Naville], e, sobretudo, no exílio nos EUA, através da JFT. Em sua volta ao
Brasil [1945], Pedrosa divulga as ideias de Rosa no jornal “Vanguarda Socialista”. Em
1975, no exílio parisiense, após sua passagem pelo Chile de Allende, Pedrosa volta à
Rosa iniciando a escrita da obra “A Crise do Imperialismo e Rosa Luxemburgo”.
Através da sua correspondência com Carlos Senna Figueiredo [ “Retratos do
Exílio], percebe-se que o livro sobre Rosa era parte de uma trilogia,”as Teses sobre o
Terceiro Mundo”.Tudo indica que, no final, o projeto ficou diferente do imaginado por
Mario.Mas, além do “Rosa Lux.” E das “Teses”, ainda há o “Discurso”.
Em 03 de janeiro de 1975, Pedrosa escreveu para Senna, explicando o texto
enviado para Newton Carlos, publicado na Revista “Encontros com a Civilização
Brasileira” [numero 2, agosto 1978], com o nome “ Teses para o Terceiro Mundo”].
Mario explica: “Não esqueça que o atual texto é apenas a primeira parte das teses. Já
comecei a trabalhar na segunda parte, que é sobre as ramificações das transnacionais
pelo mundo, sob o título: “A Internacional da contra-revolução”. Gostaria de ter esta
parte pronta lá para o fim da primavera (...).
Em outra carta, sem data, Mario diz:
O portador é o nosso velho guerreiro, Neiva de Figueiredo.Passou por aqui às
carreiras. Está interessado em o 3o mundo, logo creio e espero que nos
entenderemos. Quer conhecer minhas teses sobre o mesmo tema. Tentei
mandar por ele a parte que foi pulada por quem bateu à maquina a primeira.
Mas ficava muito difícil,e não havia tempo. Assim vou mandar à parte a
pequena parte pulada no grande capitulo da “A grande questão final”, para
você acrescentar na versão portuguesa que deixei com voces.

Pedrosa esteve em Lima,Peru, visitando Carlos Senna, e “Deixou parte de suas
Teses pelo 3o Mundo e o seu Discurso aos Tupiniquins. De volta a Paris, escreveu carta
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sem data, falando do “Discurso aos Tupininquins” 26: “ Saiu um pouco como uma
espécie de capitulo das Teses pelo 3o Mundo. E, por falar nisso, que é feito delas?”
Enfim, em 17 de julho de 1976, Mario fala sobre Rosa:
“ Finalmente chegou a vez de responder,apesar de tão demorado; sua carta
nos deu um grande prazer. É que parei de escrever correspondência porque
estava dedicado a acabar o segundo volume que se espichou muito, sobre a
Rosa, A Crise do Imperialismo.São umas 70 páginas. Agora estou com o
campo aberto para enfrentar a terceira tese: A Internacional da ContraRevolução, ou a malha das multinacionais. Com a Rosa me despedi do
europeismo.

Portanto, o livro sobre Rosa acabou sendo a segunda parte e, o que previa como
segunda parte, passou a ser uma terceira, que tudo indica, não foi escrita. A

obra

foi

finalizada em julho de 1976, quando da publicação no Brasil [1979], Mario pôs como
‘Apêndice” o texto de Rosa, “A Revolução Russa”, com uma “Nota explicativa” que
tinha escrito em julho de 1946 [ie, 30 anos antes]. O Prefacio ao livro foi escrito em
novembro de 1978,já após sua volta ao Brasil. Contudo, a pequena introdução é a que
escreveu em Paris:
Tendo definido a crise na qual se está mergulhado como uma crise capitalista
de âmbito, enfim, mundial, é oportuno que se vá às estantes da imensa
biblioteca marxista já imersa na poeira dos tempos e que se pegue nela a obra
mais aberta a esse tema; “A acumulação do capital”, de Rosa Luxemburgo.

Para Pedrosa, Rosa “era o espírito menos ‘europeu-centrista’ de todos. Eis a
razão de nossa reverencia a seu nome,nesse preâmbulo”. Esta ‘reverência’, já no texto
de 1946, era patente: “Rosa era no Ocidente a única figura capaz de se medir com
aqueles dois gigantes [Lênin e Trostsky] e de enfrentá-los, com independência, num
plano de igualdade. Sobrava-lhe, para isto, em valor moral e intelectual, em autoridade e
em espírito revolucionário”.
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