que rea/mente exp/icam a rea/idade (as
estruturas do estrutura/ismo nao SaD
vlslveis,
SaD
mode/os
racionais
construfdos) ..."

Sem sombra de dllvida, tanto Marx quanta Levi-Strauss, ou os
estruturalistas em geral, observaram e estudaram as estruturas
aparentes e reais, salientando sua contradiy3o. 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
classificay30 do humanismo marxiano, abandonou esta postura a
partir de 1845. Nos somos contrarios a Althusser. Marx n30
descuidou desta dissociay3o entre a consciencia e a vida, tampouco
foi anti-humanista, nesta terceira fase de seu esquema. Em A
IDEOLOGIA ALEMA. (escrita com Engels, em 1845-1846) 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 compreens3o da alienay3o.
Independe de fase de sua vida, ou de sua obra, a acepy30 de
alienay3o. Nos tentaremos apresentar que, em Marx, ha mais de
uma acepy30 de alienay3o, 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 respeito do 'humanismo', Althusser distingl/e tres etapas na vida de Marx:
1) lima fase hllmanista: defesa do homem como 'liberdade e ra:::(/o', contra 0
despotismo prllssiano; 2) lima fase fellerbachiana, correspondendo ao uso da
palavra 'alienar;ao ': 0 homem e 1/177 ser comllnitario, isto e, sl/a liberdade e
rau/o desenvo!vem-se nas relar;oes com a sociedade e a natureza ... ; 3) a partir
de 1845, ... : nao existe 'essencia' do homem, 0 hl/manismo e UI7/oill/s(/o; nasa ()

"(as massas de opercirios) Sofrem muito
dolorosamente a diferem;a entre 0 ser e 0
pensamento, entre a consciencia e a vida.
Sabem que a propriedade, 0 capital, 0
dinheiro, 0 trabalho assalariado, etc.,
nao SaD simples quimeras, mas produtos
inteiramente
reais,
inteiramente
tangiveis da sua alienac;:ao e que, por
conseguinte, devem ser suprimidos de
uma maneira real, tangivel para que niio
so no pensamento e na consciencia, mas
tambriTn na sua existencia de massa, na
sua vida, 0 homem se tome homem."

(Marx-Engels, p. 9)
Encontram-se ai, perfeitamente nitidos, elementos do
humanismo e da alienay30 marxianos. 0 homem, como forya
criativa, e a superay30 ai tacita, supoem a dissociay3o entre 0 ser e
a existencia das massas. A divis30 do trabalho, a propriedade
privada (e suas implicayoes de posse, possuidor eo ter),
concentrac;:ao exclusiva do talento
artfstieo em alguns individuos e sua
conseqiiente
supressao
nas grandes
massas representam
0
resultado da
divisiio do trabalho .... Numa organi::ac;:iio
de sociedade comunista, nao hci pintores;
quando muito, hci pessoas que entre
outras coisas pintam."

"A

(Marx-Engels, p. 88)

lI1arxismo como anti-hl/manismo
99)

teorico." (Lepargneur, nota de rod ape, pp. 98-
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e "A aboli9ao da propriedade privada
representa,
pois,
a
emancipm:ao
complexa de todos os sentidos e aptidoes
humanos, ..."

Apenas agora, pOT'tanto, qualquer classe
dominante e exploradora se tornou
superjlua e ate um empecilho para 0
desenvolvimento social ..."

(Marx-Engels, p. 80)

assim como a possibilidade real de 0 homem tornar-se homem
consubstanciam 0 carateI' de humanismo criador e desalienante do
marxismo, um humanismo de proporyoes ilimitadas. As rupturas se
sucedem historicamente e 0 homem, finalmente, tornar-se-a
homem. E nesta sucessao evolucionista, sempre para melhor, ainda
que ocon'am periodos de retrocesso intercalados, nos adequamos 0
pensamento marxiano ao comtiano, e 0 separamos do estruturalista.

o marxismo

assume que, para haver mudanya, faz-se mister a "luta
pratica", e que 0 progresso e desenvolvimento, para se efetivarem,
pressupoem antagonismos, um movimento humano. Tudo isto se
inclui no movimento historico geral, mundial, do homem, que
marcha para uma sociedade melhor, a sociedade sem classes.
Existe, no entanto, uma hierarquia nas estruturas mas que nao
resulta rigida, a bem do processo-vida a que Marx da tanta
importancia:

"Herr Daumer nem sequel' reconhece que
as lutas das 'classes mais baixas contra
as mais elevadas' contribuiram para se
atingir
um 'nfvel de cultura'
em
Nuremberg
e tornaram possivel
um
domesticador de dragoes a la Dawner. ,.

"...da forma
definida
da produ9ao
material resulta, em primeiro lugar, uma
estrutura definida da sociedade e, em
segllndo lugar, uma rela9ao definida dos
homens com a Nature:::a."

(Marx-Engels, p. 92)

(Marx-Engels, p. 60)

progresso que se cifi'ava em passar
para
lima sociedade
baseada
em
antagonismos de classe apenas se podia
efetuar pOl' meio da escravatura; e isso
representou um progresso, mesmo para
os escravos, ... So a grande indtlstria,
com 0 extraordinario desenvolvimento
que imprimiu as for9as produtivas,
permitiu repartir 0 trabalho entre todos
os membros da sociedade sem exce9ao ...

"a estrutura economica da sociedade e a
base concreta sobre a qual se ergue uma
superestrutura jurfdica e politica e a
qual
correspondem
formas
de
consciencia social determinadas... Ii 0
meio de produ9ao da vida material que
condiciona 0 processo da vida social,
politico e intelectual na generalidade."

"0

Em sintese: a alienayao marxiana possui dois niveis.
Ora ela se atualiza numa relayao do homem para consigo mesmo (0
que e e 0 que imagina ser), ora numa relayao do homem para com a
sociedade (0 que e e 0 que deve ser).
o primeiro acontece provocado pelo capital e seus
efeitos na comercializayao.

homem nao se perde no seu objeto,
quando este se toma para ele objeto
humano ou homem objetivo."

" ... 0

o

o dinheiro... transforma os meus
desejos do reino da imagina9ao, ele os
tra::: de uma ex istfmcia meditativa,
imaginada e volunt6ria para a sua
existencia sensorial real, da imagina9ao
para a vida, do imaginado para 0
verdadeiro estudo de existencia. ... A
diferen9a entre a exigencia
efetiva
baseada no dinheiro e a exigencia nao
efetiva
baseada
nas
minhas
necessidades, paixoes, desejos, etc., e a
que h6 entre SER e PENSAR, entre
pensamentos
apenas EXISTENTES no
meu
intimo
e pensamentos
como
OBJETOS REAIS existentes para mim no
meu exterior" escreve Marx.

A imaginayao passa a ser confundida com a realidade, e 0 homem
esta num estado em que se alienou de si mesmo.
o segundo caso, mais propalado nos estudos
marxianos, diz respeito a alienayao humana na sociedade. E a
alienayao provocada pela divisao do trabalho:
"SOli um humorista, mas a lei ordena-me
que escreva com gravidade."

(Marx-Engels, p. 76)

trabalho deve ser, para Marx, extensao do homem, 0 seu ser
objetivado na sociedade, criando-se, 'sendo-se'. 0 que acontece na
sociedade capitalista, e que motiva a alienayao do homem ..., ou
melhor, 0 que e alienayao, nesta segunda acepyao, e a contradiyao,
o desacordo entre a individualidade e a sua funyao imposta do
exterior pela divisao do trabalho.
Resumindo: Ha tres marxismos, e dois conformando uma mesma
filosofia (classico e heterodoxo) e um fomentando outra filosofia
diferente (ortodoxo).
Ha um s6 Estruturalismo. As disciplinas, POl'em, e
ciencias, podem fomecer um dado novo desta filosofia, cada vez
que sao obrigadas a adaptar seus principios e postulados a seu
objeto. Assim, ha uma Lingliistica Estrutural, uma Antropologia
Estrutural, uma Economia Estrutural, etc ....

A releitura de textos marxianos e estruturalistas levounos a repensar suas correspondencias e inexatitudes.
Como bem formulou Lepargneur,
"...a atitude estruturalista e rea9aO contra
a hip6tese do progresso que nasceu no
seculo
XVlJI
e
contra
qualquer
imperialismo do historicismo que deu a
mistica dominante no seculo XIX; ..."

(p.7)

Nos ja assimilamos que 0 historicismo, proprio ao pensamento
marxista e improprio a tonica estrutural, finda, ate celio ponto, na
fase da sociedade comunista. Esta constitui 0 fim da evoluC;ao do
homem, a ponto de tel' sido Marx, muitas vezes, comparado a
Comte, tao rigorosamente
estudado por Irineu Strenger, e
identificado a Hegel, pela possibilidade de que os antagonismos
sejam resolvidos (na identidade dos contrarios hegeliana).
Adotamos pessoalmente tal posicionamento, frisando, POI'em, que
existem frissuras sutis. Primeiro: 0 marxismo abrange a analise do
ser e a do conhecimento (como filosofia) enquanto 0 estruturalismo
so se ocupa da epistemologia. Ou antes: 0 marxismo, inclusive na
temMica do comunismo, se preocupa ainda com 0 ser, e propoe a
prevalencia da ontologia com relac;ao a epistemologia;
0
estruturaJismo, pOl' seu tUrtlO, da maior relevo a segunda. 0
marxismo possui este compOIiamento em viliude mesmo de
con'siderar bastante a materia, como materialismo que e, e com isto,
abordar a luta prMica (da praxis) humana, as manifestac;oes do
homem, seus contatos consigo mesmo e com 0 outro, ou com a
mercadoria, 0 dinheiro, etc. ... com Hegel, no comunismo, a
identidade dos contrarios. Nao exatamente com Hegel. Interfere, na
doutrina hegeliana, 0 transcendental, que os marxismos abominam
e substituem pel a imanencia. A identidade dos contrarios, par
ocasiao da sociedade sem classes, e reglda pela imanl:l1cia.
"Uma moral realmente humana, superior
aos interesses de classe e aos sells
prolongamentos
sera possivel mllna
sociedade
que
tenha
nao
ultrapass ado, mas tambem esquecido, na
pratica da vida, a oposic;ao de classes,"

so

so

hierarqUla de estruturas no comunismo, como nao ha no
Estruturalismo. Consequentemente, nao ha hierarquia de valores,
nao ha mesmo valores. Nem oposic;oes, que as contradic;oes,
segundo vimos com citac;ao de Levi-Strauss, e uma [alha que se
corrige naturalmente. Escreve Maurice Godelier, representando 0
Estruturalismo, que
nenhuma
sociedade
existe sem
organi~ar suas diferentes
atividades
segundo os principios e a logica de uma
certa ordem voluntaria. A tarefa das
ciencias sociais e confrontal'
essas
regras
com os fatos
para feeer
aparecerem 'leis',"

:E assim

que vemos 0 Estruturalismo, como ciencia e filosofia, e 0
comunismo, como realidade objetiva. Chamamos Lepargneur, para
complemental' este pensamento, quando escreve que:

"A estrutura supoe normalmente a no<;ao
de totalidade *** na qual se agrupam
elementos; a nor;ao de disposic;ao que
particulari~a esse conjunto a partir de
seus elementos e de suas disposir;oes
relativas, a nor;lio de solidariedade,
segundo a qual a altera<;lio que atinge
um elemento tem repercussoes mais au
menos profitndas
sabre as demais
elementos do sistema,' supoe ainda que a

(Marx-Engels p. 18)

realidade,

Queremos demonstrar que ao comunismo, como
eqliivale 0 Estruturalismo, como filosofia. Nao ha

*** Compare-se com Marx: "0 individuo e 0 conjunto de suas rela90es sociais"
(apud Garaudy, p. 62), atentando para 0 fato de que a aliena9ao desaparece no
cOmunismo justamente em razao de esse individuo e suas rela90es sociais
f0l111aremuma "totalidade" una e uni voca, coerente.

conjunto
reaja
a
determinada
modificac;ao por 1II11 processo de autoregulafao
(feedback), pelo qual 0
sistema
assume
uma' especie
de
autodefesa, como aparece com particular
pe/1eh;ao nos organismos
vivos. A
estrutura e articulm;ao de elementos
correlativos uns aos outros."

uma certa filosofia parece fi'utificar a
partir do estruturalismo:
a cultura
produ:: a consciencia; 0 pensamento e
dominado pelo impensado; a verdade do
homem
reside
no inconsciente;
a
pergunta
de Niet::sche: 'Quem esta
falando?',
responde-se:
'ninguem' ou
'9a' ou '0 sistema', 0 misterio do ser;
mona palavra, trata-se da filosofia da
personagem
de Samuel Beckett que
declara: 'Eu sou feito de palavras, das
palavras dos outros '. "

A Natureza humanizada e 0 cessar da luta do homem
para erial' objetivamente na Natureza, para dirigir seus pr6prios atos
e de acordo com sua vontade individual; e 0 fim do choque que
provoca no sentido em que cultura faz frente a um mundo natural.
Em uma palavra: a conformayao da "vontade coletiva" ao sistema
natural ja organizado, produto de toda a evolllyao hist6rica
l11undial. Este e 0 estado comunista, onde nao ha espayo para 0
Estado.
Lnsere-se, assim, a postura estruturalista no ul1lverso
marxista, tal prenunciado pelo marxismo:

"

"... nao pode ser motivo de espanto 0 fato
de a consciencia social de todos os
seculos, apesar de toda a variedade e
diversidade, se mover dentro de certas
formas comuns - formas de consciencia
que
apenas
se
dissolverao
completamente com 0 desaparecimento
integral do antagonismo de classes."

(Marx-Engels, p. 13)

E Michel Foucault, em entrevista
Carlos Nelson Coutinho, p. 94):
No comunismo, 0 homem, em pmie, esta consciente de sua
pmiicipayao na totalidade, e assim "prodllz llniversalmente".
"...os sentidos humanos e os da
Humanidade, surgem como resultado da
existencia do objeto do homem, na
natureza humanizada."
(Marx-Engels, p. 52)

a

Quinzaine Litteraire (apud

"Em todas as epocas, a maneira como as
pessoas
refletem,
escrevem, julgam,
falam, ate mesmo na rua, as conversas e
escritos mais cotidianos, inclusive a
maneira como as pessoas experimentam
as coisas, como sua sensibilidade reage,
todo 0 seu comportamento e dirigido pOl'
uma estrutura tearica, pOl' um sistema."

Insistimos num aspecto, 0 de que 0 estruturalismo sera
sempre distinto dos marxismos, ainda que do marxismo Oliodoxo, e
distinto tambem da realidade comunista, em fum;ao do humanismo.
Ate no estado comunista, a humanidade, embora socializada, e eixo
de cria«ao continua, ininterrupta. Seu fim e a produ«ao para e com
os outros, seus iguais. Alcmwa, com isso, um grau de coerencia e
estabilidade e, se Levi-Strauss afirma que

donde se conclui que, apesar da diversidade, uma civiliza«ao
l11undial e possivel, contrariamente ao que imaginou Levi-Strauss.
Os homens tornam-se livres (note-se que 0 obstaculo para uma
identifica«ao completa do estruturalismo com 0 marxismo,
sociedade comunista nos termos em que sugerimos, reside no
homem) a medida que a natureza e humanizada.
"A liberdade e a consciencia que 0 homem
tem de si mesmo no elemento da pratica,
quer di~er, e 0 conhecimento que um
homem tem de outro homem como seu
igual."

"nao ha e nao pode haver uma civili~Q(;ao
mundial no sentido absoluto que se da a
esse termo, pois a civili~aC;ao implica na
coexistencia de culturas oferecendo entre
si 0 maximo de diversidade.'·

(Marx, A Sagrada Familia, apud Garaudy, p. 149)

(Race et Histoire, apud Carlos Nelson Coutinho, p. 114),

o

comunismo traz, com a liberdade do homem, a coerencia
sistemica, logico-formal. Mas 0 sistema nunca deixara de ser "uma
totalidade organica de objetos em relar;ao" (Godelier, p. 322).
"na historia da sociedade, a repetic;ao das
situac;i5es e excec;ao e nao regra... e
quando surgem essas repetic;i5es, nunca
se produ~em exatamente nas mesmas
condic;i5es"

uma vez que as diversidades existem. 0 aspecto
historicista e humanista do marxismo vai permitir que

dinamico

"...a diferenc;a entre trabalho 'humano' e
'individual'
tambem se converte em
absoluta insensate~ .... A subordinaC;ao ...
a dependencia... mona organi~aC;ao de
sociedade
cOl11unista,
tudo
isso
desaparece"

(Marx-Engels, pp. 16 e 88, respectivamente)

"0 'sistema' e ... um conjunto, uma
combinaC;ao, um complexo de divers as
estruturas
(econ6micas,
tecnicas,
demograjicas,
politicas,
juridicas,
sociais, mentais ...) ligadas por relac;i5es
relativamente estaveis. E, em suma, um
complexo coerente de estruturas '. 0
acento nao e posto sobre nenhum
elemento particular: e apenas 0 conjunto
dos divers os tipos de estruturas, a sua
coerencia, a sua especifidade, a sua
homogeneidade,
que
determina
0
'sistema' e the da a sua tonalidade
propria."

A diversidade, pOl'quanto inerente ao homem, as organizayoes, a
natureza, preside qualquer sistema, que comporta no minimo duas
estruturas, Em conseqiH~ncia, as contradiyoes acontecem, e ate 0
conhecimento nao se pode revestir da aura de um saber absoluto,
Mesmo sendo 0 comunismo 0 fim a que aspirou Marx, como forma
superior de civilizayao humana, pOI' conterem os marxismos 0
homem - sujeito-objeto - (no Estruturalismo ele e somente objeto,
ou entao desprezado em proveito da analise funcional das relayoes
estruturais),
"... : a coerencia das estrlltllras resulta ...
do desenvolvimento da hist6ria, duma
sincroni~Q(;fio entre os elementos do
conjunto que se desloca
, a palavra
coerencia evoca para nos a ideia duma
estabilidade relativa no tempo ou duma
sincroni~ar;ao no movimento tal como
nos e revelada pela his/oria, e tambel71 a
ide;a
de
homogeneidade
ou
de
compatibilidade, revelando-se a ausencia
de coerencia pela presenr;a, no seio dum
conjunto dado, de sectores de epocas
diversas e de estilos concordantes."

---e a totalidade predomina sobre as paltes, como no comunismo,
como no Estruturalismo, na forma como no-Io expos Piaget em
Qu' est-ce Ie structuralisme.
Em suma, concebemos 0 Estruturalismo equivalente ao
comunismo, enquanto realidade. Duas questoes nao ficaram
suficientemente esclarecidas: 0 da descontinuidade e a das
aparencias. Cremos ja termos exposto 0 que concerne a
descontinuidade, com a llitima citayao do economista Andre
Marchal. Trata-se do carater historicista, no ambito apenas da
CAUSALIDADE, diferentemente do historicismo que afasta 0
Estruturalismo dos Marxismos, conforme ja estudamos. POl' isso
diz Levi-Strauss, introduzindo a diversidade e descontinuidade em
seu pensamento, que

"Na verdade nao existem povos crianr;as;
todos SaG adultos, mesmo que nao
possuam 0 diario de sua infancia e de
sua adolescencia"

(Race et Histoire, apud Carlos Nelson Coutinho p. 115),

(Andre Marchal, p. 112)

Este 0 sistema de uma sociedade comunista e que, descontado 0
processo de evoluyao historica por que passou, se assemelha ao
sistema social visto sob uma otica estrutural. Pois que
"...as unidades so podem se definir pOl'
suas relar;oes ... elas SaD formas e nao
abundancias"

"Ha crianr;as mal-educadas e crianr;as
precocemente envelhecidas: e 0 caso de
muitos povos da antigiiidade. Os gregos
eram crianr;as normais. 0 encanto que
nos Ii inspirado pOl' suas obras nao se
ressente do fraco desenvolvimento da
sociedade que as fe= florescer;
ao
contrario, SAO SEU PRODUTO, ALGO
INSEPARA VEL DAS CONDlf:;OES DE
lMA TURJDADE EM QUE ESSA ARTE

---------------

NASCEU, TAO-SOMENTE NAS QUAIS
PODIA
NASCER
E
QUE
NAO
VOLTARAO JAMAIS" (os grifos SaD
nossos).

(Marx, Fondements de la Critique de l'Economie Politique, apud
Carlos Nelson Coutinho, p. 115)
Importa agora verificar que a alienay3o, ausente no
Estruturalismo, esta ausente tambem na sociedade comunista.
Toma a forma de estrutura aparente ou visivel, e real ou invisivel,
no Estruturalismo, ao passo que a sociedade comunista revela-se
inexistente quando efetua-se a adaptay30 (n3o a coerencia) da
cultura e da natureza. La, onde a descontinuidade estrutural e saIto,
defasagem, e a marxista e continuidade de fenomeno historico,
aqui, a aparencia e 0 saIto para a "essencia" no estruturalismo, e 0
encontro da aparencia com a "essencia" no comunismo, pot'que a
Natureza esta humanizada, e a humanidade socializada.
"0 aparecimento de uma contradir;ao
nasce, na realidade, do aparecimento de
um limite, de um umbral para as
condir;oes de invariabilidade de uma
estrutura.
Alem
desse
limite
uma
mudanr;a de estrutura se impoe."

desde que aboliu
con tinuando a eVOlUy30historica da humanidade,
.

a1ienay30. Esta mais no campo da ontologla.
a
Ressalvadas
as
repetidas
diferenciayoes,
0
Estruturalismo interliga-se, menos com os marxismos classico e
heterodoxo, mais com 0 marxismo otiodoxo e 0 comunismo, os
quais registram um sistema primacial, pOl' ~l~a raZ30 ou ~o.r outra,
pOl' um instr~lmento ou p~r outro, ao .exlbu uma establhdade e
coerencia maJOr. As relayoes do Ser, mdependentemente de sua
verdade ou da perspectiva de seu aperfeiyoamento, impoem um
criterio de conhecimento que releva a contradiy3o em favor das
identidades no seio do sistema. A validade, dest31ie, ocupa 0
espayo da verdade, cada vez que 0 Estruturalismo, 0 marxismo
otiodoxo, e 0 comunismo especialmente, infere a utilizay30 dos
elementos combinados que se repetem em cada estrutura, no estudo
comparativo, e dentro dos conjuntos, para 0 procedimento
cientifico cognoscente.
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