ALGUNS ASPECTOS DO MARXISMO
E DO ESTRUTURALISMO

Faremos vel' que e demasiado fnigil descobrir pontos de
encontro e de desencontro entre 0 Estruturalismo e 0 Marxismo.
Temos, em verdade, que dissecar os assuntos (filosofias? ..) para,
antes que tudo, estabelecermos suas oticas comuns e/ou adversas.
Assim, ao inves de, comodamente, indicarmos que:
"0 MARXISMO

E UM HUMANISMO

o MARXISMO E UM ANTIEMPIRISMO=ESTRUTURALSMO
o MARXISMO E HISTORICIST A

o MARXISMO E UM ANTIPSICOLOGlSMO=ESTRUTURALlSMO

o MARXISMO E UM ANTISOCIOLOGlSMO=ESTRUTURALlSMO"
Tentaremos, de forma menos generica, seguir um
criterio mais especifico, tanto de estilo quanta de fundo.
Cumpre distinguir, seja pOl' ordem cronologica ou
sistematico-historica,
as fases do Marxismo. Tomando de
emprestimo a classificay30 do filosofo Juan Antonio Nufio,
vislumbramos um tipo classico, oliodoxo e heterodoxo. 0
Estruturalismo, a nosso vel', contem trayos comuns, em maior
numero, com 0 marxismo oliodoxo, de que foi figura representativa
Lenin. Acreditamos, alem disso, que 0 Estruturalismo, aqui como
concep930 do mundo e "estrutura" organica, cOlTesponde,
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comunisl1lu. L ":!uanoo Althusser anaiIsa 0 estruturalismo, sob 0
prisma marxista, ele 0 faz com base lld 1•.•:>..: vrtoduxa. Oai pOl' que,
apesar das criticas que Ihe dirigiu Carlos Nelson Coutinho, seu
pensamento e coerente, e a identidade, que construiu em sua obra,
perfeitamente valida. Ao estudioso brasileiro, pois, a falha
cometida de uma visao parcial da materia pensada. Outra confusao
corrente, em 0 ESTRUTURALlSMO E A MISERJA DA RAZAO,
repousa, quanta ao ambito gnoseol6gico, em estender aos
marxismos a teoria do reflexo, a qual se restringe ao marxismo
leninista.

"0
estruturalismo
e projimdamente
procura de intehgibilidade. E um modo
de afirmar a inteligibihdade profunda do
que existe e de afirmar uma fe na
capacidade da ra~lio humana de a/ingi!'
algo dessa intehgibihdade",

diz Lepargneur (p. 516).

o estruturalismo

rebaixa 0 questionamento ontol6gicogenetico, para debruyar-se sobre a operayao funcional do Ser, e
captar, deste modo, as "regras do jogo".
A inteligibilidade do que existe constitui requisito de
maxima imP0l1ancia, e e nessa inquiriy30 operacional do que existe
que as concep<;:oes de "visivel", e "invisivel", "aparencia" e
" lea
. I'd
""""""ser e "t er," comeyam a conteI' 1II11peso
1 a d e," " a I·lena9ao,
conceitual.

.•Da concepc;ao moderna, operac;onal, da
radio, decorre necessariamente a ideia
central do estruturahsmo: a do primado
da relaC;ao em face do ser e do primado
do todo emface das partes."

(Garaudy, p. 60)
"Afinal, me e inteiramente indiferente 0
fato de que 0 espirito humano melhore
ou nao. 0 que me interessa e saber como
jimciona, eis tudo."

(Levi-Strauss, Respostas a algumas guestoes, apud Carlos Nelson
Coutinho, p. 92)
Conclui-se, destas asse11ivas, que 0 homem, como
elemento impulsionador de mudanyas, vontade objetivada em luta
com a Natureza, escapa ao nucleo do estruturalismo. 0 homem
apresenta-se como um dado do sistema em funcionamento, apenas
uma peya do jogo combinat6rio de relayoes, impotente para
engendrar mudanyas e comandar operayoes.
Acreditamos que se faz mister um parentese para que
possamos distinguir 0 estruturalismo, como teoria do conhecimento
apenas, e como filosofia. No primeiro enfoque, trata-se de
demonstrar seu metodo e modo de conhecimento, de saber. No
segundo, 0 seu conteudo.
Confrontando dois postulados da doutrina marxiana, ao
texto de Foucault e ao de Levi-Strauss, supracitados, cremos obter
esta distin<;:30.Escrevem Marx e Engels, em A Ideologia Alem3:
"Em contraste direto com a filosofia
alema, que desce do ceu para a Terra,
nos subimos da Terra para 0 ceu. Ou
seja, nao partimos do que os homens
di~em, imaginam, concebem, nem dos
homens
como
slio
nan-ados,

considerados, imaginados, concebidos,
para chegal'lnos aos ham ens de carne e
ossa. PARTIMOS DOS HOMENS REAlS.
A TIVOS, E, COM BASE NO SEU
PROCESSO-VlDA REAL, demonstral11os
a desenvolvimento dos rejlexos e ecos
ideologicos deste process a-vida .... Este
metoda de tratamento nao e destituido de
premissas .... AS SUAS PREMISSAS SAO
OS HOMENS, NAO EM QUALQUER
ISOLA MENTO
FANTAST/CO
OU
DEFlNl<:;10 ABSTRATA, MAS NO sell
verdadeiro process a de desenvolvimento
empiricamente perceptivel em condi<;oes
definidas .... (grifos nossos)"

(Marx-Engels, in Sobre Literatura e Alie, pp. 49-50.
Um outro texto nos ajudara a elucidar estes pianos
teoricos. Desta vez e Althusser quem diz:
"0 conhecimento, trabalhando sabre seu
'objetivo', nao trabalha sabre a objeto
REAL, mas sabre sua propria materiaprima, que constitui, no sentido rigoroso
do term 0, a seu
'ORJETO'
(DE
CONHECIMENTO),
a qual, des de as
formas
mais
rudimentares
do
conhecimento, e distinto do OBJETO
REAL."

(Althusser, Pour Marx; Apud Carlos Nelson Coutinho, p. 198)

o conhecimento,

em Marx, ao contnirio do que apregoa
A1thusser, e um procedimento materialista - como legatario de
Feuerbach - ou, em sua fase oliodoxa, reflexo. 13 0 estruturalismo,
tanto na cita<;ao de Foucault quanta na reflexao althusseriana,
concebe 0 conhecimento formalmente idealista e racional. Esta

claro que 0 estruturalismo repudia 0 materialismo, em favor de um
pensar objetivo, a paJiir de uma representa<;ao formal da realidade.
Nos mesmos.
Ja haviamos sugerido uma aproxima<;ao de teses
hegelianas com teses estruturalistas. Ou seja, esta representa<;ao
formal de que nos falam os estruturalistas, nada mais e que 0
Conceito de Hegel. Como bem explica Godelier, porem abordando
o problema da contradi<;ao:
em Marx, a solu<;iio de uma
contradi<;ao interna a estrutura das
rela<;oes de produ<;iio niio e criada pelo
desenvolvimento
interno
dessa
contradi<;iio. A
major
parte
das
condi<;oes dessa solu<;iio esta no exterior
dessa contradi<;iio, irredutivel a seu
contetido.

"nossa analise exc1ui a hip6tese de uma
identidade dos contrarios em Marx. Na
verdade,
semelhante
hipotese
e
inventada
par
Hegel
para
DEMONSTRAR
QUE
HA
UMA
SOLUCAO
INTERNA
PARA
A
CONTRADICAO INTERNA DE UMA
ESTRUTURA."

Tgualmente a tese hegeliana, a tese estruturalista propoe
~ma identidade dos contrarios, solu<;ao intema para a contradi<;ao
I11ternada estrutura. E isto que nos transmite Levi-Strauss no texto
que mencionamos antes.
E 0 mesmo Levi-Strauss que afirma, em Le Cru et Le
Cuit (apud Carlos Nelson Coutinho), que "quando uma

contradir;fio aparece, isso Ii pro va de que a analise nao
aprofundada".
A contradiyao e inerente ao marXlsmo,
marxismos, seja quanta ao espayO ontologico seja quanta
gnoseologico. E ausente ou desnecessaria, ou extrapolizadora
universo estruturalista.

foi
aos
ao
do

A totalidade, no estruturalismo, e formal, abstrata,
intelectiva, racional. No marxismo classico, assim como no
heterodoxo, ela e real e concreta, "manifestacao da realidade
humana" (Marx-Engels, p. 23). Dai pOI' que, no processo de
conhecimento, 0 marxismo diz que 0 sujeito, embora independente
do objeto, "se apropria da realidade", a qual e, em seu caso
especifico, a realidade humana. Por seu turno, 0 estruturalismo, nas
palavras
de
seu
expoente,
Levi-Strauss,
mantem,
gnoseologicamente, uma relayao do pensamento com a realidade estrutura ideal - estabelecendo, como fez Hegel, reduyoes de seu
objeto:
"A antropologia (estrlltllral) nao fa= mais
do que tornar evidente uma homologia
de estrutura entre 0 pensamento humano
em exercicio e 0 objeto humano ao qual
se aplica."

(apud Carlos Nelson Coutinho, p. 65)
Embora nao estejamos acordes com 0 que 0 estudioso
Carlos Nelson Coutinho propoe, no livro que estudamos, hemos de
trazer suas formulayoes validas e coerentes para este nosso
trabalho. Assim e que, dando continuidade as referencias do
estruturalismo com relayao a Hegel, e seu metodo de conhecer,
transcrevemos algumas de suas observayoes:

idealismo estruturalista...
sllbjetivo, mas objetivo.

••... 0

nao

e

... QlIe 0 cientificismo de Levi-Strauss
seja apenas lima nova versao do
idealismo objetivo, e algo que ele
proprio nos revela quando ace ita a
classificac;ao do metodo estrutural, feita
por Palll Ricoeur, como 'um kantismo
sem sujeito trascendental '"

A 'coisa em si' kantiana, 0 que existiria
fora da consciencia subjetiva, nao e mais
a realidade conCl'eta (0 que abriria
campo para 0 materialismo) e sim um
'pensamento objetivado '. "

Concluindo 0 raciocinio, transcreveremos 0 mesmo
Carlos Nelson Coutinho, em citayoes de Foucault e Levi-Strauss:
"NAO
PRETENDEMOS
MOSTRAR
COMO OS HOMENS PENSAM NOS
MITOS, MAS COMO OS MITOS SE
PENSAM NOS HOMENS E APESAR
DELES... DE CERTO MODO,
OS
MITOS SE PENSAM ENTRE Sf"

(Levi-Strauss, Le Cru et Ie Cuit, apud ... pp. 125-126)
"Os codigos fundamentais
de uma
cliltura ... FIXAM previamente, para cada
homem, as ordens empiricas com as
quais entrara em contato e nas quais se
reencontrara ... Esse a priori e 0 que,

mllna dada lipoca, recorta l1a experiencia
um campo do saber possive!. DEFINE 0
modo de ser dos objetos que ne!e
aparecem ..."

pretendiam ser teorias ou compreensCio
da continuidade do jenomeno, ou melhor,
do jenomeno como continuidade."

(Michel Foucault, Les Mots et Les Choses, apud ... p. 148)

o

Para quem nao leu 0 ESTRUTURALISMO
E A
MISERlA DA RAzAo, informamos que, ainda com todas estas
identidades que demonstramos do Estruturalismo e Hegel, Carlos
Nelson Coutinho os pensa diferenciados.

Sabemos que ha mais de um Marxismo, como ha mais
de um Estruturalismo. Tomamos, porem, 0 segundo no singular,
atribuindo-Ihe suas caracteristicas basicas e comuns, e 0 primeiro
no plural, de forma a que fiquem explicitadas suas diferenyas e
identidades com a postura do mundo estrutural.
o Marxismo, ou ismos, evidentemente, poderiam ser
considerado(s) uma fase dentro da Historia da Filosofia, e, nesse
ponto, 0 Estruturalismo seria uma etapa posterior do Pensamento
Humano Universal. Por que nao se constitui desta forma? A fala de
Wittgenstein, para quem a atividade deveria substituir a doutrina,
nos poderiamos acrescentar a de Marx, que incita os filosofos, nao
mais a interpretar mas a transformar 0 mundo. E a estas vozes se
juntariam muitas outras. 0 coro estrutural compreende - quer
compreender - 0 mundo. "0 estruturalismo", voltamos com
Lepargneur,
"Ii
teoria
ou
con1preensoo
da
descontinuidade
no l11undo, como 0
o
evo!ucion is 1110
historicismo
ou

Estruturalismo, todo ele, implica esta compreensao,
como 0 Marxismo, todo ele, enquanto historicista, implica na
compreensao do fenomeno como continuidade, dentro do angulo
em que estudou a escravatura, a sociedade burguesa, em dire<;ao a
uma sociedade sem classes, ou comunismo.
Os Marxismos, seguin do a otica do filosofo Juan
Antonio
Nufio, sao tres:
CLAsSICO,
ORTODOXO
e
HETERODOXO.
No Marxismo classico, 0 homem representa uma for<;a
propulsora, um motor, sujeito-agente, sujeito-criador da e na
Natureza. Trata-se de uma doutrina materialista e historicista.
Encontramos, implicitamente, uma mobilidade historico-temporal,
a a<;aohumana realizando a Historia Mundial. Uma calia de Engels
a 1. Bloch, de 21 de setembro de 1890, apresentada pelo filosofo
venezuelano, resume as teses axiais desta doutrina:
"SegLln fa concepcion materialista de la
historia, el efemento determinante de
esta es, en definitiva, la produccion y
reproduccion en la vida con creta. Ni
Marx ni yo hemos afirmado algo mas
alla de esto. Si, pOI' consiguiente, alguien
retorciera taf declaracion y dijera que e!
e!emento economico, en consecuencia, es
e! unico e!emento determinante,
la
estaria transjormando
en una jrase
abstracta, absurda y carente de sentido.
LA SITUACION ECONOMICA ES LA
BASE, pero los diversos elementos de la

superestructura: formas poli/icas de la
lucha de clases y sus consecuencias:
constituciones estabelecidas poria clase
victoriosa tras una batalla com buen
exito, etc; formas legales y hasta los
reflejos de tales luchas reales en la
mente de los combatientes; las teorias
politicas, legales y fllosoflcas, las ideas
religiosas y su ulterior desarrollo en
sistemas de dogmas, /ambien ejercen su
influjo sobre el curso de las luchas
historicas
y,
en
muchos
casos,
PREDOMINAN
PARA determinar su
forma. HAY UNA INTERACCION DE
TODOS ESTOS ELEMENTOS EN LA
QUE... el movimiento economico se
ajirma jinalmente como necesario. De no
ser asi, la aplicacion de la teoria a
cualquier periodo de la historia que uno
eligiera seria mas facil que resolver una
simple ecuacion de primer grado.'-

E 0 que se chama, com Marx-Engels, eficiencia
hist6rica. A dialetica marxiana classica e aquela que admite uma
interayao abelia, multipla e completa, com 0 todo interagindo,
admissivel inclusive que a superestrutura predomine, embora a base
seja sempre economica. E neste aspecto que 0 marxismo ortodoxo
vai diferir do classico, inveliendo apenas as posiyoes do
materialismo hist6rico e do dialetico. No marxismo classico, 0
materialismo hist6rico e 0 materialismo dialetico se encontram,
grayas ao encadeamento hist6rico do Homem que 0 leva a agir na
Natureza. De acordo com a Calia de Engels, tanto e possivel que a
superestrutura predomine quanta a infra-estrutura, conformando,
destalie,
111utatis mutandis,
a estrutura.
Distancia-se
do
Estruturalismo (vide nossa citayao, neste estudo, de Foucault, a

pagina 23). 0 Estruturalismo, igual ao marxismo oliodoxo, supoe
uma relayao de dependencia entre a Natureza e a Hist6ria, isto e, a
superioridade do materialismo dialetico face ao materialismo
historico, condicionando este aquele. No marxismo classico, 0
homem age modificando a Natureza; no marxismo Oliodoxo, a
Natureza e mais fOlie, e prevalece. Embora 0 marxismo classico
compreenda que a superestrutura possa predominar, ele inclui 0
homem com poder para transformar a natureza, e se transformar ele
mesmo. Reside justamente na orientayao Oliodoxa do marxismo 0
chamado Estado totalitario de esquerda, estatizante, e do qual nao
se pode dizer tratar-se de ditadura do proletariado.

"... el hombre no reconoce ala logia como
su producto y se somete a ella en tanto
objeto; ..."

(Juan Ant6nio Nuno, pp. 263-264)
Ratificando ainda as coincidencias do Estruturalismo
com 0 marxismo Oliodoxo, veremos que, uma vez condicionado 0
materialismo historico pelo dialetico,
"La dialectica queda asi petrijicada en un
sistema universal en el cual el proceso
historico aparece como un proceso
natural."

(Herbeli Marcuse, Soviet Marxism, apud Juan Antonio Nuno, p.
263)
" .. .10 que para Marx eran terminos
SIl1Ol1lmos (materislismo
historico
y
materialismo dialectico ..), se convierten
luego en terminos separados com una
relacion de dependencia
interna de

mayor (il1aterialismo(1'iUJectiCO)
a menor
(materialismo
historico).
Esto trajo
consigo, ..., ellevantamiento de un sistema
filosofico total que encierra a la historia
como una de sus partes y que arranca de
una vision global del mundo de tipo
naturalista... ejemplo filosofico de las
consecuencias
de tal inversion: fA
SUPERESTRUCTURA
FILOSOFICA SE
NATURALIZA TAMBIEN, ESTO ES, SE
UNIVERSALlZA ..."

(Juan Antonio Nuno, p. 263)

Da mesma forma 0 Estruturalismo,
Althusser, reconhecido como tal pOl'Lepargneur,

na pessoa

(Carlos Nelson Coutinho, p. 20 I)

entende

Em outras palavras,
nos diriamos
que este
'inconsciente'
e este 'nivel arqueologico'
representam
a
superestrutura que se universalizou, ao constituirem realidades
independentes e superiores a realidade humana pnitica. No que
coincide com 0 marxismo Oliodoxo.

de

"abandona a adequaC;ao dialetica entre
'coisa em si' e conceito, em favor de uma
coerencia 'lMANENTE' (0 grifo e nosso)
da nature~a formalista...
A Ithusser
substitui 0 criterio da pratica real pOI'
uma 'pratica' puramente imanente."

De sua patie, Levi-Strauss

'arqueologico "
ao
qual
estaria
submetida a realidade empirica, ou seja,
o pensamento e a vida social dos homens
concretos. "

'inconsciente'
uma "entidade objetiva, uma positividade
em si" (CNC, p. 89).
Mais adiante, Carlos Nelson Coutinho, em alusao aos textos
straussianos e foucaultianos, sintetiza que ambos,
0

"Levi-Strauss quanta Foucault afirmam a
existencia de um nivel mental mais
profimdo,
'inconsciente'
ou

"...Ao tema da ide 0 logia, Althusser une
outro de grande importancia na sua
doutrina: 0 da superdeter111inaCao do
real pelo i111aginario.A lei da pass age 111
de Ulna estrutura para outra se encontra,
para
althusser,
no
conceito
da
superdeterminw;:ao....
os verdadeiros
sujeitos da economia nao sao h0111ens
concretos,
mas
'a definh;ao
e a
distribuic;ao das func;oes' num sistema
social. 0 centro da economia esta fora
da pessoa hU111ana, nU111a realidade
estrutural que a teoria deve elucidar."

(Lepargneur, p. 100)
Quando ele faz menyao a definiyao, a teoria, nos
facilmente somos levados a pensar 0 conceito de Hegel. A
d~stribuiyao das funyoes, POl'em, recai na tese marxiana classica da
dlvisao do trabalho, fonte historica por excelencia. No marxismo
classico ,

"0 trabalho e antes de tlldo [(1/1 ato que
de carre da relac;:iio entre a homem e a
nature:::a. 0 homem representa,
ele
proprio, diante da natur(!:::a,a papel de
lima forc;:a natural .... 0 nosso ponto de
partida
a trabalho sob uma forma que
pertence exclusivamente ao homem."

e

(0 CAPITAL, Marx, in Marx-Engels, p. 27)

Em Althusser, como no marxismo ortodoxo, 0 trabalho
e a utilizac;ao tecnica da natureza, sem aquele carateI' de 'praxis', de
"apelo ao fazer".
Ademais, no dominio gnoseol6gico, e a teoria do reflexo
que vinga no marxismo ortodoxo, e corresponde a explicac;ao, pOI'
Levi-Strauss, da significac;ao dos mitos. A teoria do reflexo implica,
ate certo ponto, numa causalidade linear, a paIiir do momenta em
que 0 conhecimento e reflexo da realidade material.
"... en Lenin (el concepto de materia)
vendra a ser equivalente de 'realidad
objetiva ';... no se trata de lIna realidad
objetiva cllalquiera (..) sino '1a realidad
objetiva
dada al hombre
en SliS
sensaciones '. Dicha realidad objetiva
material, en tanto fondo, es permanenfe,
aunque puede
variar Sll forma
a
estructura, 10 cllal permite explicar el
paso de un estado material a outro."

(Juan Ant6nio Nuno, p. 265, nota de rodape)

Este reflexo da realidade, como processo de conhecimento, torna
este antidialetico, par conseguinte inflexivel, contraditando 0 que
Karl Marx expos, ao analisar 0 conceito de eficiencia hist6rica. A

teoria do reflexo adequa-se com precisao
significac;ao dos mitos dada pOl' Levi-Strauss,

a

explicac;ao da
em Le Cru et Le

Q!i!:
"

as mitos significam 0 espirito, que os
elabora par meio do mundo do qual ele
mesmo fa::: parte. Assim, podem ser
engendrados,
ao mesmo tempo, as
proprios mitos pelo espirito que os
causa, e, pelos mitos, uma imagem do
mundo ja inscrita na arquitetura do
espirito. Retirando sua materia da
nature:::a, 0 pens amen to mitico procede
com a linguagem,
que escolhe os
fonemas entre os sons naturais cujo
balbucio
fornece-lhe
uma
gama
praticamente ilimitada ..."

(Apud Carlos Nelson Coutinho, p. 126)
Ausente, pOltanto, tanto no Estruturalismo como no
marxismo Oltodoxo, 0 momenta ativo do conhecimento, que Karl
Marx postulou tao enfaticamente em sua obra.
Vejamos,
antes da apresentac;ao superficial
do
marxismo
heterodoxo,
mais alguns
pontos
comuns
do
Estruturalismo e do hegelianismo. Escreve 0 mesmo Levi-Strauss,
citado pelo autor de 0 ESTRUTURALISMO E A MISERIA DA
RAZA.o (p. 126):
"A materia e a instrumento, nao a objeto
da significar;ao. Para que ela se preste a
esse papel, Ii antes preciso empobrece-Ia:
nao reter senao dela um pequeno numero
de elementos proprios
a expressar
contrastes
e a formar
partes
de
oposic;:oes."

Alguns

Aspectos

do Marxisl110 e do Estruturalisl110

2.1 - Marxismo Heterodoxo

e

"0 objeto do mito 0 fornecer um modelo
logico para resolver uma contradir;iio."

"sugere que 0 1110delo e passivel de
redur;iio ao conceito, quando de fato 0
mythos e irredutivel ao logos."

Nos temos 0 texto straussiano, 0 qual revela,
explicitamente, a necessidade de empobrecer a materia para que ela
seja instrumento de significay30. 1sto mantem transparente 0
postulado estruturalista de reduy30, proprio de Hegel. E "A
IMAGEM DO MUNDO JA INSCRITA NA ARQUITETURA DO
ESpfRITO" diz tanto da teoria do reflexo quanta da historia em
sentido hegeliano. Afora a tentativa, pOl' intermedio de um modelo
logico, de "resolver uma contradiy30", 0 que eqUivale a identidade
dos contrarios, ainda em Hegel.
Perguntamos: pOI' que Estruturalismo e marxismos?
POI'que os marxismos compoem sistemas filosoficos diferentes, ao
passo que 0 Estruturalismo, apesar de conter estruturalismos, com
caracteres que S30 singulares, constitui um sistema (mico, e sua
variabilidade reside apenas em enfoques de adaptayao a ciencias
diferentes. Em suma, 0 Estruturalismo e um so, se bem que haja 0
estruturalismo marxista, 0 antropologico; 0 genetico, existencial e
cientifico; 0 metodologico e 0 sistematico. As ciencias vislumbram
e exploram um tipo de estruturalismo, na medida de seu objeto
disciplinar especifico. Os marxismos, n30, estes diferem em seus
cernes, em suas nOyoes basilares, como metodo ou como cOnCepy30
do mundo.

Lukacs e seu cerebra, dentre outros. Este marxismo poe
el11relevo, mais do que uma questao epistemologica, a tradicional
ontologia. Mas como? ... N30 se trata de um retracesso, tampouco
de UI11revisionismo deformado. 0 problema ?e que se ocu~a 0
arxisl110 heterodoxo e 0 da alienay30 primordIal mente, ou seJa, a
111
•
~'C
analise do ser, para que se separe a aparencIa da essencla.. ontra a
concepy30 de validade, que se impoe a logica formal un~versal da
oliodoxia marxista, vem a verdade se destacar no ul1lverso da
heterodoxia marxista. Lukacs retoma os preceitos marxianos da
alienay30 e elabora uma revisao do marxismo classico, sem, no
entanto, deturpa-Io.
Diz Juan Antonio Nuno que:
"Segun las ideas capitales de la teses
filosofica de Lulacs, el marxismo en
tanto doctrina gnoseologica estabelece
que las ideologias son formas inferiores
de verdad, pues se ocupan solo de
estabelecer
la aparente verdad del
mundo real 0 empirico immediatamente
dado. Parten del mundo tal y como es y
tratan de explicarlo,
mediante
su
reduccion
a un esquema
de leys
cientificas 0 de conjeturas especulativas
sobre su composicion."

Lukacs cntlca a explicay30 do mundo mediante sua
reduy30 a esquema de leis cientificas (estruturalismo) ou mesmo 0
psicologismo simplista, e 0 sociologismo. Adotando esta linha, a
aparencia e concebida como realidade, e

Alguns

Aspectos

do Marxjsl170 e do EstrutuTaJjSl710

£1 resultndo es que .:-1 ser humano
queda dividido en dos: su conciencia,
esto es, 10 que piensa que hace, y su
existencia, es decir, 10 que realmente
hace",
explicam
os
marxistas

possuidor
qualidades
e
potencialidades. POl'tanto, a que sou f.
pass a fa::er de modo algum se acha
determinado
pela
minha
individualidade", escreve Karl Marx.

hererodoxos.
(Juan Antonio Nuno, p. 271)

(Marx-Engels, p. 65)

"...en Lukacs, la teria jilos6jica dualista
de la verdad, una verdad incompleta,
correspondiente
a
la
ideologia
enajenante, y outra total, (propia de la
conciencia proletaria) se complemente
com una teoria social acerca de la
capacidad activa de la conciencia sabre
la realidad hisl6,.ica a la que se aplica
pOI' media de la praxis."

A alienay30 e este eXIstIr fora e em choque com a propria
consciencia, pOI' forya da ay30 do dinheiro, do tel'. Sob uma
aparente existencia como sujeito, o. individuo ~assa a condiy~o real
de objeto de manipulay30 pelo capItal. E cont111u~,sob .este angulo
das teses marxianas, isto e, a alienay30, um dlstanclamento do
Estruturalismo. A alienay30 consiste neste abismo que se faz entre
o "eu" e 0 "ato", entre a consciencia e a existencia, como as
entenderam Karl Marx e Lukacs. Consequentemente, a alienay30 se
acha no dominio ontologico de sua filosofia, ao contrario da
"alienay30" estruturalista. 0 capital, em Marx, e aquilo que aliena 0
homem. Nos estrutura1istas, 0 capital e aquilo que serve de meio
para 0 conhecimento.

(Juan Antonio Nuno, p. 272)

Confrontaremos, para demonstrar a fidelidade do marxismo
heterodoxo ao marxismo classico, os textos de Marx e Engels, com
os acima transcritos, ao mesmo tempo em que tentaremos, no
mesmo proposito, traduzir a alienay30 marxiana.
Ao comparar, pOI' exemplo, a consclencia e a
existencia, Lukacs introduz 0 conceito de a1ienay30, em uma
primeira aCepy30: 0 hiato entre 0 SER e 0 FAZER.

"Como Althusser,
(Maurice Godeliel)
analisou a capital de Marx, do ponto de
vista da epistemologia, 'isla Ii, da analise
dos pro cess as e instrumentos abstratos
utili::ados pelo conhecimento cientfjico,
racional, em economia politica."

(Lepargneur,p.91)
"0 que esta (I minha disposif;ao po,. meio
do dinheil'o, a que posso compral', au
seja, a que a dinheiro pode compl'ar, isso
sou eu, a possuidor do dinheiro. 0 meu
poder Ii tao grande como a do dinheiro.
As suas qualidades sao as minhas - do

ooGodelier evidenciou que, como LliviStrauss, Marx desconjia das 'estruturas
aparentes', para tradu::ir as estruturas

que rea/mente exp/icam a rea/idade (as
estruluras do estrutura/ismo noo soo
mode/os
racionais
vlslveis,
soo
construidos) .....

Sem sombra de duvida, tanto Marx quanta Levi-Strauss, ou os
estruturalistas em geral, observaram e estudaram as estruturas
aparentes e reais, salientando sua contradiyao. Abrange Marx,
pOl'em, um nivel que inexiste no Estruturalismo: 0 da ontologia.
Alem disso, sendo 0 marxismo humanista, acresce 0 primeiro as
suas teses a atualizacao aristotelica do "eu", pela "superayao".
Althusser pretende que Marx, na terceira fase que 0 insere, em sua
c1assificayao do humanismo marxiano, abandonou esta postura a
partir de 1845. Nos somos contrarios a Althusser. Marx nao
descuidou desta dissociayao entre a consciencia e a vida, tampouco
foi anti-humanista, nesta terceira fase de seu esquema. Em A
IDEOLOGIA ALEMA (escrita com Engels, em 1845-1 846) e em A
SAGRADA FAMILIA (escrita em 1845), Marx retoma os mesmos
principios e expoe as mesmas ideias, com outras palavras, que
enfatizam seu humanismo e sua compreensao da alienayao.
Independe de fase de sua vida, ou de sua obra, a acepyao de
a1ienayao. Nos tentaremos apresentar que, em Marx, ha mais de
uma acepyao de alienayao, porem sem que haja datas fixando
cronologica ou idealmente estes enfoques. Conhecemos tambem 0
fato de que 0 conceito de 'essencia' em Marx e bastante
controverso, 0 que nao impede que tenha objetivado a ideia sem
fazer uso do termo **.

•• "A respeilo do 'J17tmanismo', Allhusser dislingue Ires elapas na vida de Marx:
1) uma fase humanisla: defesa do homem como 'Iiberdade e raziJo', conlra 0
despolisl11o prussiano; 2) uma fase feuerbachiana, correspondendo ao uso da
palavra 'alienc/I;iJo': 0 homem e UI11ser COlJ1unilario, islo e, sua Iiberdade e
razc/o desenvolvem-se nas rela90es COI11
a sociedade e a na/ureza ... ; 3) a parlir
de 1845, ... : nc/o exis/e 'essencia' do h0111
el11,0 h/lll1anismo e un/({ il/lsc/o; nasce 0

"(as massas de operizrios) Sofrem muito
dolorosamente a diferenca entre 0 ser e 0
pensamento, entre a consciencia e a vida.
Sabem que a propriedade, 0 capital, 0
dinheiro, 0 trabalho assalariado, etc.,
noo soo simples quimeras, mas produtos
inteiramente
reais,
inteiramente
tangiveis da sua alienar;ao e que, pOI'
conseguinte, devem ser suprimidos de
uma maneira real, tangivel para que nao
s6 no pensamento e na consciencia, mas
tambem na sua existencia de massa, na
sua vida, 0 homem se torne homem."

(Marx-Engels, p. 9)
Encontram-se ai, perfeitamente nitidos, elementos do
humanismo e da alienayao marxianos. 0 homem, como forya
criativa, e a superayao ai tacita, supoem a dissociayao entre 0 ser e
a existencia das massas. A divisao do trabalho, a propriedade
privada (e suas implicayoes de posse, possuidor e 0 ter),
concentrar;oo exclusiva do talento
artistico em alguns individuos e sua
conseqiiente
supressao
nas grandes
massas representam
0 resultado
da
divisao do trabalho .... Numa organi=ar;oo
de sociedade comunista, nao hiz pintores;
quando muito, hiz pessoas que entre
outras coisas pintam."

"A

(Marx-Engels, p. 88)

marxisl110 Como an/i-h/lmanismo
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leorico." (Lepargneur, nota de rodape, pp. 98-

