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RESUMO 

 

VILLELA, Cláudio Rennó. O debate sobre a luta de classes, a superação das formas sociais 

capitalistas e o direito. 2019. 254 p. Dissertação (Mestrado em Filosofia do Direito) - 

Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

O objeto desta de pesquisa é o debate contemporâneo sobre o conceito de Luta de Classes e 

sua centralidade para a superação das formas sociais do capitalismo, visto, portanto, sob o 

prisma de uma análise marxista. Trata-se de se olhar tanto para os conceitos originais, mas 

principalmente para as atuais e mais instigantes produções teóricas sobre os temas em 

destaque. Dada a necessidade de restrição do tema, ficam secundarizados na presente 

investigação os conceitos tradicionais, não obstante se deva reconhecer como fundantes e 

balizadores. Assim, o recorte proposto acaba tendo feição predominantemente didática, mas, 

de modo algum. nega a inteireza do fenômeno teórico-histórico estudado. Ao invocar o 

marxismo como chave de interpretação, este projeto de pesquisa forçosamente deve levar 

em conta o desenvolvimento da elaboração das ideias dentro do modo de produção 

capitalista como construção histórica dos conceitos. Apontar estes limites e alcances destes 

conceitos é fundamental para uma pesquisa que se pretenda marxista, pois o marxismo é 

mais que uma teoria, uma ferramenta de leitura; é um programa para a emancipação social. 

Tentar desvendar tais conceitos, nesta perspectiva, é, pois, tentar participar ativamente desta 

emancipação. 

 

 

Palavras-chave: Filosofia do Direito. Formas sociais. Forma jurídica. Transição. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

VILLELA, Cláudio Rennó. The debate on centrality of the class sruggle for overcoming 

capitalist social forms and law. 2019. 254 p. Dissertation (Master) – Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.  

 

The object of this research is the contemporary debate about the concept of class struggle 

and its centrality, or not, for overcoming the social forms of capitalism, seen, therefore, under 

the prism of a marxist analysis. It is a question of looking at both the original concepts, but 

especially at the current and more thought-provoking theoretical productions on the themes 

under consideration. Given the need to restrict the theme, traditional concepts are 

subordinated in the present research, although they must be recognized as foundations and 

beacons. Thus, the proposed cut ends predominantly didactic, but in no way denies the 

completeness of the theoretical-historical phenomenon studied. In invoking marxism as the 

key to interpretation, this research project must necessarily take into account the 

development of the elaboration of ideas within the capitalist mode of production as the 

historical construction of concepts. To point out these limits and scope of these concepts is 

fundamental to a marxist research, is more than a theory, a reading tool; is a program for 

human emancipation. Trying to unravel such concepts, in this perspective, is, therefore, to 

try to participate actively in this emancipation. 

 

 

 

Keywords: Philosophy of law. Social forms. Legal form. Transition. 
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INTRODUÇÃO 

 

Marx e Engels, em O Manifesto Comunista de 1848 são categóricos: "A história de todas as 

sociedades até hoje existentes é a história das lutas de classes” 1. Mas Marx, numa carta a 

Weydemeyer 3 anos depois, salienta:  

 

No que se refere a mim, não me cabe o mérito de haver descoberto nem a 

existência das classes, nem a luta entre elas. Muito antes de mim, 

historiadores burgueses já haviam descrito o desenvolvimento histórico 

dessa luta entre as classes e economistas burgueses haviam indicado sua 

anatomia econômica. O que eu trouxe de novo foi [...] demonstrar que a 

existência das classes está ligada somente a determinadas fases de 

desenvolvimento da produção [...]2. 

 

Para Marx e Engels, portanto, as classes emergem na base econômica, quando ela se ergue 

sobre modos de produção antagônicos, organizados em torno de diferentes modalidades de 

exploração do trabalho. A exploração é estrutural e objetiva, assim como é objetiva a 

contradição antagônica que opõe os proprietários dos meios de produção aos produtores 

diretos expropriados, tal oposição é a luta de classes. 

Marx e Engels já ressaltavam, no entanto, que a constituição da classe proletária não estará 

concluída, nem ela poderá converter-se numa força revolucionária, enquanto não se unir em 

torno de um programa de transformações socialistas e se lançar à luta pela realização desse 

programa.  

A elaboração de tal teoria requer que se ultrapasse sua prática econômica e a visão isolada 

de si mesma e de seus interesses imediatos; exige que se compreenda as condições, a marcha 

e os resultados do movimento histórico em que está inserida; e demanda, portanto, a 

assimilação e o desenvolvimento de abrangentes conhecimentos científicos e a solução de 

intrincados problemas. 

Marx apresenta o Manifesto como uma auto exposição do comunismo, uma tentativa de 

exposição teórica das premissas do movimento político que mal entrara em cena e já 

invocava o papel de protagonista, Marx compôs um diagnóstico da modernidade que 

esquematiza, tópicos que só serão desenvolvidos em obras posteriores, no conjunto de textos 

                                            
1 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1998. p. 

40. 
2 MARX, Karl. "Carta a Weydemeyer", 5 de março de 1852. In: Obras escolhidas de Marx e Engels. Tradução 

de Apolônio de Carvalho. Rio de Janeiro: Editorial Vitória,  1963. v. 3. p. 253-254. 
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projetados pelo próprio Marx como “crítica da economia política”, na formulação que 

consiste em O Capital. 

O lugar, para Marx e Engels, do conceito de luta de classes, é o de enlace mediador entre a 

infraestrutura e a superestrutura, necessário para prevenir tanto as interpretações 

economicistas, quanto as voluntaristas da teoria da mudança social. 

Lênin sublinhava a ruptura de continuidade entre o conflito “econômico” imediato e o 

conflito político mediado, recusava mais explicitamente ainda “confundir o problema das 

classes e o dos partidos”, o conteúdo social e sua expressão política. De fato, a luta de classe 

não se reduz ao conflito do operário contra um patrão, “mas contra a classe capitalista 

inteira”3. 

Já o marxista francês Louis Althusser (1918 – 1990) elaborou conceitualmente um 

“marxismo” fundado no antagonismo, se pretendia uma filosofia do antagonismo político e 

filosófico. Althusser afirmava que “toda a teoria de Marx, isto é, a ciência fundada por Marx 

(o materialismo histórico) e a filosofia aberta por Marx (o materialismo dialético) têm por 

seu centro e núcleo a luta de classes”. Deste modo, “A luta de classes é assim ‘o elo decisivo’ 

não só na prática política do movimento operário marxista-leninista, mas também na teoria, 

na ciência e na filosofia marxista”4. 

Segundo Althusser, o Marx maduro não “descobre” a luta de classes, sua natureza e seu 

desfecho, mas sim a reinterpreta no interior das categorias sociais capitalistas, cujo 

desenvolvimento histórico se manifesta como contradição em processo, é a contradição em 

processo que dá contornos aos antagonismos sociais e não os antagonismos – e, sobretudo, 

a luta de classes – que conforma a processualidade contraditória do capital. Mas a 

compreensão dos antagonismos sociais não pode se confundir, de modo algum, com o 

tratamento conceitual da contradição que encontramos em O Capital a respeito da forma da 

mercadoria e do valor.  

Na perspectiva, as múltiplas determinações, tão caras ao método de Marx, perdem espaço 

para a economia, determinante em última instância e não somente em última instância5. O 

                                            
3 BENSAÏD, Daniel. Lenin, ou a política do tempo partido. Publicado nos Cadernos Em Tempo nº 298, nov. 

1997. Originalmente publicado na revista francesa Critique Communiste nº 150, out. 1987. Transcrição de 

João Machado Borges Neto. In: Marxismo, Modernidade e Utopia", Editora Xamã, São Paulo, 2000. In: 

https://www.marxists.org/portugues/bensaid/ano/mes/lenin.htm#r1. Acesso em: 20 dez. 2018. 
4 ALTHUSSER, Louis. Posições (1964-1975). Tradução: João Paisana. Lisboa: Horizonte Universitário, 1977. 

p. 69 (grifos do autor). 
5 ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx. Trad. Dirceu Lindoso. Revis. téc. Paulo de Melo Jorge Filho Rio de 

Janeiro: ZAHAR Editores. 1979. p. 75-113. 
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conceito de sobredeterminação, proposto por Althusser (1979), aponta um caminho que 

ajuda a avançar no desenvolvimento do problema histórico e teórico de constituição das 

classes sociais e do desenvolvimento da luta de classes. Para Althusser, o determinante de 

classe [e da luta de classes] não é exclusivamente o lugar na organização da produção 

econômica. 

Os marxistas estão penando para tentar responder às “sentenças” da corrente denominada 

Crítica do Valor. Não se pode dizer que um grande esforço de estudos e elaborações não 

esteja sendo feito. Tanto na Europa e EUA, mas também aqui, no “sul”. Vários artigos acerca 

de variados temas, quase todos de certa forma tocando o objeto do presente projeto, o debate 

conceito de luta de classes. Mas nenhum diretamente no centro da “polêmica-ferida-aberta” 

com os disparos a queima–roupa da corrente Crítica do Valor. 

Talvez o grande problema seja estruturar o conceito de Luta de Classes, e feito isto avançar 

para os problemas de leitura deste conceito e aí encontrar e fazer as perguntas certas. Só 

então, poderemos começar a tentar respondê-las. 

Mas para isto precisamos resgatar aspectos centrais dos debates acerca do tema. Vamos 

tentar entrar nas principais obras e conceitos dos expoentes da Crítica do Valor para 

apreender com toda profundidade necessária as premissas e consequências de suas críticas. 

Para termos mais precisão conceitual vamos ainda resgatar as origens dos debates relativos 

à centralidade da luta de classes para a superação das formas sociais capitalistas no interior 

do movimento marxista, em especial no campo do marxismo-revolucionário. 

Com o intuito de alcançar um nível de abstração digno da importância destes debates 

discutiremos a relação entre as assertivas da Crítica do Valor e a corrente marxista fundada 

por Louis Althusser e os caminhos seguidos por seus principais “discípulos”. 

A partir destas pontes construídas nos propomos a extrair conclusões iniciais com impactos 

político-jurídicos confrontando as afirmações da Crítica do Valor com as lições deixadas por 

Stuchka e Pachukanis, bem como as novas elaborações que se utilizam do método da 

derivação conceitual na perspectiva marxista. 

A teoria da luta de classes está no centro da concepção marxista da história. Pode ser 

considerada também uma das contribuições mais relevantes do marxismo às ciências sociais 

e, em particular, à Filosofia e também à Filosofia do Direito. Paradoxalmente, não recebeu 

de Marx e Engels um tratamento sistemático, apesar das ricas análises concretas que eles 
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empreenderam. As gerações seguintes de marxistas foram obrigadas a voltar ao tema para 

precisá-lo e desenvolvê-lo. 

A derivação inexorável entre a forma jurídica, a forma política estatal e a superação do modo 

de produção através da luta de classes é a nossa questão central. 

Se considerarmos a sociedade capitalista não é só uma soma de relações ocasionais, mas 

como a própria constituição das subjetividades, a posição dos indivíduos, grupos, classes, a 

ideologia, os valores, a cultura, e, em especial, o tipo de interação produtiva, tudo isso 

operando mediante formas sociais estabelecidas. Assim, se é burguês ou trabalhador 

assalariado porque a subjetividade se apresenta enredada em um mundo com formas dadas, 

ser possuidor ou não do capital envolve ser sujeito de direito, homem, mulher, nacional ou 

estrangeiro, lastreado no Estado e nas suas estruturas políticas e jurídicas. 

Mas essas formas sociais não são ocasionais: a forma-valor é a base do tipo de sociabilidade 

capitalista. Se mercadoria é o seu átomo, é necessário compreender, que o Estado tem relação 

necessária com essas formas. Chegamos ao ponto, o conceito de forma social, chave da teoria 

da reprodução ampliada do modo de produção capitalista e a sua relação com o princípio da 

luta de classes. 

A tendência das lutas sociais costuma ser a de buscar o imediato, ganhar ou influenciar o 

Estado, pender o capitalismo para o bem-estar social, contra o neoliberalismo. Mas esse jogo, 

por mais difícil, está ainda dentro dos próprios marcos capitalistas, daí sua intermitência. As 

classes trabalhadoras e exploradas do mundo, quando lutam por aumentos de direitos e por 

ganhos dentro das formas sociais do capitalismo, haurem vantagens imediatas, mas 

persistem em uma dinâmica de reforço da exploração. Ganhar parcialmente não é ganhar 

persistentemente. Daí mudar para superar o próprio capitalismo deve ser a meta da luta 

progressista do mundo. 

Estabelecer uma junção necessária entre as formas gerais do capitalismo (valor, mercadoria), 

como a forma estatal e a forma jurídica e a forma social das lutas de classes, seria um bom 

começo para uma pergunta certa. 

Assim como há um indissolúvel e necessário nexo entre direito e capitalismo. Somente é 

possível entender as variadas doses de garantias e de repressões do mundo jurídico a partir 

de sua correspondência com as estruturas da reprodução do capital. 

O Direito e o capitalismo se perpassam e se imbricam em todas suas estruturas, sem 

possibilidade de negação parcial entre si, nem das sociedades para com eles. As estruturas 
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da reprodução social da forma do direito operam também em conjunto com a forma política 

capitalista, que é estatal. O Estado assume a forma de um terceiro em face de burgueses e 

trabalhadores, operando então, só por existir materialmente como tal, uma máquina de 

violência monopolizada que acaba por ser necessária e funcional à manutenção da ordem 

capitalista.  

O Estado não é burguês porque seja controlado diretamente pela burguesia ou porque 

responda imediata ou exaustivamente a seus interesses, mas sim porque sua existência, 

estrutura e dinâmica são derivadas da própria reprodução do capital, mesmo que negando 

interesses específicos de burgueses ou da burguesia. O Estado, se não é diretamente ou por 

meio dos seus agentes o comitê gestor da classe capitalista, é uma forma social do capital. 

No Manifesto, Marx determina, de modo genérico, o proletariado como aqueles que “só 

subsistem enquanto encontram trabalho e só encontram trabalho enquanto seu trabalho 

aumenta o capital”. Esse processo, no entanto, não pode ser levado adiante sem a derrubada 

de obstáculos, jurídicos, culturais, etc. Trata-se, portanto, de trazer para o centro do relato 

da história humana o conflito, a “luta ininterrupta, ora dissimulada, ora aberta”, entre 

oprimidos e opressores. 

As formas sociais capitalistas, a sorte e os resultados do Estado e do direito são símiles aos 

do próprio capitalismo. Explorações, dominações e opressões estruturadas, gestadas, 

recepcionadas ou reconfiguradas pelo capitalismo passam pelo Estado e pelo direito, que são 

inclusive centrais para tal processo. Então, com base nos planos político e jurídico, tudo o 

que se reclamar por ordem, justiça, legalidade ou respeito às instituições e aos direitos, na 

vastidão das acepções de todos esses termos, caberá exatamente nos limites contraditórios 

do capitalismo. Na descrição de Marx, a “moderna sociedade burguesa não aboliu os 

antagonismos de classe”, mas antes colocou novas classes, novas condições de opressão, 

novas formas e estruturas de luta, sintetizadas no conflito entre burguesia e proletariado. 

A generalização da forma-mercadoria dificulta não só a afirmação do proletariado como 

sujeito histórico, mas a própria reflexão acerca dos problemas inscritos no cerne da 

sociedade capitalista, uma vez que a reificação, originariamente atuante no mundo do 

trabalho, estende-se para todos os setores da sociedade. 

Para nos contrapormos ao bom senso da reprodução capitalista do mundo explorado 

devemos partir da realidade. Para, a partir da realidade, construir a crítica, tentar chegar o 



16 

 

mais próximo possível da verdade, e da verdade crítica, não perder a esperança; e desta ir às 

lutas, teóricas e práticas, e, nelas construir e alcançar o justo. 

O objeto desta pesquisa indica a necessidade e a importância do tema em seu significado, 

além dos motivos que justificam a realização do estudo. Explica no que consiste a 

justificativa e mostra a relevância de situar o tema num contexto teórico-prático, fomenta 

expor as dificuldades encontradas e a necessidade de se continuar produzindo conhecimento, 

enfatizando que o aluno precisa indicar que existem lacunas na área e deixar claro que seu 

estudo tentará preencher essa falta no conhecimento. 

Assim como as posições teórico-programáticas de K. Marx e F. Engels e seus adeptos eram 

minoria na 1ª Internacional (AIT Associação Internacional dos Trabalhadores, 1864 a 

1878)6, também as de V. Lênin, Karl Liebknecht, Trotsky, Rosa Luxemburgo7 e o que sobrou 

de marxistas revolucionários não passavam de “quatro carros” na Internacional Socialista 

(2ª Internacional, 1889 – 1914) quando se reuniram na Conferência de Zimmerwald 

(setembro de 1915)8, em geral as posições e opiniões mais radicais e contundentes tendem a 

ser minoria, por suas inovações, e consequências teóricas e práticas, ou muitas vezes 

incompreendidas. 

Marx e Engels inscreveram a tese das transformações sociais nas primeiras páginas do 

Manifesto Comunista: "A história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem 

sido a história das lutas de classes."9. Marx, como vimos acima, não teve o mérito de 

descobrir as classes, nem a luta de classes, o que ele trouxe de novo foi demonstrar que a 

existência das classes está ligada a fases de desenvolvimento da produção. 

Para Marx e Engels, portanto, as classes emergem na base econômica, quando ela se ergue 

sobre modos de produção antagônicos, organizados em torno de diferentes modalidades de 

exploração do trabalho. 

A exploração é estrutural e objetiva, assim como é objetiva a contradição antagônica que 

opõe os proprietários das condições de produção aos produtores diretos expropriados, ou 

seja, a Luta de Classes. 

                                            
6 COGIOLA, Osvaldo. A Primeira Internacional Operária e a Comuna de Paris. Aurora, Marília, v. 5, n. 8, ago. 

2011. Disponível em: www.marilia.unesp.br/aurora. Acesso em: 18 dez. 2018. 
7 Marxistas revolucionários russo e alemães respectivamente. 
8 BROUÉ, Pierre. História da Internacional Comunista. Tradução Fernando Ferrone. São Paulo: Sundermann, 

2007. p. 30. 
9 MARX, Karl, e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1998. 

p. 40. 
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Marx e Engels já ressaltavam, no entanto, que a constituição da classe proletária não estará 

concluída, nem ela poderá converter-se numa força revolucionária, enquanto não se unir em 

torno de um programa de transformações socialistas e se lançar à luta pela realização desse 

programa. 

A elaboração de tal Teoria requer que ultrapasse sua prática econômica e a visão isolada de 

si mesma e de seus interesses imediatos; exige que se compreenda as condições, a marcha e 

os resultados do movimento histórico em que está inserida; e demanda, portanto, a 

assimilação e o desenvolvimento de abrangentes conhecimentos científicos e a solução de 

intrincados problemas epistemológicos e ontológicos. 

Essas tarefas teóricas superam as possibilidades da consciência espontânea do proletariado. 

Nas sociedades capitalistas, notadamente em seus estágios iniciais, o saber é monopolizado 

por uma intelectualidade de origem burguesa e pequeno-burguesa. 

Marx e Engels no Manifesto explicam que  

nos períodos em que a luta de classes se aproxima de seu desenlace, o 

processo de desintegração da classe dominante e de toda a velha sociedade 

adquire um caráter tão violento e tão patente que uma pequena fração dessa 

classe a renega e adere à classe revolucionária", especialmente o "setor dos 

ideólogos burgueses que se elevaram teoricamente à compreensão do 

conjunto do movimento histórico.10 

 

Vinculando seus destinos à classe proletária, Marx e Engels a ajudam a forjar uma 

“consciência”, não "de fora", nem "por cima" do movimento prático do proletariado. Por 

isso, o lugar, para Marx e Engels, do conceito de luta de classes, é primeiro recorte do tema. 

Para o “marxismo tradicional” uma definição estrutural de classes, bem limitada, que 

distingue aqueles que possuem os meios de produção daqueles que não os têm, essa simples 

construção serviu como uma determinação suficiente da “burguesia” e do “proletariado”.  

Não apenas as divergências dessa simples construção foram obscurecidas; acima de tudo, a 

dominação de classe foi frequentemente entendida como uma dominação pessoal e 

deliberada de um grupo sobre o outro. Com essa leitura, O capital é reduzido ao nível do 

Manifesto comunista, escrito vinte anos antes, quando Marx ainda praticava uma espécie de 

aplicação alternativa das categorias preexistentes da economia burguesa em vez de uma 

crítica destas. 

                                            
10 MARX, Karl, e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1998. 

p. 49. 
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Vladmir Lênin destacava a ruptura de continuidade entre o conflito “econômico” imediato e 

o conflito político mediado, o conteúdo social e sua expressão política, isto é, as classes e 

seus partidos, contra qualquer tipo de reducionismo simplista. Lênin tratava de se delimitar 

antes de se unir e para se unir, de utilizar todas as manifestações de descontentamento e de 

trabalhar até os menores elementos de um protesto, mesmo embrionário, de conceber a luta 

política como muito mais ampla e complexa que a luta dos operários contra o patronato e o 

governo. Para Lênin, a classe trabalhadora, para cumprir suas tarefas, deveria saber se 

apropriar de todas as formas e de todos os aspectos, sem a menor exceção, da atividade social 

e estar pronta para substituir rápida e bruscamente uma forma pela outra. 

Os “marxistas tradicionais”, segundo a Crítica do Valor, entendem que o capitalismo 

transforma em classe operária todos os trabalhadores, direta (trabalho produtivo) ou 

indiretamente (trabalho improdutivo) envolvidos na produção de mais-valia, o que leva ao 

limite a tese de que não seria a ligação direta com os meios de produção que determina o 

pertencimento à classe operária, mas o assalariamento. Assim, a Luta de Classes seria pura 

decorrência do econômico, num círculo vicioso infinito e insuperável. 

Para Althusser, o “marxismo” do antagonismo, é uma filosofia classista. A dificuldade 

enfrentada por correntes tradicionais do marxismo de se desvencilhar do economicismo 

decorre do limite imposto por uma concepção de um tipo de totalidade. Trata-se da totalidade 

simples, que opera com o princípio de dois polos contraditórios. Para o marxismo 

economicista se consolida a tese da determinação da dinâmica histórica apenas pela 

contradição entre Capital e Trabalho, ou entre forças produtivas e relações de produção. Na 

perspectiva, as múltiplas determinações, tão caras ao método de Marx, perdem espaço para 

a economia, determinante em última instância e não somente em última instância11. O 

conceito de sobredeterminação nos ajuda a avançar na pesquisa das questões teóricas de 

constituição das classes sociais e da luta de classes. Para Althusser, o determinante de classe 

[e da luta de classes] não é exclusivamente o lugar na organização da produção econômica. 

Algumas pistas para o nosso problema. 

Enquanto Étienne Balibar, “discípulo” de Althusser, em seu estudo “Mais-valia e classes 

sociais”, combate a interpretação de que a mais-valia pode ser definida como uma mera 

quantidade, como o excedente do novo valor acrescentado na produção ao valor dos meios 

de consumo necessários à reprodução da força de trabalho. Isso porque o que é característico 

                                            
11 ALTHUSSER, Louis. A Favor de Marx. Trad. Dirceu Lindoso. Revis. téc. Paulo de Melo Jorge Filho. Rio 

de Janeiro: Zahar. 1979. p. 75 et. seq. 
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da mais-valia é o modo pelo qual esse excedente quantitativo é produzido, e é somente como 

efeito desse modo que existem as determinações quantitativas. Define a mais-valia como “a 

forma de um processo social” 12, do processo de exploração do trabalho no capitalismo. A 

mais-valia é o elemento central do capital como relação social. A relação de produção 

capitalista se constitui por um processo de acumulação de capital, que o desenvolvimento do 

capitalismo à impõe. O capital subordina o proletariado e a burguesia do ponto de vista da 

sua reprodução enquanto classes sociais.  

Balibar propõe que se definam as classes sociais no capitalismo, o proletariado e a burguesia, 

pela relação que mantém com o capital, pela posição que ocupam no processo de acumulação 

de capital. Essa relação social contraditória, antagônica, que liga essas duas classes é uma 

relação de exploração, já tratando da luta de classes, que é o “motor permanente do 

desenvolvimento das relações de produção capitalistas”13. 

Os althusserianos estão lutando para responder às “sentenças” da Crítica do Valor. Mas não 

se pode dizer que um grande esforço de estudos e elaborações não esteja sendo feito. Tanto 

na Europa e EUA e também aqui, no “sul”. Recentemente a revista do NEILS14 com toda 

uma parte dedicada ao “Dossiê Louis Althusser, 50 anos depois” com vários artigos acerca 

de variados temas, quase todos de certa forma tocando o objeto da presente dissertação, o 

debate conceito de luta de classes. Mas nenhum diretamente no centro da “polêmica-ferida-

aberta” com os disparos a queima–roupa da corrente Crítica do Valor. 

Talvez o grande problema seja estruturar o conceito de Luta de Classes, isto avançar para os 

problemas de leitura deste conceito e aí encontrar e fazer as perguntas certas. Só então, 

poderemos começar a tentar respondê-las. 

Se considerarmos a sociedade capitalista não é só uma soma de relações ocasionais, mas 

como a própria constituição das subjetividades, a posição dos indivíduos, grupos, classes, a 

ideologia, os valores, a cultura, e, em especial, o tipo de interação produtiva, tudo isso 

operando mediante formas sociais estabelecidas. Assim, se é burguês ou trabalhador 

assalariado porque a subjetividade se apresenta enredada em um mundo com formas dadas, 

                                            
12 BALIBAR, Etiene. Mais-valia e classes sociais. In: BALIBAR, Etiene. Cinco estudos do materialismo 

histórico. Trad. Elisa Amado Bacelar. Lisboa: Presença, 1979. v. 2. p. 33. 
13 BALIBAR, Etiene, op. cit. p. 131. 
14 Núcleo de Estudos de Ideologias e Lutas Sociais da PUS São Paulo. Revista Lutas Sociais, São Paulo, v. 18. 

n.33, jul./dez., 2014. Disponível em: http://www.pucsp.br/neils/revista/vol-18-n-33.html. Acesso em: 10 

out. 2015. 
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ser possuidor ou não do capital envolve ser sujeito de direito, homem, mulher, nacional ou 

estrangeiro, lastreado no Estado e nas suas estruturas políticas e jurídicas. 

Chegamos aqui ao ponto nodal, o conceito de forma social como chave da teoria da 

reprodução ampliada do modo de produção capitalista e a sua relação com o princípio da 

luta de classes. 

A tendência das lutas sociais costuma ser a de buscar o imediato, ganhar ou influenciar o 

Estado, pender o capitalismo para o bem-estar social, contra o neoliberalismo. Mas esse jogo, 

por mais difícil, está ainda dentro dos próprios marcos capitalistas, daí sua intermitência. As 

classes trabalhadoras e exploradas do mundo, quando lutam por aumentos de direitos e por 

ganhos dentro das formas sociais do capitalismo, haurem vantagens imediatas, mas 

persistem em uma dinâmica de reforço da exploração. Ganhar parcialmente não é ganhar 

persistentemente. Daí mudar para superar o próprio capitalismo deve ser a meta da luta 

progressista do mundo. 

Estabelecer uma junção necessária entre as formas gerais do capitalismo (valor, mercadoria), 

como a forma estatal e a forma jurídica e a forma social das lutas de classes, seria um bom 

começo para uma pergunta certa. 

Para tanto é preciso separar a análise das lutas de nosso tempo em dois planos. O presente 

se mede a partir de um falso apaziguamento das contradições e, dentro desse contexto, pelas 

eventuais torções e inclinações internas. Mas, no longo prazo, a política do mundo capitalista 

em crise será julgada pela sua capacidade ou não de superar as próprias formas do 

capitalismo. Pensar a crítica e a superação até agora tem sido tarefa inglória. 

Assim como há um indissolúvel e necessário nexo entre direito e capitalismo. Somente é 

possível entender as variadas doses de garantias e de repressões do mundo jurídico a partir 

de sua correspondência com as estruturas da reprodução do capital. O direito não é um plano 

normativo-institucional bom, justo ou ideal do qual a prática é sua negação ou sua corrupção. 

O fenômeno jurídico é o mesmo nas normas e na sua concreção. Seja em sua forma ou suas 

práticas, o direito se estrutura a partir de um talhe igual ao das contradições da sociedade da 

mercadoria, isto porque a exploração capitalista se arma exatamente a partir da subjetividade 

jurídica. 

O Direito e o capitalismo se perpassam e se imbricam em todas suas estruturas, sem 

possibilidade de negação parcial entre si. O Estado não é burguês porque seja controlado 

diretamente pela burguesia ou porque responda imediata ou exaustivamente a seus 
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interesses, mas sim porque sua existência, estrutura e dinâmica são derivadas da própria 

reprodução do capital, mesmo que negando interesses específicos de burgueses ou da 

burguesia. O Estado, se não é diretamente ou por meio dos seus agentes o comitê gestor da 

classe capitalista, é uma forma social derivada do capital. 

As formas sociais capitalistas, a sorte e os resultados do Estado e do Direito são símiles aos 

do próprio capitalismo. Explorações, dominações e opressões estruturadas, gestadas, 

recepcionadas ou reconfiguradas pelo capitalismo passam pelo Estado e pelo Direito, que 

são inclusive centrais para tal processo. Tudo o que se reclamar por ordem, justiça, 

legalidade ou respeito às instituições e aos direitos, na vastidão das acepções de todos esses 

termos, caberá exatamente dentro dos limites contraditórios do capitalismo. 

Para o fundador e principal expoente da corrente de pensamento chamada Crítica do Valor, 

Robert Kurz15 os marxistas tradicionais ainda “têm lágrimas nos olhos” quando pronunciam 

as expressões "classe" e "luta de classes". 

Kurz foi maoísta nos anos 1970 e nos anos 1980 fundou o grupo Initiativ Marxistische Kritik, 

com uma amálgama de influências de Adorno e Lênin. Kurz se destacou internacionalmente 

através da revista Krisis, da qual foi editor. Quando houve a cisão neste grupo, por questões 

pessoais complicadas (justificadas intelectualmente), de que resultou a saída de Kurz e do 

seu círculo mais fiel para fundar a revista Exit, como nos conta Ângelo Novo.16 

A leitura proposta por Kurz é a contraposição de um Marx crítico do valor e do fetichismo e 

outro Marx instrumentalizado para a luta política. Valor e fetichismo, aspectos soterrados na 

história da tradição do marxismo, fornecem a base a uma crítica categorial do capitalismo. 

Para ele as categorias do valor e do fetichismo permitem uma crítica outra, que indaga a 

constituição da sociedade de mercadorias. Para esta corrente a luta de classes deixa de pôr 

em xeque o ambiente de névoa mística onde o enredo se desenrola, ambiente no qual a 

abstração e a inconsciência fetichista imperam. A luta por reconhecimento não visaria mais 

                                            
15 ROBERT KURZ foi um filósofo e ensaísta alemão, fundador de uma vertente do marxismo denominada 

"crítica do valor" (Wertkritik). Kurz desenvolveu problemas ligados à teoria da crise e da modernização, a 

análise crítica do sistema mundial capitalista, a crítica do iluminismo e a relação entre cultura e economia. 

Kurz é um dos autores do seminal "Manifesto contra o Trabalho", publicado na revista Krisis. Mais tarde, 

junto com Roswitha Scholz e Claus Peter Ortlieb, Kurz rompe com o Krisis para criar a revista EXIT! - 

Crítica e Crise da Sociedade da Mercadoria. No Brasil, Kurz tem publicado O Colapso da 

Modernização (Paz e terra, 1991) e 20 teses contra a razão sangrenta (Hedra), entre outros. Faleceu no dia 

18 de julho de 2012, aos 69 anos de idade. 
16 NOVO, Ângelo, Desventuras de uma nova crítica. Crítica Marxista, Campinas. Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos/biblioteca/resenha104dossie5.pdf.  Acesso em: 3 set. 

2018. 
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do que a realização daquilo que a sociedade burguesa promete: a justa repartição sem 

questionar o status quo, a conquista da plenitude jurídica, ou seja, a igualdade dentro da 

camisa de força capitalista. 

O ponto principal para Kurz é o fato de o marxismo da luta política ter se apoiado no Marx 

que tematiza a luta de classes, a oposição entre burguesia e proletariado, entre capital e 

trabalho. Para Kurz foram, porém, tirados de foco temas de um Marx voltado à crítica 

categorial e de difícil instrumentalização para a luta político-partidária, como a crítica do 

valor e do fetichismo desenvolvidas em O Capital. 

Sentenciam os “críticos do valor”: A "luta de classes" está dissolvida como parte integrante 

deste sistema da concorrência universal, e tem-se revelado como mero caso especial que de 

modo algum consegue transcender o capital. O capital e o trabalho são no fundo diferentes 

estados de agregação de uma mesma substância social. Para eles “O trabalho é capital vivo 

e o capital é trabalho morto”. Assim, em sua visão, a noção da "luta de classes" perde a sua 

luminescência metafísica, aparentemente transcendente, os novos movimentos já não podem 

definir-se a si próprios, "objetivista" e formalmente através de uma ontologia do "trabalho 

abstrato" e através da sua "posição no processo produtivo". Eles podem definir-se 

apenas pelo conteúdo através daquilo que querem impedir: a destruição da reprodução social 

através da falsa objetividade dos constrangimentos formais capitalistas. 

Kurz resgata, recoloca e amplia a crítica de Marx do valor e do fetichismo da mercadoria; 

ao mesmo tempo que faz uma dura crítica ao que chama de “marxismo tradicional” em 

especial ao conceito de sujeito em Marx e ao reposicionamento do conceito de fetichismo 

como mediadores da teoria crítica, para uma crítica da modernidade capitalista. 

A leitura feita por Kurz é a oposição de um Marx crítico do valor e do fetichismo e outro 

Marx usado para a disputa pelo poder do Estado. Valor e fetichismo, conceitos esquecidos, 

ou muito secundarizados, pelo marxismo tradicional, são centrais para uma crítica categorial 

do capitalismo. 

Para Kurz a luta de classes deixa de questionar a “névoa mística” o modo de produção onde 

a inconsciência fetichista se impõe, o que fracassaram as interpretações de Marx que se 

manifestaram em práticas políticas reprodutoras das formas-sociais capitalistas. 
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METODOLOGIA 

 

Em astronomia, paralaxe é a diferença na posição aparente de um objeto visto por 

observadores em locais distintos. A paralaxe estelar é utilizada para medir a distância das 

estrelas utilizando-se o movimento da Terra em sua órbita. Paralaxe vem do grego e significa 

alteração. De forma simples, paralaxe é a alteração aparente de um objeto contra um fundo 

devido ao movimento do observador. É o ângulo formado pelas semi-retas que partem do 

centro de um astro e vão ter, uma ao centro da Terra, outra ao ponto onde se acha o 

observador. 

Já palavra método vem da mesma origem grega, methodos, composta de meta, através de, 

por meio, e de hodos, via, caminho. Servir-se de um método é, antes de tudo, tentar ordenar 

o trajeto através do qual se possa alcançar os objetivos projetados. O caminho para chegar a 

um fim. O método científico é um conjunto de regras básicas para desenvolver 

uma experiência a fim de produzir novos conhecimentos, bem como corrigir e 

integrar conhecimentos pré-existentes. 

Na maioria das disciplinas científicas consiste em juntar evidências observáveis, empíricas 

(ou seja, baseadas apenas na experiência) e mensuráveis e as analisar com o uso da lógica. 

Para muitos autores o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Os 

procedimentos variam de uma área da ciência para outra (as disciplinas científicas), 

diferenciadas por seus distintos objetos de estudo, consegue-se determinar certos elementos 

que diferenciam um método científico de outros métodos (filosófico, algoritmo, 

matemático, etc.). 

Como metodologia para o desenvolvimento de minha dissertação de mestrado, valer-me-ei 

de uma leitura coordenada dos principais textos indicados na bibliografia, bem como de 

fichamentos das tais obras. Eventuais reportagens que surgirem durante a construção da 

pesquisa poderão ser encaixadas, caso haja conveniência. Contando, enfim, com este arsenal 

teórico, realizarei reuniões periódicas com o orientador para aperfeiçoar conceitos, receber 

indicações de material de estudos, tirar dúvidas e discutir as minúcias que tocam meu 

problema de pesquisa. 

Entretanto, ressalto que não pretendo me debruçar sobre o objeto nos moldes idealistas 

tradicionais. Alternativamente, tenho a intenção de pensá-los sob o prisma da totalidade 

estruturada. Somente assim será possível estudar o tema cientificamente, captando-se seu 

movimento interno, o que significa problematizar a origem, o destino, as finalidades e as 
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contradições dos conceitos em tela. Para tanto, deve-se recorrer ao método materialista 

histórico e dialético, o cerne do pensamento crítico. É pelo materialismo histórico e dialético 

que se enxerga além da aparência, que se verifica o que está oculto ao olhar simplesmente 

analítico, incapaz de contemplar o dinamismo do real. Conforme a síntese de Michel Miaille 

acerca do potencial científico do pensamento crítico (e dialético): 

Assim funciona o que eu chamo pensamento crítico: ele merece este 

qualificativo neste sentido em que, suscitando o que não é visível, para 

explicar o visível, ele se recusa a crer e a dizer que a realidade se limita ao 

visível. Ele sabe que a realidade está em movimento, quer dizer, que 

qualquer coisa para ser apreendida e analisada tem de o ser no seu 

movimento interno; não se pode, pois, abusivamente reduzir o real a uma 

das suas manifestações, a uma das suas fases. Vê-se que o campo se abre 

assim à análise a partir do momento em que ela tome este caminho. E, 

especialmente, nas ciências que se propõem fazer o estudo dos homens que 

vivem em sociedade. Com efeito, o pensamento crítico torna-se então a 

lógica de uma teoria científica. [...] Um pensamento crítico já não pode 

contentar-se em descrever dado acontecimento social, tal e qual ele se 

oferece à observação: ele não pode deixar de o reinserir na totalidade do 

passado e do futuro da sociedade que o produziu17 

 

E é pelo imperativo de se privilegiar o real e concreto, em detrimento das abstrações típicas 

das concepções idealistas, que defendo como ciência jurídica o pensamento que mantém os 

pés no chão. Não se pode pensar o direito e sua filosofia independentemente de um conjunto 

geral de relações sociais pelas quais as sociedades se organizam e produzem sua existência 

material. Logo, parto do pressuposto de que a dialética deve caminhar de mãos dadas com o 

materialismo histórico, invertendo-se com isso o esquema hegeliano original, também 

idealista. Se em Hegel “a dialética está de cabeça para baixo”, é preciso “pô-la de cabeça 

para cima, a fim de se descobrir a substância racional dentro do invólucro místico18”. Em 

poucas palavras, sustento que o estudo da Filosofia do Direito deve se dar segundo as 

indicações de Marx, tal como consta no prefácio da obra Contribuição para a Crítica da 

Economia Política:  

Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações 

jurídicas, bem como as formas do Estado, não podem ser explicadas por si 

mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano; essas 

relações têm, ao contrário, suas raízes nas condições materiais de 

existência, em suas totalidades, condições estas que Hegel, a exemplo dos 

ingleses e franceses do século 18, compreendia sob o nome de ‘sociedade 

civil’. Cheguei também à conclusão de que a anatomia da sociedade 

                                            
17 MIAILLE, Michel. Introdução crítica ao Direito. Trad. port. de Ana Prata. Lisboa: Estampa, 2007. p. 22-

23. 
18 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital.Trad. port. 

de Reginaldo Sant’Anna. 26. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. p. 29. 
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burguesa deve ser procurada na Economia Política. (...) O resultado geral 

a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus estudos, 

pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção social da própria 

existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 

independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a 

um grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas 

materiais. A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura 

econômica da sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma 

superestrutura jurídica e política e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo de vida social, política e intelectual.19 

 

Partindo destas premissas metodológicas, confrontando-as com as afirmações da Crítica do 

Valor, através da leitura crítica de alguns de seus livros e artigos, não como dogmas ou 

pressupostos, mais como um mote à pesquisa e ao debate, não para ficarmos parado nos seus 

tempos ou nos seus espaços, mas para tentarmos avançar na busca por respostas, ou, pelo 

menos, por perguntas que nos permitam seguir na busca, no caminho, de grandes problemas 

teóricos-filosóficos-jurídicos do nosso tempo. 

A Crítica do Valor tem um grande mérito de apontar as contradições mais profundas para a 

superação das formas-sociais capitalistas, em (re)demostrar que não basta o fim ou 

diminuição quantitativa da propriedade privada, nem tampouco a substituição de uma classe 

social no domínio do Estado, sob pena da reprodução das formas-sociais ser mantida e, por 

consequência, continuarem aprisionando as massas nos círculos viciosos da formação social 

capitalista. Todavia, veremos se a Crítica do Valor oferece alternativas ou saídas para crise 

do capitalismo (final, segundo seus adeptos), ou se encontra apenas becos sem saída de um 

lado e pântanos intransponíveis de outro. Mergulhemos.  

                                            
19 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Trad. Florestan Fernandes. 2. ed. São Paulo: 

Expressão popular, 2008. p. 45. 
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UNIDADE I DOS CLÁSSICOS A ALTHUSSER 

 

CAPÍTULO 1 AS ORIGENS DO DEBATE SOBRE A LUTA DE 

CLASSES E A SUPERAÇÃO DAS FORMAS SOCIAIS 

CAPITALISTAS NO CAMPO MARXISTA 

 

1.1 A PROVOCAÇÃO KURZIANA 

 

Para Kurz e a nova Crítica do Valor a luta de classes só pode levar à tomada do poder do 

Estado e este como forma política derivada da mercadoria não só não possibilita a superação 

das outras formas sociais como reforça o seu aprisionamento, pois “Estado e mercado 

condicionam-se mutuamente”20, ou como define Anselm Jappe a “luta de classes” é uma 

manobra da mercadoria em sua expansão e integração, e, ainda que Moishe Postone vê o 

capital como uma identidade fechada e a luta de classes como uma peça auxiliar de um 

desenvolvimento mecânico do capital. 

Tanto a Crítica do Valor como correntes de pensamento próximas preconizam a esse respeito 

que ou a luta de classes não pode superar a forma mercadoria, nem as demais formas sociais 

capitalistas, ou por ser a luta de classes um fator interno do capitalismo, ou por somente 

poder levar à tomada do poder do Estado, que também é uma forma derivada da mercadoria, 

a forma política, portanto não leva à superação das formas sociais como as reforça. Ou seja, 

a Crítica do Valor e próximos não negam as classes sociais nem da luta de classes, mas sim 

negam a função da luta de classes para a superação das formas sociais capitalistas. Para tal, 

tanto a Crítica do Valor como outros o que consideram ser a “estratégia” estabelecida pelo 

que chamam de “marxismo tradicional”, da tomada do poder político, isto é, da tomada do 

Estado, através do acirramento da luta de classes. Antes avançarmos mais para o conteúdo 

desta crítica, vejamos brevemente como os debates acerca “estratégia” da tomada do poder 

pelo proletariado, através de suas organizações políticas, como sindicatos, conselhos e 

partidos foram travados no interior do “marxismo-tradicional” nos últimos 160 anos. 

 

                                            
20 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 43. 
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1.2 O DEBATE EM MARX E EM ENGELS 

 

Como Marx e Engels postularam a questão, como o debate foi realizado no âmbito da 

Primeira, Segunda e Terceiras Internacionais e como se seguiu na segunda metade do século 

XX, para depois voltarmos ao debate neste início do século XXI. Como dissemos no início 

dessa dissertação, a derivação entre a forma jurídica, a forma política estatal e a superação, 

através da luta de classes, do modo de produção capitalista e suas formas sociais que 

aprisionam a humanidade, é a questão central deste debate. 

Althusser mostra21 que Marx, especialmente em O capital, sustenta o primado das relações 

de produção, abrindo a história para as incertezas da luta de classes.   

Althusser oferece uma periodização da obra marxiana, distinguindo um período de juventude 

de um período de maturação, no qual Marx formula o corpo conceitual de sua teoria e o 

período da maturidade, em que a teoria do materialismo histórico é fundada em bases 

científicas rigorosas. 

Segundo Althusser, para o marxismo, o objetivo do proletariado na luta de classes é tomar o 

poder do Estado e a consequente utilização do Aparelho de Estado pela classe trabalhadora 

sendo que o proletariado deve tomar o poder do Estado para destruir o aparelho burguês 

existente, substituí-lo em uma primeira etapa por um aparelho de Estado completamente 

diferente, proletário, e elaborar nas etapas posteriores um processo radical de destruição do 

Estado, do fim do poder de Estado e de todo Aparelho de Estado. 

Partindo do corte epistemológico proposto por Althusser, vejamos como Marx, na evolução 

de sua obra coloca a questão da luta de classes, da tomada do poder pelo proletariado e da 

superação do capitalismo, isto é, de suas formas e conteúdos sociais. 

Karl Marx e Friedrich Engels em A Ideologia Alemã22, fazem uma crítica aos jovens 

hegelianos, em especial aos filósofos Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer e Max Stirner, como 

produtores de uma ideologia alemã conservadora, apesar de se reivindicarem como 

revolucionários. 

                                            
21 ALTHUSSER, Louis. A querela do humanismo. Crítica Marxista. Trad. Laurent de Saes. São Paulo, Xamã, 

n. 9, 1999, e em Elementos de autocrítica. In: Posições-1: Rio de Janeiro, Edições Graal, 1978. 
22 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-

1846). Supervisão editorial, Leandro Konder; tradução, Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini 

Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 



28 

 

A Ideologia Alemã, de 1846, é o primeiro livro escrito em parceria de Karl Marx com 

Friedrich Engels, onde preconizam que na evolução da história surge o Estado, para atuar  

nos conflitos relativos aos interesses particulares e coletivos, produto da divisão do trabalho 

e da estratificação social, que , por sua vez, leva à luta de classes, onde a produção da 

ideologia está ligada à produção material, que gera os fatores ideologicamente determinantes 

com a dominação de uma parte da sociedade sobre a outra, a divisão entre o trabalho manual 

e o trabalho intelectual,  separação da teoria da prática, a centralização dos meios de 

produção materiais e de ideologia. 

Em A Ideologia Alemã a denominação de classe se dá também no campo das ideias que 

determina a dominação de uma classe como subjetividade, na formação da subjetividade, 

através da ideologia, que naturaliza a dominação e a explica como sendo necessária. A classe 

que detêm o poder é a classe domina as demais classes, ou seja, a classe dominante defende 

seus interesses particulares contra os interesses das demais classes, assim como exercem 

suas ideias sobre as demais classes, por isso é dominante e detém o poder político e 

econômico, como concentração dos meios de produção sob a forma monopólio. 

Assim, em A Ideologia Alemã, a de Luta de Classes aparece como funcionamento das 

relações de poder, econômico e político, onde os interesses provados são postos e vistos 

como se fossem interesses gerais. Nesta obra da parceria dos nossos autores, o conceito de 

forças produtivas interage com a ideologia nas relações de produção e na luta de classes, 

onde a divisão do trabalho interfere na sua origem. Aqui, Marx e Engels também postulam 

a luta de classes como uma luta pelo poder, além de uma força ideológica, e como o processo 

onde se o estabelece o sujeito, na dinâmica do enfrentamento entre os dominantes e os 

dominados, exploradores e explorados, 

 

faz-se necessária uma transformação massiva dos homens, o que só se pode 

realizar por um movimento prático, por uma revolução; que a revolução, 

portanto, é necessária não apenas porque a classe dominante não pode ser 

derrubada de nenhuma outra forma, mas também porque somente com uma 

revolução a classe que derruba detém o poder de desembaraçar-se de toda 

a antiga imundície e de se tornar capaz de uma nova fundação da 

sociedade.23 

 

                                            
23 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-

1846). Supervisão editorial, Leandro Konder; tradução, Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini 

Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 42. (grifos no original). 
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Para Marx e Engels a luta de classes revela a relação do proletariado com o poder e com a 

ideologia da política, possibilitando a luta de classes como uma revolução que retire do poder 

da classe dominante, com o projeto de tomar o poder do Estado, para que não haja mais 

exploração e dominação, que não haja mais classes, e por fim, que deixe de existir o próprio 

Estado, Direito, etc. Pois a “luta de classes” também é uma relação de reciprocidade, porque 

as classes só existem uma em função da outra, e os conflitos determinam não só as 

transformações sociais e econômicas, mas também as condições dos indivíduos na sua 

classe, “como uma missão universal [...] libertando os indivíduos de todas as classes de 

algumas amarras que até ali os prendiam [...] tomar o poder como a missão humana 

universal.”24 

Já no Manifesto Comunista, Marx e Engels analisam dois principais sujeitos históricos, a 

burguesia e o proletariado, desde as contradições mais gerais do capitalismo, sem se 

aprofundarem em questões mais particulares, como um guia para a ação política do 

proletariado, explica a luta de classes de forma mais simples, como história e conflito das 

classes, ou seja, mais enuncia e afirma do que demonstra, apenas ressaltando os traços mais 

gerais e acessíveis da doutrina por eles proposta, para o combate presente. 

Marx e Engels afirmam, no Manifesto, que “A burguesia produz, sobretudo, seus próprios 

coveiros. Seu declínio e a vitória do proletariado são igualmente inevitáveis”25, pois estão 

considerando o proletariado como potencialmente revolucionário, e que os comunistas têm 

a incumbência de organizar essa classe em si, em classe para si, isto é, em partido. 

No Manifesto, as contradições específicas, os assensos e retrocessos são vistos apenas 

superficialmente 

 

O proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta 

contra a burguesia começa com a sua existência. No começo, empenham-

se na luta operários isolados, mais tarde, operários de uma mesma fábrica, 

finalmente operários de um mesmo ramo de indústria, de uma mesma 

localidade, contra o burguês que os explora diretamente. Dirigem os seus 

ataques não só contra as relações burguesas de produção, mas também 

contra os instrumentos de produção; destroem as mercadorias estrangeiras 

que lhes fazem concorrência, quebram as máquinas, queimam as fábricas 

e esforçam-se para reconquistar a posição perdida do trabalhador da Idade 

                                            
24 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-

1846). Supervisão editorial, Leandro Konder; tradução, Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini 

Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 280. 
25 MARX, Karl, e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1998. 

p. 51. 
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Média. Nessa fase, o proletariado constitui massa disseminada por todo o 

país e dispersa pela concorrência. A coesão maciça dos operários não é 

ainda o resultado de sua própria união, mas da união da burguesia que, para 

atingir seus próprios fins políticos, é levada a pôr em movimento todo o 

proletariado, o que por enquanto ainda pode fazer. [...] Mas, com o 

desenvolvimento da indústria, o proletariado não apenas se multiplica; 

comprime-se em massas cada vez maiores, sua força cresce e ele adquire 

maior consciência dela. Os interesses, as condições de existência dos 

proletários se igualam cada vez mais à medida que a máquina extingue toda 

diferença de trabalho e quase por toda parte reduz o salário a um nível 

igualmente baixo.26 

 

Sem se profundarem na “micro-biologia” do capital, mas o que nos interessa mais nesta obra 

é o estabelecimento da estratégia, questionada pela Crítica do Valor, sendo que “O objetivo 

imediato dos comunistas é o mesmo que o de todos os demais partidos proletários: 

constituição do proletariado em classe, derrubada da supremacia burguesa, conquista do 

poder político pelo proletariado”27, os autores defendem além da tomada dos meios de 

produção, também a tomada do poder do Estado, e que a ação dos comunistas eleve a 

consciência de classe do proletariado, se constituindo enquanto classe organizada na luta de 

classes, pois  

 

Se o proletariado, em sua luta contra a burguesia, se organiza forçosamente 

em classe, se por meio de uma revolução se converte em classe dominante 

e como classe dominante destrói violentamente as antigas relações de 

produção, destrói, juntamente com essas relações de produção, as 

condições de existência dos antagonismos entre as classes, destrói as 

classes em geral e, com isso, sua própria dominação como classe.28 

 

Marx e Engels começam, então a definir a estratégia pra a superação do capitalismo nas 

seguintes fases, a primeira, ao se opor conscientemente à burguesia em defesa de seus 

interesses de classe, o proletariado se apresenta necessariamente como classe, mas ainda 

como “classe em si”; a segunda, acumulando forças teóricas e políticas, como “classe para 

si”, se organizando em sindicatos e partidos, até derrotar a burguesia, para então, na terceira 

fase, ser uma “classe revolucionária” para a tomada do Estado.  

Ou seja, já mesmo no Manifesto, a luta de classes não é em linha reta, nem simples, muito 

menos simplista, apesar de ser uma apresentação geral da estratégia. Marx e Engels propõe 

uma construção da luta de classes e da estratégia de tomada do poder do estado em níveis de 

                                            
26 MARX, Karl, e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1998. 

p. 47. 
27 MARX, Karl, e ENGELS, Friedrich. op. cit., p. 51. 
28 MARX, Karl, e ENGELS, Friedrich. op. cit., p. 59. 
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desenvolvimento político, organizacional e cognitivo do proletariado, até que possa se tonar 

a classe dominante da sociedade. 

Mas, tampouco, param por aí, pois já lá preconizam a destruição das relações de produção 

capitalistas, que findam com as causas da existência de classes antagônicas, o fim da divisão 

social em classes e, portanto, com sua própria dominação como classe; bem como com a 

necessidade de um Estado para manter e regular a exploração e a distribuição, ambas 

desiguais, em  

Suas proposições positivas sobre a sociedade futura, tais como [...] a 

abolição [...], do lucro privado e do trabalho assalariado, [...] e a 

transformação do Estado numa simples administração da produção - todas 

essas propostas apenas exprimem o desaparecimento do antagonismo entre 

as classes.29 

 

Ou seja, desde o Manifesto Comunista, de 1848, a estratégia do marxismo “original” não é 

a tomada do poder do Estado para sua manutenção, e demais formas, como acusa a Crítica 

do Valor, mas sim a extinção do Estado, pelo fim dos fatores que lhe constitui. 

Por questão de recorte do tema da presente dissertação vamos saltar algumas obras 

fundamentais de Marx, e de Engels, sobre as questões das lutas de classes e a estratégia da 

tomada do poder do Estado pelo proletariado para sua posterior extinção, principalmente a 

“trilogia histórico política” “O 18 Brumário de Luís Bonaparte”, “As lutas de classes na 

França” e a “Guerra Civil em França”, aos quais retornaremos ainda que transversalmente 

quando tratarmos dos debates no seio das internacionais, principalmente no interior da 

Primeira Internacional, da qual Marx e Engels tiveram participação destacada. 

Por ora, vamos nos ater nas definições mais precisas e profundas de Marx e de Engels sobre 

classes, luta de classes e Estado, prioritariamente em “O Capital” e na “Crítica ao Programa 

de Gotha”, para aprofundarmos o debate a relação da luta de classes com a superação das 

formas sociais capitalistas, centralmente com a Crítica do Valor. 

Marx, em O Capital, Livro III30, editado e publicado por Engels, em 1895, não teve tempo 

nem saúde o suficiente para concluir seu último capítulo (52) “As classes”, nem tampouco 

para desenvolver a fundo nesta obra as relações fundantes do núcleo “microscópico” do 

capitalismo, as formas sociais, com a luta de classes e a estratégia de sua superação. Mas, 

                                            
29 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1998. p. 

67. 
30 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global da produção capitalista. 

Trad. Rubens Enderle, edição de Friedrich Engels. São Paulo: Boitempo, 2017. 
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todavia, Marx deixou pistas, neste e nos outros dois Livros desta obra, sobre este tema e as 

tentaremos seguir. 

Marx escreve O Capital, ente outros motivos para provar cientificamente a especificidade da 

exploração do trabalho pelo capital, inserida num modo de produção que leva à luta de 

classes. Marx opera assim um deslocamento da economia política para a luta de classes, a 

chave para a compreensão da sociedade é o papel do proletariado. 

Segundo Marx, o caráter contemplativo do materialismo feuerbachiano, enquanto o 

proletariado necessita de uma teoria que o leve à prática revolucionária na luta de classes, o 

transformava numa teoria conservadora. Enquanto Marx sempre procurou revelar as 

conexões subjacentes aos fatos visíveis com os invisíveis olho nu e enfocá-los à luz da luta 

de classes. 

No Livros I de O Capital há duas seções claras e decisivas para a luta de classes ainda nos 

dias atuais, a seção III e a seção IV, que tratam das duas formas fundamentais do mais-valor 

de que a classe capitalista dispõe para levar ao máximo a exploração da classe trabalhadora, 

o mais-valor absoluto, à seção III e mais-valor relativo à seção IV. 

Marx, diferentemente das armadilhas da Crítica do Valor, que colocam obstáculos à luta de 

classes organizada, Marx em O Capital, não estuda a história da luta de classes, mas procura 

deslindar as articulações do modo de produção capitalista como um todo para chegar às 

categorias geradas pelo comando conflituoso do capital sobre o trabalho. 

Marx chega assim à contradição máxima entre o capital social total e o trabalhador em geral, 

em um campo de batalha, expressos de forma simples, podem enfrentar o combate final em 

que em que deixariam de ser classe e podem concluir o processo de conformação da 

sociedade, onde se iniciaria a história da liberdade. No posfácio da segunda edição, diz: 

Por ser burguesa, isto é, por entender a ordem capitalista como a forma última e 

absoluta da produção social, em vez de um estágio historicamente transitório de 

desenvolvimento, a economia política só pode continuar a ser uma ciência 

enquanto a luta de classes permanecer latente ou manifestar-se apenas 

isoladamente. [...] E continua a “economia política clássica coincide com o 

período em que a luta de classes ainda não estava desenvolvida. Seu último 

grande representante, Ricardo, converte afinal, conscientemente, a antítese entre 

os interesses de classe, entre o salário e o lucro, entre o lucro e a renda da terra 

em ponto de partida de suas investigações, concebendo essa antítese, 

ingenuamente, como uma lei natural da sociedade. Com isso, porém, a ciência 

burguesa da economia chegara a seus limites intransponíveis.31 

                                            
31 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global da produção capitalista. 

Trad. Rubens Enderle, edição de Friedrich Engels. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 121-122. 
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E segue Marx, “a burguesia conquistara o poder político. A partir de então, a luta de classes 

assumiu, teórica e praticamente, formas cada vez mais acentuadas e ameaçadoras.”32 Mais à 

frente, Marx já faz uma reflexão acerca das conexões das formas sociais especificamente 

capitalistas e a luta de classes, que expressam contradições internas entranhadas, e explica a 

luta de classes no mundo antigo, por exemplo, apresenta-se 

fundamentalmente sob a forma de uma luta entre credores e devedores e 

conclui-se, em Roma, com a ruína do devedor plebeu, que é substituído 

pelo escravo. [...]. Entretanto, a forma-dinheiro – e a relação entre credor e 

devedor possui a forma de uma relação monetária – reflete aqui apenas o 

antagonismo entre condições econômicas de existência mais profundas.33 

 

Mesmo com relação aos detalhes organizativos do mundo trabalho, ou da produção, que é o 

mesmo, Marx explica que há luta de classes por traz das aparências,  

Vimos que essas determinações minuciosas, que regulam com uma 

uniformidade militar os horários, os limites, as pausas do trabalho de 

acordo com o sino do relógio, não foram de modo algum produto das 

lucubrações parlamentares. Elas se desenvolveram paulatinamente a partir 

das circunstâncias, como leis naturais do modo de produção moderno. Sua 

formulação, seu reconhecimento oficial e sua proclamação estatal foram o 

resultado de longas lutas de classes.34 

 

Ou mesmo com relação às consequências sociais do processo de acumulação do capital, de 

um lado da luta de classes e de misérias, do outro, pois 

Na análise da estatística dos indigentes, devem-se ressaltar dois pontos. Por 

um lado, o movimento de alta e baixa da massa de indigentes reflete as 

variações periódicas do ciclo industrial. Por outro, a estatística oficial 

engana cada vez mais sobre o verdadeiro volume do pauperismo, à medida 

que, com a acumulação do capital, desenvolve-se a luta de classes e, por 

conseguinte, a consciência de si [Selbstgefühl] dos trabalhadores. Por 

exemplo, a barbárie no tratamento dado ao indigente, que motivou 

protestos tão ruidosos da imprensa inglesa (Times, Pall Mall Gazette etc.) 

nos últimos dois anos, vem de longa data. Em 1844, F. Engels constatou 

exatamente os mesmos horrores e exatamente as mesmas vociferações, 

passageiras e hipócritas, típicas da “literatura sensacionista”. Mas o terrível 

aumento das mortes por inanição (“deaths by starvation”) em Londres, 

durante o último decênio, é a prova incontestável do horror dos 

trabalhadores ante a escravidão da workhouse, essa penitenciária da 

miséria.35 
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Mas é entrando nas profundezas das relações sociais, isto é, desvendando os segredos das 

formas sociais capitalistas que Marx retira os sete véus da “natureza peculiar dessa 

mercadoria específica, a força de trabalho”36, que é “uma mercadoria cujo próprio valor de 

uso possuí a característica peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo [é], portanto, 

objetivação de trabalho e, por conseguinte, criação de valor.”37. Essa mercadoria “...força de 

trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado na medida em que é colocada à 

venda ou é vendida pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela é a força de 

trabalho.”38 Explica Marx: 

 

Ele [o trabalhador] e o possuidor de dinheiro [o burguês] se encontram no 

mercado e estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de 

mercadorias, com a única diferença de que um é comprador e o outro, 

vendedor, sendo ambos, portanto, pessoas juridicamente iguais. [...] o 

possuidor de dinheiro encontra no mercado uma tal mercadoria específica: 

a capacidade de trabalho, ou força de trabalho.39 

 

Percebam que “a única diferença de que um é comprador e o outro, vendedor”, ou seja, um 

sujeito específico, nesta relação, somente pode vender esta mercadoria específica. E outro 

sujeito específico, somente pode comprar esta mercadoria. Esta única diferença é 

fundamental para todas as relações sociais dela derivadas e para a luta de classes dela 

decorrente. 

Com relação aos limites da jornada de trabalho, temos a seguinte determinação em Marx 

“Por outro lado, a natureza específica da mercadoria [força de trabalho] vendida implica um 

limite de seu consumo pelo comprador, e o trabalhador faz valer seu direito como vendedor 

quando quer limitar a jornada de trabalho a uma duração normal determinada.”40 Até aqui, 

vendedor-proletário e comprador-burguês parecem iguais. Mas, Marx segue: 

Tem-se aqui, portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, 

ambos igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias. Entre direitos 

iguais, quem decide é a força [...] E assim [...] na história da produção 

capitalista, como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho – 

uma luta entre o conjunto dos capitalistas, i.e., a classe capitalista, e o 

conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora.”41 
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Ou seja, a luta de classes, decorrente de uma contradição interna da forma de uma mercadoria 

específica. Mais uma vez destacamos: “uma antinomia, um direito contra outro direito, [...] 

Entre direitos iguais, quem decide é a força.” Antinomia aqui como uma contradição real e 

insolúvel com reflexos nos dois direitos, “quem decide é a força” é a luta de classes. 

Há, nesta parte de sua obra, mais que um conceito, em Marx, há o início de uma teoria 

econômico-social, como origem material profunda, das classes sociais como formas-sociais 

derivadas da forma-econômica-mercadoria e mais especificamente da forma-mercadoria-

específica-força-de-trabalho, e, consequentemente, uma teoria da luta de classes entre 

burguesia e proletariado, como forma de conflito social especificamente capitalista que, por 

sua vez, é derivada das formas relacionais socioeconômicas, formas mercadoria e valor. 

Essa teoria, como parte da Crítica da Economia Política, provavelmente, seria desenvolvida 

no último capítulo do Livro III de O Capital, que restou inacabado, ou, apenas iniciado42, 

mas mesmo assim, as pistas são fartas, basta querer vê-las. 

Desta mercadoria diferente, de sua relação peculiar e de “Um direito contra outra direito” 

podemos depreender que também há uma forma-jurídica igualmente diferente, pois há dois 

sujeitos de direito diferentes e desiguais e em conflito imanente, em luta de classes, que não 

se reconhecem como iguais em direito, porque de fato não o são, pois a própria relação é 

objetivamente desigual, onde um é o proprietário dos meios de produção e do capital e outro 

da mercadoria força de trabalho geradora do valor e produtora do mesmo capital, apropriado 

privadamente e exclusivamente pelo primeiro. 

Ou sejam se “A mercadoria, sendo o seu átomo, estabelece os parâmetros pelos quais as 

relações sociais se apresentam.”43, concluímos que estamos diante da fissura do átomo-

mercadoria e da liberação de energia decorrente, ou de uma ligação instável entre seus 

elementos/sujeitos desiguais e potencialmente explosiva. 

Ou ainda uma relação imanente, mas negativa e, portanto, incompleta, isto é, ainda sem 

síntese, que seria a superação das formas e conteúdos sócio-relacionais capitalistas, com a 

superação da contradição de classes, como superação simultânea da contradição em nível 

atômico-molecular da forma-mercadoria em geral, a partir da forma-mercadoria específica 

mercadoria-força de trabalho. 
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Esta relação conflituosa, de compra unilateral e venda unilateral, da mercadoria força de 

trabalho é a raiz econômica do fenômeno histórico-social da luta de classes no modo de 

produção capitalista. Quando Marx diz que “Entre direitos iguais, quem decide é a força.”, 

está dizendo exatamente isto: quem decide é a luta de classes, e “força” é a correlação de 

forças na luta de classes. Forças das classes, i.e., “uma luta entre o conjunto dos capitalistas, 

i.e., a classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora.”. A fissura 

no tecido da sociabilidade capitalista que se nega a fechar e não pode nunca cicatrizar, e 

tende a gangrenar, pois está na origem das relações de produção, da produção da mercadoria, 

da geração de valor e do capital. A forma desta ferida aberta é a luta de classes. 

Mas não há em O Capital uma elaboração de Marx acerca da estratégia da tomada do poder 

do Estado pelo proletariado, nem uma teoria do Estado. E, não poderia haver mesmo, por 

não ser o objeto desta obra, pois seu objeto é criticar a economia política burguesa. 

Em O Capital, nas vezes em que aparece o termo Estado é sempre como um ente regulador, 

legislador da produção e das relações de produção, ou fomentador da produção e da 

circulação das mercadorias e do capital, ou ainda como coator, policial e repressor das 

manifestações dos trabalhadores nos picos de luta de classes mais acirrados 

 

como, por exemplo, o sistema colonial, baseiam-se, em parte, na violência 

mais brutal. Todos eles, porém, lançaram mão do poder do Estado, da 

violência concentrada e organizada da sociedade, para impulsionar 

artificialmente o processo de transformação do modo de produção feudal 

em capitalista e abreviar a transição de um para o outro. A violência é a 

parteira de toda sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. 

Ela mesma é uma potência econômica.44 

 

Ou ainda “Depois de termos analisado a violenta criação do proletariado inteiramente livre, 

a disciplina sanguinária que os transforma em assalariados, a sórdida ação do Estado, que, 

por meios policiais, eleva o grau de exploração do trabalho e, com ele, a acumulação do 

capital...”45, onde está claro que o Estado em sua “sórdida” ação está a serviço de um classe 

para aumentar o grau de exploração da outra classe e com ela a sua acumulação de capital. 

Ou seja, para Marx, em O Capital há uma íntima relação entre a economia, produção de valor 

através da exploração do trabalho, e o Estado que está a serviço da classe exploradora, a 
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classe dominante, contra a classe trabalhadora, na luta de classes, isto é, o Estado tem lado 

na luta de classes e não é o lado da classe produtora, os trabalhadores. 

Como exemplifica Marx “A burguesia emergente requer e usa a força do Estado para 

“regular” o salário, isto é, para comprimi-lo dentro dos limites favoráveis à produção de 

mais-valor, a fim de prolongar a jornada de trabalho e manter o próprio trabalhador num 

grau normal de dependência.”46 

Assim, fica bem claro, em O Capital, o caráter de classe do Estado sob o capitalismo, pois 

“Nada mais característico que o pretexto deste golpe de Estado burguês.”47 

Mas é em Crítica ao Programa de Gotha48, comentários de Marx sobre o programa de 

unificação dos dois partidos operários alemães, na cidade de Gotha, de 1875, oito anos após 

a primeira edição do Livro I de O capital, que a luta de classes e sua tensa relação com o 

Estado são debatidos e que a complexidade da transformação revolucionária em direção a 

uma sociedade na qual seja possível ter “de cada um segundo suas capacidades, a cada um 

segundo suas necessidades” é melhor esplanada. 

Para Marx, nestes comentários críticos, o lugar da luta de classes não é o de uma fraseologia, 

mas sim, parte fundamental de uma teoria que sirva à organização socialista dos 

trabalhadores para um processo revolucionário de transformação da sociedade. 

Mas é sobre o conceito de Estado, sua relação com a luta de classes e a estratégia de 

superação do capitalismo em suas formas e conteúdos relacionais, que esta obra nos dá mais 

pistas. 

Pois o processo em que os trabalhadores criam condições da produção significa que eles 

subvertem as condições de produção de forma independente deste Estado, de forma não 

protegida nem tutelada pelos burgueses nem por seus governos. 

Ou como diz Marx, nesta crítica, os defensores da  

democracia vulgar, que vê na república democrática o reino milenar e nem 

sequer suspeita de que é justamente nessa última forma de Estado da 

sociedade burguesa que a luta de classes será definitivamente travada, 

mesmo ela está muito acima desse tipo de democratismo, que se move 

dentro dos limites do que é autorizado pela polícia e desautorizado pela 

lógica.49 
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Aqui “democratismo” é algo como uma ideologia que fetichiza em que a “democracia 

vulgar”, ou democracia formal, ou ainda democracia representativa ou parlamentar, é uma 

visão de mundo autorizada pelos aparelhos repressivos do Estado, mas desautorizada pela 

lógica, por ser o ““Estado” [...] na verdade, a máquina governamental”50 de uma classe 

contra outra.  Ou ainda que o Estado é fruto da divisão social do trabalho, que forma um 

organismo próprio. 

Ou ainda que enquanto a classe capitalista existir e enquanto o proletariado lutar contra ela 

e contra seu poder de governo, isto é, seus meios violentos, haverá luta de classes, e  nessa 

luta em geral, a classe trabalhadora tem de se organizar internamente, isto é, no interior de 

seu país, como classe, a esfera nacional é o terreno imediato de sua luta.  

Ou seja, a luta de classe é nacional, não segundo o conteúdo, mas, como diz o Manifesto 

Comunista, “segundo a forma”51. Afirmação esta da qual se conclui que se a forma da luta 

de classes é nacional, logo, o conteúdo, ainda que não imediatamente aparente da luta de 

classes é internacional. 

Sendo que Marx, nesta crítica avança na definição de que a ação internacional das classes 

trabalhadoras não dependia da existência da Associação Internacional dos Trabalhadores, 

que “foi apenas uma primeira tentativa de criar um órgão central [...] pelo impulso que deu 

ao movimento, teve uma eficácia durável, mas que, em sua primeira forma histórica, tornou-

se impraticável após a queda da Comuna de Paris.”52, no sentido de que o caráter 

internacional da luta de classes é objetivo, isto é, não depende de sujeitos políticos como se 

propôs a Primeira Internacional. 

Como objetivo estratégico final do proletariado na luta de classes Marx afirma que “com a 

abolição das diferenças de classes, desaparece por si mesma toda desigualdade social e 

política delas derivada.”53 Neste ponto devemos tomar o cuidado de não cometer o mesmo 

erro de marxistas vulgares que fazem sinal de igual aritmético simples e superficial entre 

“abolição das diferenças de classes” com expropriação da propriedade privada individual de 

capitalistas gordos de fraque e cartola e o “consequente desaparecimento de “toda 

desigualdade social e política delas derivada”. Pois mesmo com a expropriação dos meios 

de produção de burgueses individuais nas experiências históricas do século XX, a exploração 
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dos trabalhadores não foi abolida, e essa exploração continuou administrada por burocratas, 

e permaneceu, ou seja, os trabalhadores ainda eram alienados do produto de seu trabalho e 

que precisavam da forma-dinheiro para comprar valores de uso para sobreviver, ou ainda, a 

contradição entre trabalho vivo que produz valor de um lado e capital como valor que se 

auto valoriza do outro continuou e até se intensificou. 

Outra definição que nos chama a atenção no trecho acima é “toda desigualdade social e 

política delas derivada”, isto é, o Estado como “desigualdade política” derivada da 

desigualdade de classes, pois aqui Marx aponta uma conexão como derivação lógico-real, 

desde as condições e contradições econômicas mais profundas, como a forma-mercadoria, 

p.ex., do Estado a partir das classes e da luta de classes, isto é, não apenas como 

“superestrutura” política didático-esquemática de uma classe sobre outra.  

Marx também defende a necessidade de certa forma de Estado, a “ditadura revolucionária 

do proletariado”, durante um período de transição revolucionária entre o capitalismo e a 

sociedade comunista, como bem define Engels, em sua carta a Bebel  

Dever-se-ia ter deixado de lado todo esse palavreado sobre o Estado, 

sobretudo depois da Comuna, que já não era um Estado em sentido próprio. 

[...] Por isso, nossa proposta seria substituir, por toda parte, a palavra 

Estado por Gemeinwesen [comunidade], uma boa e velha palavra alemã, 

que pode muito bem servir como equivalente do francês commune.54 

 

Este Estado-Comuna, ao invés de subordinar a sociedade deve ser subordinado a ela, numa 

inversão de poder político, correlato à inversão de poder social. Ou seja, para Marx, o Estado 

não é “um ser autônomo, dotado de seus próprios “fundamentos espirituais, morais, 

livres””55, nem tampouco um fruto da imaginação, como construção idealista ou abstrata.  

Pelo contrário, Marx analisa concretamente  

os diferentes Estados dos diferentes países civilizados, apesar de suas 

variadas configurações [...] em termos capitalistas [...] que confere a eles 

certas características comuns essenciais...sua raiz atual, a sociedade 

burguesa, [pois] não é associando de mil maneiras diferentes a palavra 

povo à palavra Estado que se avançará um pulo de pulga na solução do 

problema.56 
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Assim como é concreta a proposição positiva de Marx com relação às mediações para se 

atingir a estratégia, como ele descreve em seguida nesta crítica “Entre a sociedade capitalista 

e a comunista, situa-se o período da transformação revolucionária de uma na outra. A ele 

corresponde também um período político de transição, cujo Estado não pode ser senão a 

ditadura revolucionária do proletariado.”57 

Isto quer dizer, ente outras coisas, que o programa não pode ser um conjunto de exageros 

fantasiosos da imaginação, sem base material, sem sujeitos sociais concretos e sem sujeitos 

políticos organizados, ou, segundo sua lógica dialética materialista, sem mediações reais nos 

diferentes níveis das lutas de classes. 

Marx, em crítica ao programa de Gotha, não só reafirma a necessidade da concretude na 

análise e na proposição, como rechaça veementemente a qual idealismo imaginativo que 

falsei a realidade, pois, como ele diz  

 

não se deveria recorrer ao truque, nem “honrado” nem digno, de exigir 

coisas que só têm sentido numa república democrática de um Estado que 

não é mais do que um despotismo militar com armação burocrática e 

blindagem policial, enfeitado de formas parlamentares, misturado com 

ingredientes feudais e, ao mesmo tempo, já influenciado pela burguesia; e 

ainda por cima assegurar, a esse Estado, que se supõe poder impor-lhe 

tais coisas “por meios legais”!58. 

 

Mas também na sua relação presente “é o Estado que, ao contrário, necessita receber do povo 

uma educação muito rigorosa.”59, isto é, a relação do Estado com as classes também é uma 

relação concreta entre sujeitos sociais e sujeitos políticos. 

Essa relação dialética-material entre sujeitos sociais, isto é, classes sociais, e sujeito político, 

neste caso o Estado, também fica clara na passagem em que Marx afirma que  “onde não 

apenas a burguesia formou o Estado e a sociedade segundo sua imagem [e semelhança], mas, 

depois dela, também a pequena burguesia conduziu esse processo de formação até suas 

últimas consequências”60. 

Por fim, como corolário desta crítica, concreta dialética materialista tanto na análise como 

na propositura, repetimos o trecho da carta de Engels a Bebel a definição na qual  
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com a instauração da ordem socialista da sociedade, o Estado dissolve-se 

por si só e desaparece. Não sendo o Estado mais do que uma instituição 

transitória, da qual alguém se serve na luta, na revolução, para submeter 

violentamente seus adversários... enquanto o proletariado ainda faz uso do 

Estado, ele o usa não no interesse da liberdade, mas para submeter seus 

adversários e, a partir do momento em que se pode falar em liberdade, o 

Estado deixa de existir como tal. Por isso, nossa proposta seria substituir, 

por toda parte, a palavra Estado por Gemeinwesen, uma boa e velha palavra 

alemã, que pode muito bem servir como equivalente do francês 

commune.61 

 

porque este trecho ao nosso ver estabelece não somente a relação concreta entre meios e fim, 

táticas e estratégia, de extinção do Estado, a partir da extinção da desigualdade de classes 

como seu constitutivo principal, como também a relação interna à lógica dos meios em 

função do fim e não o contrário, isto é, da utilização transitória, mediada, do Estado pelo 

proletariado contra a burguesia; aqui, mais uma vez, não como indivíduos gordos de fraque 

e cartola, mas como classe, proprietária dos meios de produção, raiz da desigualdade, e 

controladora das relações de produção, raiz da dominação, tendo claro que raiz não é toda a 

“árvore”; para subverter toda ordem capitalista, toda conformação social com base no 

capital, desde as mais superficiais às mais profundas e invisíveis a olho nu, como das formas 

sociais capitalistas, a forma-mercadoria, a forma-valor, a forma-dinheiro, a forma-salário, a 

forma-jurídica e a forma-política. 

Marx, nesta edição de Crítica ao Programa de Gotha, no texto “Resumo Crítico de Estatismo 

e Anarquia, de Mikhail Bakunin” escrito em 1874, é categórico ao afirmar que  

 

a questão é a seguinte: como o proletariado, durante o período de luta para 

derrubar a antiga sociedade, ainda age com base na antiga sociedade e, por 

conseguinte, continua a se mover entre formas políticas que mais ou 

menos pertenciam àquela sociedade, ele ainda não encontra, durante esse 

período, sua constituição definitiva e emprega meios para sua libertação 

que, depois dessa libertação, deixam de existir; por isso, o sr. B[akunin] 

conclui que seria melhor o proletariado não fazer nada (...) e esperar pelo 

dia de sua eliminação geral – o dia do juízo final.62 

 

Ou seja, Marx ainda salienta que “formas políticas que mais ou menos pertenciam àquela 

sociedade” permanecem, em maior ou menor grau, no curso do processo de sua superação, 

e que o sujeito histórico deste processo, o proletariado, deve agir [conscientemente ou não] 
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como ator principal deste processo de superação. Afinal, como vimos acima, não pode haver 

superação das relações sem que se rompa com as mesmas. 

Marx criticava o estatismo – de inspiração hegeliana de esquerda ao mesmo tempo que não 

era contra as cooperativas, mas, dizia que, “elas só têm valor na medida em que são criações 

dos trabalhadores e independentes, não sendo protegidas nem pelos governos nem pelos 

burgueses”. Ou seja, nada a ver com igualmente estatismo estalinista de outrora, como 

veremos mais à frente. Marx, na mesma obra acima, explica o conteúdo da superação das 

formas-sociais capitalistas: 

Numa fase superior da sociedade comunista, quando tiver sido eliminada 

a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho e, com 

ela, a oposição entre trabalho intelectual e manual; quando o trabalho tiver 

deixado de ser mero meio de vida e tiver se tornado a primeira necessidade 

vital; quando, juntamente com o desenvolvimento multifacetado dos 

indivíduos, suas forças produtivas também tiverem crescido e todas as 

fontes da riqueza coletiva jorrarem em abundância, apenas então o estreito 

horizonte jurídico burguês poderá ser plenamente superado e a sociedade 

poderá escrever em sua bandeira: “De cada um segundo suas capacidades, 

a cada um segundo suas necessidades!”63 

 

Marx disserta ainda sobre as mediações no processo de transição: 

 

No interior da sociedade cooperativa, fundada na propriedade comum dos 

meios de produção, os produtores não trocam seus produtos; do mesmo 

modo, o trabalho transformado em produtos não aparece aqui como valor 

desses produtos, como uma qualidade material que eles possuem, pois 

agora, em oposição à sociedade capitalista, os trabalhos individuais 

existem não mais como um desvio, mas imediatamente como parte 

integrante do trabalho total. A expressão “fruto do trabalho”, que hoje já é 

condenável por sua ambiguidade, perde assim todo sentido. Nosso objeto 

aqui é uma sociedade comunista, não como ela se desenvolveu a partir de 

suas próprias bases, mas, ao contrário, como ela acaba de sair da sociedade 

capitalista, portanto trazendo de nascença as marcas econômicas, morais e 

espirituais herdadas da velha sociedade de cujo ventre ela saiu.”64 

 

E ‘velho alemão’ ainda sentencia:  

o produtor individual – feitas as devidas deduções – recebe de volta da 

sociedade exatamente aquilo que lhe deu. O que ele lhe deu foi sua 

quantidade individual de trabalho. Por exemplo, a jornada social de 

trabalho consiste na soma das horas individuais de trabalho. O tempo 

individual de trabalho do produtor individual é a parte da jornada social de 

trabalho que ele fornece, é sua participação nessa jornada. Ele recebe da 

sociedade um certificado de que forneceu um tanto de trabalho (depois da 

dedução de seu trabalho para os fundos coletivos) e, com esse certificado, 

pode retirar dos estoques sociais de meios de consumo uma quantidade 

                                            
63 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 33. 
64 MARX, Karl. op. cit. p. 30 e 31. 
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equivalente a seu trabalho. A mesma quantidade de trabalho que ele deu à 

sociedade em uma forma, agora ele a obtém de volta em outra forma. Aqui 

impera, é evidente, o mesmo princípio que regula a troca de mercadorias, 

na medida em que esta é troca de equivalentes. Conteúdo e forma são 

alterados porque, sob as novas condições, ninguém pode dar nada além de 

seu trabalho e, por outro lado, nada pode ser apropriado pelos indivíduos 

fora dos meios individuais de consumo.65 

 

Repetimos e grifamos: conteúdo e forma são alterados, ou seja, do ponto de vista lógico-

dialético, segundo Marx, para a superação da formas-sociais capitalistas é necessário a 

contínua e concomitante superação do conteúdo das relações sociais materiais, cujas formas 

expressam, completam, fecham e aprisionam. Sem as quais o modo de produção, reprodução 

e acumulação continua sendo o capitalista. Assim como a forma-jurídica atual, onde o  

trabalho no mesmo tempo ou pode trabalhar por mais tempo; e o trabalho, 

para servir de medida, ou tem de ser determinado de acordo com sua 

extensão ou sua intensidade, ou deixa de ser padrão de medida. Esse igual 

direito é direito desigual para trabalho desigual. Ele não reconhece 

nenhuma distinção de classe, pois cada indivíduo é apenas trabalhador 

tanto quanto o outro; mas reconhece tacitamente a desigualdade dos 

talentos individuais como privilégios naturais e, por conseguinte, a 

desigual capacidade dos trabalhadores. Segundo seu conteúdo, portanto, 

ele é, como todo direito, um direito da desigualdade. O direito, por sua 

natureza, só pode consistir na aplicação de um padrão igual de medida; 

mas os indivíduos desiguais (e eles não seriam indivíduos diferentes se não 

fossem desiguais) só podem ser medidos segundo um padrão igual de 

medida quando observados do mesmo ponto de vista, quando tomados 

apenas por um aspecto determinado, por exemplo, quando, no caso em 

questão, são considerados apenas como trabalhadores e neles não se vê 

nada além disso, todos os outros aspectos são desconsiderados.66 

 

Já desta ótica Marx havia escrito a proposta dos Estatutos da Associação Internacional dos 

Trabalhadores em 1864, três anos antes da publicação do primeiro Livro de O Capital, que 

foi aprovada em sua forma final na conferência de Londres de 1871, da Associação 

Internacional dos Trabalhadores. 

Nestes Estatutos da Associação Internacional dos Trabalhadores mais uma vez fica claro a 

tática, ou os meios pelos quais 

sua luta contra o poder reunido das classes possuidoras, o proletariado só 

pode se apresentar como classe quando constitui a si mesmo num partido 

político particular, o qual se confronta com todos os partidos anteriores 

formados pelas classes possuidoras. Essa unificação do proletariado em 

partido político é indispensável para assegurar o triunfo da revolução social 

e seu fim último – a abolição das classes. A união das forças dos 

trabalhadores, que já é obtida mediante a luta econômica, tem de tornar-se, 

nas mãos dessa classe, uma alavanca em sua luta contra o poder político de 

                                            
65 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 31. 
66 MARX, Karl. op. cit. p. 32. (grifos no original). 
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seus exploradores. Como os senhores do solo e do capital se servem de 

seus privilégios políticos para proteger e perpetuar seus monopólios 

econômicos, assim como para escravizar o trabalho, então a conquista do 

poder político torna-se uma grande obrigação do proletariado.67 

 

estabelecendo, pois, claramente a estratégia da tomada do poder político, isto é, do poder do 

Estado, não como um fim, mas como um meio, transitório, temporário. 

Como corrobora o Programa [do Partido Operário Social Democrata Alemão], aprovado na 

cidade de Erfurt em 1891, em substituição ao Programa de Gotha, oito anos após a morte de 

Marx, a relação entre meios e fim, táticas e estratégia, fica claro quando afirma que  

a transformação da propriedade privada capitalista dos meios de produção 

... em propriedade social e a transformação da produção de mercadorias 

em produção socialista, realizada para e pela sociedade, podem ter como 

efeito que a grande empresa e a produtividade sempre crescente do trabalho 

social se convertam, para as classes até então exploradas, de fonte de 

miséria e opressão em fonte da mais alta prosperidade e pleno e harmônico 

aperfeiçoamento.” 68 

 

Aqui, fica claro não só uma relação superficial entre meios e fim, mas também a 

profundidade da estratégia de superação das formas sociais capitalistas, em particular da 

forma-mercadoria, átomo do capitalismo, quando este programa propõe claramente a 

“transformação da produção de mercadorias em produção socialista”, isto é, não mais 

a produção de valores de troca para serem trocados no mercado, com o único objetivo de 

valorizar o capital, mas sim a produção de valores de uso para saciar as necessidade “do 

estômago e do espírito” dos que os produzem. 

Para atingir este fim máximo, o Programa de Erfurt também é mais claro nas táticas, dentre 

as quais “Fazer da luta da classe trabalhadora uma luta consciente”69, ou seja, aqui a luta de 

classes, além de ser um fenômeno social, derivado da exploração do proletariado pela 

burguesia e da dominação ou aprisionamento pelas formas sociais capitalistas, há também 

um relação de interação do sujeito político, no caso o Partido Operário Social Democrata 

alemão, com este fenômeno, no sentido de direcioná-lo para a superação dos conteúdos e 

formas deste modo de produção e de reprodução historicamente específico. 

                                            
67 Art. 7a. dos Estatutos Gerais da Associação Internacional dos Trabalhadores, Iª internacional. In: MARX, 

Karl. Crítica do Programa de Gotha. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 79 e 80. 
68 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 90. 

(grifos nossos). 
69 MARX, Karl. op. cit. p. 92. 
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Ou seja, há uma relação dialética direta entre meios e fim, entre táticas e estratégia, partindo 

do pressuposto da existência das classes e da luta de classes como um fenômeno social e 

histórico dado, analisado, caracterizado e criticado a fundo, e uma escolha consciente, uma 

opção, isto é, que atitude consciente tomar tanto com relação ao fenômeno mais geral, o 

capitalismo, como com o mais específico, a luta de classes, se passiva, contemplativa, cética, 

niilista, idealista, abstrata, parcial, sem mediações, ou concreta, efetiva, racional, lógica, 

dialética, com as respectivas mediações tanto da realidade quanto da ações propostas, sem 

perder de vista os fins últimos da “mais alta prosperidade e pleno e harmônico 

aperfeiçoamento” de toda humanidade.  

Os avanços no programa do Partido Operário Social Democrata alemão, de Gotha a Erfurt, 

oito anos após a morte de Marx, são a prova de que sua luta não foi em vão. Bem como a 

retomada deste debate sobe a relação entre a luta de classes e a superação das formas sociais 

capitalistas, cento e trinta e cinco anos após a sua morte, é ainda hoje fruto de sua luta e de 

sua vasta obra no seu tempo em nosso tempo. 

 

1.3 OS DEBATES NAS INTERNACIONAIS 

 

Tanto Kurz e Jappe, como expoentes da Crítica do Valor, como Postone, pelo “pós-

marxismo”, criticam o que chamam de “marxismo-tradicional” por supostamente ser 

contraditório, como um marxismo da luta de classe contra um marxismo da forma-valor e 

do fetiche da mercadoria, onde o primeiro seria incompleto, insuficiente ou redundante. O 

que eles chamam de “marxismo tradicional” seria aquele contido nas três primeiras 

organizações internacionais de trabalhadores, fundadas com base nas ideias de Marx e 

Engels, e em suas seções, ou partidos. 

Para Crítica do Valor e para o “pós-marxismo” a luta de classes só pode levar à tomada do 

poder do Estado e este como forma política derivada da mercadoria não só não possibilita a 

superação das outras formas sociais como reforça o seu aprisionamento, pois “Estado e 

mercado condicionam-se mutuamente”70, ou como define Anselm Jappe a “luta de classes” 

é uma manobra da mercadoria em sua expansão e integração, e, ainda, Moishe Postone vê o 
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capital como uma identidade fechada e a luta de classes como uma peça auxiliar de um 

desenvolvimento mecânico do capital. 

Mas a Crítica do Valor e o “pós-marxismo” não negam a existência das classes sociais nem 

da luta de classes, o que eles dizem é que a luta de classes não pode superar a forma 

mercadoria, nem as demais formas sociais, ou por ser a luta de classes um fator interno do 

capitalismo, ou por somente poder levar à tomada do poder do Estado, que também é uma 

forma derivada da mercadoria, e,  portanto, não leva à superação das formas sociais. 

A Crítica do Valor e “pós-marxismo” não criticam a luta de classes em si, mas sim negam a 

sua função e a estratégia da tomada do poder, do Estado, para a superação das formas sociais 

capitalistas. Pois tanto a Crítica do Valor como o “pós-marxismo” consideram ser a 

“estratégia” estabelecida pelo que chamam de “marxismo tradicional”, da tomada do poder 

político, isto é, da tomada do Estado, através do acirramento da luta de classes, e, a 

manutenção do Estado, com a manutenção da forma-política estatal, e, consequentemente, a 

manutenção das demais formas e conteúdos sociais capitalistas, num ciclo vicioso. Vejamos, 

então, como foram os debates a esse respeito, para verificarmos se essa era realmente a 

estratégia do “marxismo-tradicional”. 

 

1.4 OS DEBATES NA PRIMEIRA INTERNACIONAL 

 

No processo de desenvolvimento do capitalismo, o capital expandiu o mercado mundial, 

com uma divisão internacional do trabalho diretamente ligada ao mercado mundial. Esse 

processo de internacionalização do capitalismo é o mesmo que também internacionaliza a 

luta de classes. Com a “liberdade de comércio, com o mercado mundial, com a uniformidade 

da produção industrial e com as condições de existência a ela correspondentes.”71, também 

correspondem a uma necessidade de organização e programa dos trabalhadores em nível 

internacional. 

Seguindo os passos do Manifesto Comunista vemos que  

proletariado passa por diferentes fases de desenvolvimento. Sua luta contra 

a burguesia começa com a sua existência. [...] Mas, com o 

desenvolvimento da indústria, o proletariado não apenas se multiplica; 

comprime-se em massas cada vez maiores, sua força cresce e ele adquire 

maior consciência dela. Os interesses, as condições de existência dos 
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proletários se igualam cada vez mais à medida que a máquina extingue toda 

diferença de trabalho72 

 

 E que “Os operários começam a formar coalisões contra os burgueses e atuam em comum 

na defesa de seus salários; chegam a fundar associações permanentes a fim de se precaverem 

de insurreições eventuais. Aqui e ali a luta irrompe em motim.”73 É como parte desse 

processo inicial de organização internacional do capitalismo que os trabalhadores organizam 

a Primeira Internacional, ou a Associação Internacional dos Trabalhadores.  

Em 1848, ano de publicação do manifesto Comunista se deu vários processos de revoluções 

democráticas, as Jornadas Revolucionárias de 1848, por quase toda a Europa, com reflexos 

em todo o mundo. Destas “jornadas” acabaram por se encontrar em Londres os exilados de 

cada um dos países em houve sublevações, perseguidos políticos, democratas burgueses e 

proletários revolucionários. Formaram inicialmente ligas de emigrados, mas começaram a 

formar grupos e associações para manter acesa a chama da revolução e poder recrutar novos 

elementos. Nesse bojo desse processo de meados do século XIX, os trabalhadores lutaram 

por vários direitos democráticos, como o de se organizarem em sindicatos, o direito ao 

sufrágio universal, apenas masculino ainda, de formarem partidos políticos próprios, etc.  

Paralelamente, a Guerra Civil nos Estados Unidos e o embargo dos Estados do Norte contra 

os do Sul da exportação de algodão causou uma grave crise no setor têxtil inglês, o que por 

sua vez levou a um “novo movimento operário” na Inglaterra, dirigido por operários 

especializados em suas associações específicas. 

Mas foi em 1862 com a Feira Industrial em Londres74 que permitiu a ida de representantes 

dos operários da França que estabeleceram contato e relações com operários ingleses que o 

processo de internacionalização da organização dos trabalhadores deu um salto. Dois anos 

depois, em 28 de setembro de 1864, operários franceses e ingleses, em Londres, fundou-se 

a Associação Internacional de Trabalhadores, a A.I.T., onde Marx fez o seu discurso 

inaugural e foi encarregado de redigir os estatutos de tal organização. 

A Primeira Internacional era mais uma “frente” de dirigentes políticos, marxistas e 

anarquistas e sindicalistas, que encabeçou várias lutas por direitos políticos democráticos e 
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por direitos trabalhistas em toda a Europa, principalmente quanto à liberdade de associação 

e pela limitação e redução da jornada de trabalho; apoiou greves e manifestações, bem como 

organizou ações de solidariedade em guerras civis e nacionais, até a Comuna de Paris, em 

1871. 

A guerra franco-prussiana de julho de 1870 a maio de 1871, com a fragorosa derrota da 

França, A população de Paris, entretanto, recusou-se a depor as armas e, em março de 1871, 

revoltou-se, estabelecendo um breve governo revolucionário, aos operários parisienses, 

organizados na Guarda Republicana, resolveram assumir para si a defesa da cidade e a 

tomaram para si. 

Foi a primeira experiência de assalto da classe trabalhadora ao poder político burguês da 

organização de um governo próprio, do proletariado em armas. A experiência da Comuna 

de Paris de 1871 durou apenas 72 dias. A França foi obrigada a pagar uma indenização de 

guerra de cinco bilhões de francos de ouro à Prússia e em troca, foram libertados 100 

mil soldados profissionais, prisioneiros de guerra franceses, que foram incorporados nas 

linhas prussianas para reprimir a Comuna de Paris, que depois de mais de dois meses de luta 

sangrenta foi esmagada pelas tropas de Louis Adolphe Thiers75. 

A experiência da Comuna de Paris, apesar da derrota e do fracasso da Primeira Internacional, 

paradoxalmente, fortaleceu as posições teóricas, políticas e programáticas de Marx e Engels 

no movimento operário internacional.  

Após três anos sem realizar nenhum congresso devido à Guerra Franco-Prussiana, aos 

acontecimentos da Comuna de Paris e à dura repressão que se seguiu a ela, a Internacional 

volta a reunir-se entre 2 e 7 de setembro de 1872, no V Congresso Geral, realizado em Haia, 

na Holanda. Foi também o único congresso em que Karl Marx e Friedrich Engels estiveram 

presentes, dirigindo os trabalhos na ocasião.  

Mas na sessão do dia 6 de setembro, consumou-se o último ato da Internacional antes da 

cisão definitiva, com Engels propondo que a sede do Conselho Geral fosse transferida para 

Nova Iorque para o ano de 1873, sendo que os blanquistas opuseram-se violentamente contra 

a decisão, percebendo que não seria mais possível exercer influência sobre o Conselho Geral, 

os blanquistas abandonaram o congresso e, muitos membros, mesmo alinhados ao Conselho 

Geral, votaram contra a mudança para Nova Iorque, por entender que isso equivalia ao fim 
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da Internacional como estrutura operacional. A decisão foi aprovada por apenas três votos 

(26 a favor, 23 contra), dando início a cisão definitiva da Internacional, que viria a dividir-

se e, por fim, extinguir-se.  

A Primeira Internacional existiu por apenas oito anos, mas foi um marco na história das lutas 

de classes por ter sido a primeira vez em que a classe trabalhadora se propôs à conquista do 

poder político. A Primeira Internacional ajudou sistematicamente a formação de um maciço 

movimento operário e sindical, marcando definitivamente o movimento dos trabalhadores 

como independentes, políticos e socialistas. 

A Primeira Internacional também reuniu em seu interior as três principais tendências do 

movimento operário de então, os comunistas, representados por Karl Marx e F. Engels, entre 

outros, os anarquistas, representados principalmente por Mikhail Bakunin, e os moderados, 

representados pelos sindicalistas ingleses. 

 

1.5 OS PRINCIPAIS DEBATES NA PRIMEIRA INTERNACIONAL 

SOBRE LUTA DE CLASSES E A ESTRATÉGIA DE TOMADA DO 

PODER PELO PROLETARIADO 

 

Marx e Engels e outros de seu campo político, durante a breve existência da Primeira 

Internacional, travaram várias batalhas em seu interior, sendo a mais destacada e de maior 

interesse para nossa dissertação, foi a luta contra as ideais anarquistas de Proudhon e 

Bakunin em relação às classes, à luta de classes, ao Estado e à propriedade privada. 

Marx e Engels defendiam a luta da classe trabalhadora contra o Estado da classe burguesa e 

a imposição de um poder político, e um Estado da classe trabalhadora, através da ditadura 

do proletariado, como transição necessária antes da extinção do Estado.  

Um dos principais debates dentro da Primeira Internacional que Marx e Engels travaram foi 

contra os anarquistas, representados principalmente por Bakunin76, que eram contrários a 

qualquer autoridade hierárquica ou forma de Estado, independentemente do caráter de classe 

e mesmo que fosse transitório. Enquanto Marx e Engels a propriedade social dos meios de 

produção, e uma forma política de Estado que expressasse esse conteúdo social e que fosse 
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transitória, a “ditadura do proletariado”, Bakunin e os anarquistas defendiam que a 

propriedade dos meios de produção fosse distribuída entre os trabalhadores, camponeses, 

operários, na forma de cooperativas e administradas por autogestão. E isto para Marx 

significava a manutenção da propriedade privada dos meios de produção pela pulverização 

de pequenos proprietários, ou pequeno-burgueses, e, portanto, ainda capitalismo. 

A forma de socialismo tal qual a concebia Bakunin era conhecida como  

anarquismo coletivista", condição na qual os trabalhadores poderiam 

administrar diretamente os meios de produção através de suas próprias 

associações produtivas. Assim, haveria "modos igualitários de 

subsistência, fomento, educação e oportunidade para cada criança, menino 

ou menina, até a maturidade, e recursos e infraestrutura análoga na idade 

adulta para dar forma ao seu próprio bem-estar através do próprio 

trabalho.77 

 

Bakunin entendia a organização da sociedade "da base até o topo - da circunferência ao 

centro - de acordo com os princípios de livre associação e federação." Consequentemente, a 

sociedade poderia ser organizada "com base na liberdade absoluta dos indivíduos, das 

associações produtivas, e das comunas," com "todos os indivíduos, todas as associações, 

todas as comunas.”78 

Os argumentos de Bakunin se contrapunham aos de Marx e Engels principalmente na 

rejeição ao conceito marxista de "ditadura do proletariado", que pode ser traduzido por 

"democracia dos trabalhadores", que mantém o poder do Estado como meio para a transição 

ao comunismo. Bakunin insistia que revoluções deveriam ser lideradas pelo povo 

diretamente enquanto qualquer "elite iluminada" só deveria exercer influência discreta, 

jamais impondo-se na forma de uma ditadura a outrem e nunca se aproveitando de quaisquer 

direitos oficiais, em termos de benefício ou significância. Bakunin defendia que o Estado 

deveria ser imediatamente abolido porque todas as formas de governo eventualmente 

levariam à opressão. Segundo Bakunin: 

Os marxistas sustentam que só a ditadura, evidentemente a deles, pode 

criar a liberdade do povo; a isso respondemos que nenhuma ditadura pode 

ter outro objetivo senão o de durar o máximo de tempo possível e que ela 

é capaz apenas de engendrar a escravidão no povo que a sofre e educar este 

último nesta escravidão; a liberdade só pode ser criada pela liberdade, isto 

é, pela insurreição de todo o povo e pela livre organização das massas 

trabalhadoras de baixo para cima. [...] manutenção e reforço do Estado a 
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qualquer preço; sobre a bandeira da revolução social, nossa bandeira, está 

gravado, ao contrário, em letras de fogo e sangue: destruição de todos os 

Estados, abolição da civilização burguesa, organização espontânea de 

baixo para cima, por meio de alianças livres, organização da plebe operária 

revoltada e de toda a humanidade liberta e fundação de uma nova sociedade 

humana.79 

 

Marx e Engels travaram uma luta contínua no interior da Primeira Internacional contra as 

seitas e contrárias ao movimento real da classe trabalhadora, ao que Marx, no texto “Resumo 

Crítico de Estatismo e Anarquia, de Mikhail Bakunin” escrito em 1874, é claro ao afirmar 

[...] a questão é a seguinte: como o proletariado, durante o período de luta 

para derrubar a antiga sociedade, ainda age com base na antiga sociedade 

e, por conseguinte, continua a se mover entre formas políticas que mais ou 

menos pertenciam àquela sociedade, ele ainda não encontra, durante esse 

período, sua constituição definitiva e emprega meios para sua libertação 

que, depois dessa libertação, deixam de existir; por isso, o sr. B[akunin] 

conclui que seria melhor o proletariado não fazer nada [...] e esperar pelo 

dia de sua eliminação geral – o dia do juízo final.”80 

 

Com a derrota da Comuna de Paris, em 1871, apesar da confirmação das principais teses 

defendidas por Marx e Engels, contraditoriamente, mas em uma contradição da realidade, as 

seitas e posições anarquistas se desenvolveram e cresceram no interior da Internacional, e, 

esta derrota em Paris, combinada com o acirramento dos debates internos, levou à 

decadência, desintegração e, finalmente, à dissolução da Primeira Internacional. 

Mas a iniciativa de organização da Primeira Internacional foi importante para demonstrar a 

necessidade de uma união internacional dos trabalhadores era possível. Bem como as lições 

tiradas dos debates internos e das batalhas travadas diretamente nas lutas de classes foram 

importantes para os avanços na elaboração da teoria e do programa marxista-revolucionário 

para a superação das formas e conteúdos sociais capitalistas. Uma história e aprendizados 

que não devem ser esquecidos. 

 

 

 

 

                                            
79 BAKUNIN, Mikhail. Estatismo e Anarquia. São Paulo: Nu-Sol/Imaginário/Ícone, 2003. p. 175. 
80 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Tradução e notas Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. 

p. 117. (grifos nossos). 
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1.6 OS DEBATES NA SEGUNDA INTERNACIONAL 

 

Após a dissolução da Primeira Internacional, Marx e Engels entenderam e defenderam que 

era necessário primeiro que se formassem sólidos partidos de trabalhadores com claros 

programas socialistas, principalmente nos países que o desenvolvimento industrial estava 

mais avançado, antes de se construir uma nova Internacional, para que não se repetisse os 

erros e os problemas que levaram à derrota e à dissolução da primeira tentativa. 

Marx e Engels defendiam a necessidade do programa para os partidos ou de partidos com 

programa, mas em equilíbrio entre as ações na luta de classes e o programa. Por exemplo, 

ainda que Marx e Engels não estivessem de acordo com o Programa de Gotha, que levou à 

fusão de lassalleanos81 com eisenacheanos82, concordavam que uma organização baseada 

numa comunidade teórica ou num programa de princípios era tão importante4 quanto um 

programa acabado.  

Tanto que na carta de Karl Marx a Wilhelm Bracke83, de maio de 1875, ele diz que 

Cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de 

programas. Se, portanto, não se podia – e as circunstâncias do momento 

não o permitiam – ir além do Programa de Eisenach, então era melhor ter 

firmado um acordo para a ação contra o inimigo comum. Mas, ao se 

conceber programas de princípios (em vez de postergar isso até que tal 

programa possa ser preparado por uma longa atividade comum), o que se 

faz é fornecer ao mundo as balizas que servirão para medir o avanço do 

movimento do partido.84 

 

Marx, nesta carta a Bracke, buscava um equilíbrio entre “programa de princípios”, teóricos, 

isto é, de um partido como organização baseada numa definição teórica, e, um "programa de 

ação", coerente com esses princípios. Assim como Engels, em uma carta a Bebel escreveu 

“A questão é puramente de princípio: é a luta a ser conduzida como uma luta de classes do 

proletariado contra a burguesia, ou é permitido que [...] o caráter de classe do movimento, 

juntamente com o programa, está em toda parte para ser abandonado”85 

                                            
81 Seguidores das ideias de Ferdinand Lassalle, teórico e dirigente socialista alemão do século XIX. 
82 Membros do Partido Trabalhista Socialdemocrata Alemão, fundado em 1869 no Congresso fundador de 

Eisenach, pequena cidade da Alemanha localizada na Turíngia, onde os eisenacheanos Augusto Bebel e 

Guillermo Liebknecht, sob a influência teórica e programática de Marx e Engels. 
83 Wilhelm Bracke, (1842-1880), socialdemocrata alemão, um dos fundadores (1869) e dirigente do Partido 

Operário socialdemocrata (eisenacheanos), companheiro de Marx e Engels, lutou contra o lassallianismo. 
84 MARX, Karl. Crítica do Programa de Gotha. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2012. p. 21. 
85 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Correspondência Marx-Engels 1882, carta de Engels para Bebel, outubro 

de 1882, Publicado: Gesamtausgabe, editores internacionais, 1942. Texto adicional de Karl Marx e 
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No trecho acima fica claro a relação entre luta de classes, do proletariado contra a burguesia 

a e seu Estado, e o programa, decorrente de uma teoria, que parte exatamente da luta de 

classes e culmina em uma orientação para a ação de uma classe contra outra. Programa este 

que estabelece a estratégia de tomada do poder do Estado, ao mesmo tempo que essa 

estratégia se converte num meio, isto é, numa tática, para a superação dos fatores que levam 

à necessidade de existência de um Estado, e, portanto, à superação do próprio Estado, como 

estratégia final. 

Mas em fins dos de 1880, com uma grave crise econômica na Inglaterra, com desemprego, 

miséria, com grandes manifestações e greves leva ao surgimento de um novo sindicalismo, 

desta vez de operários não qualificados, e também um fortalecimento dos movimentos 

socialistas. 

Enquanto na França ex-dirigentes da Comuna de Paris fundam em 1879, junto a Paul 

Lafargue86, o Partido Operário Francês, cujo programa foi escrito com a ajuda de Marx.  

Na Inglaterra se reúnem vários grupos socialistas e marxistas e também se organizam 

partidos operários socialistas na Dinamarca, Suécia, Bélgica, Áustria, Suíça e Itália, além 

dos primeiros grupos marxistas da Finlândia e da Rússia. 

Em 1889, com o centenário da Revolução Francesa e a grande Exposição Mundial em Paris, 

de 6 de maio até 31 de outubro daquele ano, quando foi construída a Torre Eiffel, a capital 

da França recebe 69 congressos internacionais, um deles o dos socialistas alemães e 

franceses, que fundou a Internacional Socialista, a II Internacional. 

A Segunda Internacional foi fundada então em Paris, de 14 a 21 de julho de 1889, na Sala 

Pétrelle87. Os anarquistas estiveram presentes, mas não foram aceitos.  

O desenvolvimento e o fortalecimento da Segunda Internacional, continuou em praticamente 

todo o mundo até 1914 quando se verificou a sua grande divisão provocada pela Primeira 

Guerra Mundial. 

A Segunda Internacional, diferentemente da Primeira, não foi uma mera frente de 

organizações operárias, sindicais e políticas. Marx havia morrido há 6 anos e quem cumpriu 

                                            
Frederick Engels, Selected Correspondence, Progress Publishers, Moscou, 1975. Transcrito: Sally Ryan. 

In: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1882/letters/82_10_28.htm. Acesso em: 01 dez. 2018. 
86 Paul Lafargue (Cuba, 1842 — França, 1911), foi um revolucionário jornalista socialista franco-cubano, 

escritor e ativista político, além de genro de Marx. 
87 Salão, que hoje é um restaurante ao norte de Paris. 
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um papel destacado na fundação da Segunda Internacional foi Engels, e nos 10 anos 

seguintes, a II Internacional foi aumentando sua influência em todos os continentes.  

O principal debate na II Internacional não era mais entre marxistas e anarquistas, como foi 

na Primeira Internacional, mas entre revolucionários e reformistas. Essas diferenças entre 

revolucionários e reformistas estavam ligadas com as diferentes realidades de cada partido 

em seus países, diferentes correlações de forças nas lutas de classes, com mais ou menos 

conquistas sociais e democráticas, que, por sua vez levavam a diferentes leituras da 

realidade, bem como com diferentes bases sociais tanto em suas áreas de influência como 

nos quadros internos dos partidos, que por fim levavam a diferenças de teoria e, 

consequentemente, de programa, e, dentro dos diferentes programas, diferenças quanto à 

estratégia.  

O que unificava os partidos socialistas na Segunda Internacional era a necessidade de uma 

organização para a ação e um horizonte socialista ainda que enevoado. O principal debate 

para os marxistas era contra as duas posições teórico-programáticas, uma oportunista, 

eleitoralista e anticlasssista, e outra sectária, esquerdista, antiparlamentar e contrária a 

frentes e unidades com outros grupos. Rosa Luxemburgo sustentava que “Entre a reforma 

social e a revolução, a socialdemocracia vê um elo Indissolúvel: a luta pela reforma social é 

o meio, a revolução social o fim.”88  

Nos debates, a esquerda e o centro das II Internacional atuaram juntos e derrotaram 

politicamente os revisionistas dirigidos por Bernstein89.  

No congresso da socialdemocracia alemã, realizado em Dresden, em 1903, foi aprovada uma 

resolução que dizia: 

O Congresso condena terminantemente os esforços revisionistas para 

mudar a linha tática que se mostrou bem sucedida no passado e que deriva 

da ideia de luta de classes, substituindo a política da tomada do poder ao 

derrotar nossos inimigos, por uma política de concessões para a ordem 

atual […] Essas táticas revisionistas inevitavelmente mudariam o caráter 

do nosso partido […] de um movimento que luta para suplantar a sociedade 

burguesa o mais rápido possível rumo a uma sociedade socialista, para se 

transformar num grupo satisfeito em reformar a sociedade burguesa. O 

Congresso declara: […] que o partido socialdemocrata não pode lutar por 

uma quota de poder dentro do governo da sociedade burguesa. Além disso, 

o Congresso condena todos os esforços para reconciliar os antagonismos 

                                            
88 LUXEMBURGO, Rosa. Reforma ou Revolução. Primeira Edição: 1900, segunda edição revista 1908. Fonte: 

"Social Reform or Revolution", by Rosa Luxemburg, Militant Publications, London, 1986 (no copyright). 

In: https://www.marxists.org. Acessado em: 01 dez. 2018. 
89 Eduard Bernstein, (Berlim, 1850 — Berlim, 1932) foi um político e teórico político alemão. Foi o primeiro 

grande revisionista da teoria marxista e um dos principais teóricos da socialdemocracia. 
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atuais e crescentes entre as classes, para facilitar a cooperação com os 

partidos burgueses.90 

 

Os marxistas, entretanto, concordavam em participar das eleições e eventualmente de 

parlamentos, mas não abriam mão da posição teórico-programática da destruição do Estado 

capitalista para construir, transitoriamente, um Estado proletário, ou seja, combinavam 

táticas diferentes, imediatas, como as reivindicações por jornada de oito horas, de liberdades 

de associação e de expressão, etc., com as demandas mediatas em relação ao socialismo, 

conforme novas situações no início do século XX que levavam a novos debates e diferenças 

de interpretações sobre questões imediatas e as mediatas, tanto na teoria como para a ação. 

O maior ou menor peso dos partidos da Segunda Internacional em relação ao tamanho e 

força dos sindicatos também levava a diferenças quanto à teoria e ao programa.  

Engels, no seu prefácio a As Lutas de Classes na França de 1848 a 1850, de Marx, para a 

edição de 1895, esclarece que o proletariado na luta de classes precisa combinar táticas 

imediatas com mediatas, legais com ilegais, que não era um problema de princípios 

participar das eleições, até porque as eleições aproximavam os partidos da Segunda 

Internacional das massas, bem como que o tempo de assaltos de surpresa ao Estado já tinha 

passado, que o proletariado já precisava se preparar na teoria e na ação, acumulando forças, 

influência, organicidade para a tomada poder do Estado, combinando as lutas por reformas, 

sem ser oportunista eleitoralista ou carreirista, mas sim para aumentar a influência e 

organização dos partidos socialistas no proletariado, sem perder de vista a estratégia 

socialista. 

O debate na Segunda Internacional, foi centralmente entre reforma ou revolução. Em seu 

conteúdo as posições em disputa no seio desta segunda tentativa de união e organização 

internacional dos trabalhadores, expressava de um lado a defesa da manutenção da 

propriedade privada dos meios de produção, e do Estado na sua forma parlamentar, pelos 

reformistas, ou seja, pela manutenção da forma-mercadoria, da forma-valor, da forma-

política-estatal e das demais formas e conteúdos sociais capitalistas, ainda que o debate não 

aparecesse nestes termos.  

E, de outro lado, dos que seguiam defendendo a revolução contra os reformistas, expressava 

o posicionamento pelo fim da propriedade privada dos meios de produção, pela tomada do 

                                            
90 A FALÊNCIA da segunda internacional. Apócrifo. In: https://litci.org/pt/teoria/1914-a-falencia-da-segunda-

internacional/. Acesso em 03 jan. 2019. 
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poder do Estado pela classe trabalhadora, como meio transitório para a extinção do próprio 

Estado, isto é, os revolucionários se posicionavam pela superação das formas e conteúdos 

sociais capitalistas, ainda que, mais uma vez, não o debate não fosse feito nestes termos. 

Com vitórias cada vez maiores dos sociais democratas tanto em reivindicações sociais e 

trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho e as melhorias nas condições de vida, 

bem como, as conquistas e liberdades de democráticas, o direito de organização e 

participação, combinadamente, levaram a um grande crescimento eleitoral dos partidos 

socialdemocratas, e com isso as posições reformistas e gradualistas, no interior Segunda 

Internacional, também cresceram proporcionalmente aos avanços sociais e políticos. 

Estes debates “encarnavam” principalmente em Karl Kautsky91, que no final do século XIX 

e início do século XX era um dos principais teóricos e o principal dirigente da Segunda 

Internacional, nas posições revolucionárias, e em Eduard Bernstein, outro importante 

dirigente desde a fundação do SPD, nas posições reformistas. 

Para Bernstein, a derrubada do capitalismo se daria por suas crises sucessivas, cíclicas, até 

seu colapso final, em uma posição muito próxima as de Kurz e Jappe. Enquanto que para 

Kautsky, o processo de superação do capitalismo tinha que ser pelo poder crescente do 

proletariado, com a acumulação de forças na luta de classes, numa combinação de luta 

política com luta econômica. Kautsky continuava defendendo o programa de Erfurt, que 

defendia que a luta da classe operária contra a exploração capitalista seria, necessariamente, 

uma luta política, e que a classe operária não poderia entrar no combate económico, nem 

desenvolver sua organização económica, sem conquistar direitos políticos, como ao de 

organização em sindicatos e em partidos. 

Bernstein e seus partidários, por sua vez, questionavam essa relação entre as táticas, 

desqualificando-a por serem dirigidas ao Estado as reivindicações de direitos políticos. A 

que Kautsky respondia que não havia outra entidade a que pudesse ser dirigidas as 

reivindicações de direitos e liberdades políticas se não ao Estado e seus organismos, ao 

Governo e ao Parlamento. Pois, segundo Kautsky, “a forma mais elevada da luta de classes, 

a que dá o seu carácter a todas as demais, não a luta entre organizações económicas isoladas 

                                            
91 Karl Johann Kautsky (Praga, 1854 — Amsterdã, 1938) foi um filósofo tcheco-austríaco, jornalista e teórico 

marxista e um dos fundadores da Segunda Internacional. 
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e sim a luta sustentada pela coletividade do proletariado para a conquista da mais poderosa 

das organizações sociais, o Estado; é a luta política. Esta é a que decide tudo.”92 

Com a revolução russa de 190593 as correntes revolucionárias da Segunda Internacional 

prevaleceram nos debates inicialmente, mas com a derrota deste processo no oriente da 

Europa, os reformistas e gradualistas cresceram e isolaram os revolucionários, se 

recuperando dos golpes recebidos no debate. 

Durante o processo da primeira revolução russa, as reivindicações dos trabalhadores, tanto 

da Rússia como na Polónia dominada pela primeira, foram primeiro econômicas, com greves 

em várias cidades, mas em seguida, devido à dura repressão, as reivindicações se tornaram 

políticas, contra o despotismo do czarismo. As greves com caráter político estenderam-se a 

vários setores do proletariado, como ferroviários e telegrafistas, inclusive setores das Forças 

Armadas, como os marinheiros do Kronstadt94.  

A influência da Segunda Internacional cresceu com a Revolução Russa de 1905, 

evidenciando as possibilidades revolucionárias, mas com a derrota da tomada do Poder do 

estado, combinada com as vitórias parciais de conquistas democráticas, favoreceu 

internamente as tendências reformistas, em detrimento das posições revolucionárias. 

Rosa Luxemburgo95, que também foi uma importante teórica e dirigente da social 

democracia alemã e teve destacado papel nos debates na Segunda Internacional, dizia que: 

Do mesmo modo, tentou, com êxito, explicar a relação entre o programa 

mínimo e o máximo e assinalou que Bernstein, com o seu gradualismo, não 

estava a escolher "um caminho mais calmo, seguro e lento em direção à 

mesma meta, e sim a uma meta diferente [...] pois não se encaminham [suas 

reformas graduais] para a realização da ordem socialista e sim para a 

reforma da capitalista. "”96 

 

Com relação ao debate sobre a combinação de programa mínimo, mais econômico e de 

máximo, mais político, em cada momento e conjuntura específica, Rosa Luxemburgo 

concordava mais com Lênin, na crítica aos que se opunham a programas mínimos, entre 

                                            
92 KAUTSKY, Karl. La doctrina socialista. Bernstein y la socialdemocracia alemana. Disponível em: 

https://www.marxists.org/espanol/kautsky/1899/la-doctrina-socialista.pdf. Acesso em: 01 dez. 2018. 
93  Revolução Russa de 1905 foi um movimento espontâneo, antigovernamental, que se espalhou por todo 

o Império Russo, inicialmente sem liderança, direção, controle ou objetivos muito precisos. 
94 Kronstadt é uma cidade russa na ilha de Kotlin no golfo da Finlândia, há cerca de 30 quilómetros a ocidente 

de São Petersburgo, desde a época czarista, era uma guarnição da marinha imperial russa. 
95 Rosa Luxemburgo, (Polônia,1871 — Berlim, 1919), foi uma filósofa e economista marxista polaco-alemã. 
96 GERAS, Norman. Actualidad del pensamiento de Rosa Luxemburgo. México, Ed. Era, 1976. p. 88. 

Disponível em: https://books.google.com.br/books. Acesso em: 21 dez. 2018. (itálico no original). 
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outras razões porque essa posição os levava ao isolamento, chamava-os de sectários e 

esquerdistas. Rosa Luxemburgo sempre vinculava a necessidade a luta quotidiana "pelas 

exigências mínimas com a conquista revolucionária do poder: de outra maneira, a primeira 

se converteria para todas as finalidades práticas num fim em si mesmo e a segunda se 

divorciaria inteiramente da realidade"97. 

Tanto que entre 1906 e 1914, a Segunda Internacional se transformou em reformista, o 

programa mínimo, formado apenas por reivindicações econômicas e imediatas, foi se 

convertendo, de fato, no programa dos partidos, e o programa máximo, baseado na luta 

revolucionária, passou a ser usado apenas nos discursos dos atos de Primeiro de Maio. 

Os debates no Partido Social Democrata Alemã, o maior e mais importante da Segunda 

Internacional, e em toda esta organização, pode ser sintetizado no fato de as organizações de 

trabalhadores terem crescido quase automaticamente, mas a 'meta final', isto é, a estratégia 

revolucionária do proletariado, de tomada do poder do Estado, das mãos da burguesia, 

transitoriamente, esteve separada do movimento em si próprio e manteve uma existência 

puramente acadêmica.  

Daí a conhecida frase de Bernstein, para quem “O movimento é tudo, a meta final nada”98, 

mais precisamente, a proposição de Bernstein foi a seguinte: "No meu conceito, o que se 

chama fim último do socialismo não é nada, pois o importante é o movimento"99. “O fim 

último do socialismo”, isto é, a estratégia anterior, de tomada do poder do Estado, 

transitoriamente para a superação das formas e conteúdos sociais capitalistas, havia sido 

abandonada pelos reformistas da Segunda Internacional. A sua nova “estratégia” era a 

manutenção do Estado capitalista, da propriedade privada, isto é, das formas e conteúdos 

sociais capitalistas. No decorrer do debate Kautsky foi qualificado como centrista por Rosa 

Luxemburgo e o “kautskismo” foi sinônimo de centrismo até a Primeira Guerra Mundial. 

Em outubro de 1912, Montenegro declarou guerra contra a Turquia. O 

perigo de um conflito mundial estava claro. A Segunda Internacional 

marcou um congresso extraordinário na Basiléia, para 24 e 25 de 

novembro. Foi aprovado por unanimidade um manifesto que chamava a 

enfrentar a guerra imperialista. Os partidos da Segunda Internacional 

puseram em prática o primeiro mandamento do Manifesto de Basiléia. Se 

                                            
97 GERAS, Norman.  Actualidad del pensamiento de Rosa Luxemburgo. México, Ed. Era, 1976. p. 88. 

Disponível em: https://books.google.com.br/books. Acesso em: 21 dez. 2018. (tradução nossa). 
98 BERNSTEIN, Eduard. Socialismo evolucionista. (Las premisas del socialismo y la tareas de la  

ocialdemocracia). Barcelona: Editorial Fontamara. p. 128. (tradução nossa). 
99 BERNSTEIN, Eduard. op. cit. p. 158. (tradução nossa). 
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a guerra ameaça estalar [...] vamos desenvolver todos os esforços com o 

objetivo de prevenir por todos os meios que se considerem efetivos.100 

 

Em 29 de julho as tropas austríacas entravam em Belgrado, e foram organizadas imensas 

manifestações contra a guerra, na Alemanha, Áustria, Itália, França e Bélgica.101 A Segunda 

Internacional e seus partidos estavam diante o segundo ponto do Manifesto da Basiléia: 

“utilizar com todas as forças a crise econômica causada pela guerra, para sublevar as massas 

e precipitar assim a queda do domínio de classe capitalista”, como uma “prova de fogo” 

contra o imperialismo de seus próprios países. A Segunda Internacional, entretanto, não foi 

capaz o suficiente, a maioria dos seus dirigentes de todos os partidos terminou votando a 

favor dos créditos de guerra102. Somente dois partidos não votaram a favor de seus próprios 

governos, os russos e os sérvios. Na Alemanha, o único deputado socialdemocrata que votou 

contra os créditos de guerra e que chamou os operários e soldados a voltarem as armas contra 

seus próprios governos foi Karl Liebknecht103. Assim morria a Segunda Internacional. 

Mas a Segunda Internacional não havia sido em vão, tinha feito um grande trabalho 

educativo nas massas de todo o mundo, educando e aglutinado ao seu redor as classes 

trabalhadoras de vários países. Tanto que em setembro de 1915 se realizou, em 

Zimmerwald104, na Suíça, uma conferência internacional dos setores que estavam contra a 

política assumida pela Segunda Internacional frente a primeira guerra mundial. Participaram 

44 delegados, que tentavam reatar o fio histórico iniciado desde a Primeira Internacional. 

Os participantes em Zimmerwald eram socialistas, internacionalistas e contrários à guerra, 

mas tinham diferenças, pois alguns propunham que as organizações socialistas atuassem 

como mediadoras do conflito enquanto exigissem a paz em todo os países, e os outros 

defendiam a ideia de que a guerra abria possibilidades para uma revolução que, se se levasse 

a cabo ainda que fosse primeiro num só país poderia se estender a outros países. A palavra 

                                            
100 Manifesto sobre a guerra aprovado no Congresso socialista internacional extraordinário realizado em 

Basileia (Suíça), de novembro de 1912.  Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/m/manifesto_basileia.htm. Acesso em: 04 dez. 

2018. 
101 HOBSBAWM, Eric J., et. al. História do Marxismo. V. II: O marxismo na época da segunda Internacional. 

Trad. Leandro Konder e Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982. 
102 Votações nos parlamentos dos países envolvidos a favor da guerra de uns contra os outros, contrários à 

resolução do Congresso de Basiléia. 
103 Karl Liebknecht (1871 — 15 de janeiro de 1919) foi um político e dirigente socialista alemão, sequestrado 

e morto junto com Rosa Luxemburgo. 
104 A Conferência Internacional Socialista em Zimmerwald foi uma reunião do movimento 

internacional socialista, realizada na pequena aldeia da Suíça, em setembro de 1915.  
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de ordem proposta por Lênin, era a transformação da guerra imperialista em guerra civil, 

apoiada pelos espartaquistas105 da Alemanha, de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. 

Como disse Marx algumas décadas antes, “a luta de classe contra classe é uma luta política”. 

Segue-se daí que somente em uma “ordem de coisas na qual já não haja classes e 

antagonismo de classes, que as evoluções sociais deixarão de ser revoluções políticas.”106 

 

1.7 DEBATES NA III INTERNACIONAL, LUTA DE CLASSES E ESTADO 

 

Após a capitulação da maioria dos partidos da Segunda Internacional às burguesias de cada 

de seus países, apoiando a guerra em 1914, numa ruptura teórico e programática com os 

princípios que levaram à sua fundação, e, chamando os trabalhadores alemães a matarem os 

trabalhadores franceses, ingleses e russos, e vice-versa; e, após a Conferência de 

Zimmerwald, em setembro de 1915, onde 44 delegados de apenas seis países se reuniram 

para manter vivos os fundamentos da teoria, da doutrina e do programa iniciados por Marx 

e Engels; e, durante os combates sangrentos da Primeira Guerra Mundial, e em grande parte 

decorrente desta guerra, eclode o processo revolucionário russo de 1917, com uma primeira 

revolução em março (fevereiro no calendário juliano), ainda com um caráter apenas anti-

czarista107, que evolui entre solavancos até a revolução de outubro (novembro no calendário 

gregoriano) sob direção dos bolcheviques, liderados por Lênin, demonstrando que era 

possível de se realizarem as teses defendida por eles em Zimmerwald, e lhes deu grande 

autoridade política e intelectual para a construção de uma nova Internacional dos 

trabalhadores. 

Em novembro de 1918, com a erupção da revolução alemã, as condições para a construção 

de uma nova internacional se deram com a fusão, no mês seguinte, da Liga Spartacus, de 

Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, com os Comunistas Internacionalistas da Alemanha 

dando origem ao Partido Comunista Alemão, que passou a se denominar Partido Comunista 

Alemão. Mas ao mesmo tempo em que se realizava a insurreição em Berlim de 5 de janeiro 

de 1919, os dois principais dirigentes do recém criado Partido Comunista Alemão, Rosa 

                                            
105 A Liga Espartaquista foi uma organização socialista, marxista, revolucionária, anti-

imperialista e antimilitarista atuante na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial. 
106 MARX, Karl. Miséria da Filosofia Trad. José Paulo Neto. São Paulo: Global, 1985. p. 160. (itálico no 

original) 
107 Czarismo foi o regime político da Rússia de 1547 até a Revolução de 1917. Czar era o título que se dava 

ao Imperador Russo e que, durante esse período, governava de forma absoluta, despoticamente. 
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Luxemburgo e Karl Liebknecht eram assassinados por milícias paramilitares ligadas a 

grandes empresários e latifundiários, os freikorps108. Em 24 de janeiro, foi publicado no 

Pravda109 a notícia do assassinato de Rosa e Liebknecht e na mesma edição convocada uma 

Conferência Socialista Internacional, para se fundar uma nova Internacional. 

Em 2 de março de 1919, em plena guerra civil110, Lênin abre a Conferência Internacional 

honrando a memória de Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, “os melhores representantes” 

da Terceira Internacional. A Conferência durou até 6 de março, foi apresentado um informe 

sobre a revolução alemã e a situação do Estado russo. Votou-se a resolução de Lenin sobre 

a democracia burguesa e a ditadura do proletariado, questões centrais em nosso debate. 

Vários outros debates se seguiram no seio da Terceira Internacional, relativos ao combate 

ao oportunismo, ao esquerdismo e sobre centralismo democrático nos partidos nacionais. 

Várias resoluções da Terceira Internacional são ainda hoje bases teóricas e programáticas 

sobre a democracia, o parlamento; a questão agrária; os sindicatos; métodos, a estrutura e a 

ação dos partidos, a opressão da mulher, a questão nacional, etc. 

Assim como as contribuições para a formação de uma teoria política própria para as 

resoluções políticas dentro de um quadro referencial histórico e social, no sentido de uma 

teoria sobre fatos empíricos, um conjunto de ideias, sobre dimensões conceituais que 

selecionam e organizam dados acerca da política para respostas explicativas e propostas de 

ação, isto é, para informar e organizar, a partir da estrutura da subjetividade dos 

trabalhadores na transição do assenso revolucionário a uma estabilidade relativa dos Estado 

capitalistas. Neste sentido as elaborações da Terceira Internacional sobre classes, luta de 

classes, consciência de classe, hegemonia política e frente única dos trabalhadores discutem 

a capacidade da classe trabalhadora agir enquanto sujeito social e político para a superação 

das formas e conteúdos sociais capitalistas. 

                                            
108 Freikorps eram grupos paramilitares que surgiram em toda a Alemanha em dezembro de 1918, logo após a 

derrota do país na Primeira Guerra Mundial. As fileiras eram preenchidas por veteranos inconformados 

com o retorno à vida civil, havia também alguns que por terem alcançado um alto posto em carreira militar, 

desejavam continuar a exercer um posto, mesmo que de modo não oficial, que depois viriam a ser uma das 

bases do nazismo. 
109 O Pravda (Verdade, em russo) foi o principal jornal da ex-União Soviética e um órgão oficial do Comitê 

Central do Partido Comunista da União Soviética entre 1918 e 1991. 
110 A Guerra Civil Russa foi um conflito armado múltiplo entre  o novo governo bolchevique, no poder desde 

a Revolução de Outubro de 1917, e seus opositores, incluindo militares do antigo exército 

czarista, conservadores e liberais favoráveis à monarquia, correntes socialistas minoritárias e a intervenção 

de dezesseis exércitos estrangeiros (mencheviques), de abril de 1918 a 1920, quando terminou a maior parte 

dos combates, mas foi preciso mais dois anos para cessarem todos os conflitos armados. 
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Os debates neste início do século XXI discutem a capacidade corpus teórico marxista sobre 

a política e o Estado. Os debates estratégicos da Terceira Internacional são fundamentais 

para a resolução dos problemas teóricos e das lutas políticas na atualidade. São vários pontos 

de suma importância e ainda atuais os que foram feitos na Terceira Internacional, desde a 

relação entre massas e vanguarda, teorias da revolução, revolução permanente ou por etapas, 

internacionalismo e socialismo num só país, democracia e liberdade na ditadura do 

proletariado, guerra, terror e paz, partido, sindicatos e Estado, transição, organização do 

trabalho, produção e produtividade, burocracia, capitalismo de Estado, táticas e estratégia, 

unidade e divisões, etc. 

Mas, mais uma vez, por uma questão de recorte do nosso tema, a relação entre a luta de 

classes e a superação das formas e conteúdos sociais capitalistas, somos obrigados a nos ater 

aos debates, ou nas partes dos debates que discutem ou tocam este tema. O nosso problema 

central aqui com relação às contribuições ao debate da Terceira Internacional, na relação 

entre classes, luta de classes, Estado e superação, é que os primeiros englobam todos os que 

contribuíram ao debate, Lênin incluso, seu principal dirigente e teórico, como “marxismo 

tradicional”, ignorando partes importantes e a evolução do debate, enquadrando como todos 

como iguais ou muito próximos, ignorando as diferenças e as mudanças de posições teóricas 

e programáticas no decorrer da existência da Terceira Internacional. 

Em maio de 1943, seis meses antes da Conferência de Teerã111, o Presidium do comitê 

executivo da Terceira Internacional, “tendo em conta a necessidade de evitar os temores dos 

países capitalistas aliados, decidiu dissolver a Internacional Comunista”. Apesar dos erros e 

contradições e, como aponta Fernando Claudin112, das idiossincrasias na sua dissolução, as 

suas contribuições ainda são válidas e até fundamentais para novas respostas explicativas e 

propostas para os problemas teóricos e práticos da crítica social deste início de século XXI. 

Neste sentido retomemos alguns elementos da teoria e do programa na forma como foram 

apresentados por Lênin na Conferência de Fundação da Terceira Internacional. Já nas “Teses 

de Lênin sobre a democracia burguesa e a ditadura do proletariado”, apresentadas na referida 

Conferência, a Tese número 20 é clara ao dizer que: 

A supressão do poder de Estado é o objetivo que se colocaram todos os 

socialistas, Marx incluído e à cabeça. A verdadeira democracia, isto é, a 

                                            
111 A Conferência de Teerã foi o primeiro dos acordos firmados entre EUA, Rússia e Inglaterra durante 

a Segunda Guerra Mundial, entre 28 de novembro e 1 de dezembro de 1943. 
112 CLAUDIN, Fernando. A crise do movimento comunista. Tradução de José Paulo Netto. São Paulo: 

Expressão Popular. 2013. 
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igualdade e a liberdade, é irrealizável sem a realização deste objetivo. Mas 

só a democracia soviética ou proletária conduz na prática a este objetivo, 

porque, chamando as organizações de massas dos trabalhadores à 

participação permanente e necessária na administração do Estado, começa 

a preparar imediatamente a extinção completa de todo o Estado.113 

 

Bem como a resolução aprovada como “Plataforma [programática] da Internacional 

Comunista, com relação à:  

Conquista do Poder Político pelo proletariado significa o aniquilamento do 

poder político da burguesia. O aparelho governamental com seu exército 

capitalista, comandado por um corpo de oficiais burgueses e de “junkers”, 

com sua polícia e sua gendarmaria, seus carcereiros e seus juízes, seus 

padres, seus funcionários, etc, constitui, nas mãos da burguesia, o mais 

poderoso instrumento de governo. A conquista do poder governamental 

não pode se reduzir a um troca de pessoas na constituição de ministérios, 

mas deve significar o aniquilamento de um aparelho de estado estranho, 

colocado nas mãos da força real, o desarmamento da burguesia, do corpo 

de oficiais contrarrevolucionários, das guardas brancas, o armamento do 

proletariado, dos soldados revolucionários e da guarda vermelha operária; 

a destituição de todos os juízes burgueses e a organização de tribunais 

proletários, a destruição do funcionalismo reacionário e a criação de novos 

órgãos proletários de administração. A vitória proletária é assegurada pela 

desorganização do poder inimigo e a organização do poder proletário, ela 

deve significar a ruína do aparelho estatal burguês e a criação do aparelho 

estatal proletário. Somente com a vitória completa, quando o proletariado 

tiver quebrado definitivamente a resistência da burguesia, ele poderá 

obrigar seus antigos adversários a lhes serem úteis, conduzindo-os 

progressivamente, sob seu controle, à obra de construção comunista.114 

 

Isto é, à uma sociedade sem classes e, portanto, sem Estado. E a “Plataforma” do programa 

da Terceira Internacional segue com relação a “Democracia e Ditadura” afirmando que: 

Como todo Estado, o Estado proletário representa um aparelho de coação 

e este aparelho é hoje dirigido contra os inimigos da classe operária. Sua 

missão é quebrar a resistência dos exploradores, que empregam em sua luta 

desesperada, todos os meios para afogar a revolução com sangue. Por outro 

lado, a ditadura do proletariado fazendo oficialmente esta classe a classe 

governante cria uma situação de transição. Na medida em que for destruída 

a resistência da burguesia, ela será expropriada e se transformará em uma 

massa trabalhadora; a ditadura do proletariado desaparecerá, o Estado 

morrerá e as classes sociais desaparecerão com eles.115 

 

                                            
113 CONGRESSO DA INTERNCIONAL COMUNISTA, 1, mar. 1919, Moscou. Disponível em: 

http://ciml.250x.com/archive/comintern/portuguese/first_congress_comintern_documents_portuguese.ht

ml. Acesso em: 6 dez. 2018. (grifos nossos). 
114 Idem. 
115CONGRESSO DA INTERNCIONAL COMUNISTA, 1, mar. 1919, Moscou. Disponível em: 

http://ciml.250x.com/archive/comintern/portuguese/first_congress_comintern_documents_portuguese.ht

ml. Acesso em: 6 dez. 2018. (grifos nossos). 
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Ou seja, nem Lênin, nem a Terceira Internacional, nem seu “marxismo tradicional”, 

perderam em sua fundação a perspectiva teórica e programática tão cara a Marx e a Engels 

da superação das contradições sociais de classe e da extinção do Estado enquanto um órgão, 

ou conjunto de órgãos, de uma classe para garantir a sua opressão e exploração sobre outra 

ou outras classes, desde seus fundamentos “microscópicos”, como a forma-mercadoria, até 

os elementos mais visíveis como as baionetas e os tanques de guerra. 

Tanto é assim, que a definição esboçada por Lenin sobre o conceito de classe social, em um 

escrito político posterior à revolução de 1917, é que 

As classes são grandes grupos de homens que se diferenciam entre si pelo 

lugar que ocupam em um sistema de produção social historicamente 

determinado, pelas relações em que se encontram com respeito aos meios 

de produção (relações que as leis referendam e formulam em sua maior 

parte), pelo papel que desempenham na organização social do trabalho, e, 

consequentemente, pelo modo e proporção em que recebem a parte da 

riqueza social de que dispõem. As classes são grupos humanos, um dos 

quais pode apropriar-se do trabalho de outro por ocupar postos diferentes 

em um regime determinado de economia social.116 

 

Este conceito de Lênin sobre classes sociais refere-se a uma dimensão ampliada da 

reprodução global do capital, em perspectiva relacional, assim como em Marx.  

Mas, o “marxismo tradicional”, posterior a Lênin, e em seu nome, foi “um pouco” diferente 

e até mesmo antagônico às suas proposições originais. Visto que a “doutrina” “marxista-

leninista” oficial, isto é, do Estado, em sua “doutrina”, o conceito de Lênin acima foi 

mutilado e simplificado, numa expressão de análise totalmente determinista e economicista, 

como podemos ver nos os manuais soviéticos apresentavam a definição de Lenin reduzida a 

um diagrama, em quadrículas, recortando, remontando e modificando seu conceito básico 

para:  

Classes são grandes grupos de pessoas que se diferenciam entre si: pelo 

seu lugar num sistema de produção social historicamente determinado, 

pela sua relação com os meios de produção, pelo seu papel na organização 

social do trabalho, pelo modo de obtenção da parte de riqueza social, pelas 

dimensões da parte de riqueza obtida.117  

 

Ou seja, os termos de originais utilizados por Lênin em sua definição conceitual de classes, 

foram resumidos e é apresentada como se fossem definições fechadas em cujas 

                                            
116 LENIN, Vladmir I. Una Gran Inciativa. In: LENIN, Vladmir I. Obras escogidas. Moscou: Progresso. s.d. 

p. 504. 
117 LENIN, Vladmir I. Lições de filosofia marxista-leninista. Moscou: Edições Progresso, 1984. p. 173. 



65 
 

determinações sociais, históricas e políticas são reduzidas, as classes são reduzidas a um 

subfenômeno, secundário, do modo de produção. As referências a nomes anteriores à década 

de 50 já não se fazia mais presente no “marxismo tradicional” quando da reedição destas 

“Lições”, mas a “metodologia” e o esquematismo reducionista e determinista, pré-

positivista, continuava o mesmo, segundo o qual a evolução das sociedades humanas pelo 

“quatripartismo” na sequência de modos de produção com o fim das comunidades primitivas 

dá-se a origem do escravismo; a este se seguirá o feudalismo, por sua vez sucedido pelo 

capitalismo, que inexoravelmente dará lugar ao socialismo.  

E, este “marxismo tradicional”, para justificar essa “sequência” de modos de produção usa 

duas chaves, a ideia de que determinadas relações de produção correspondem ao estágio das 

forças produtivas no período, e a noção de que o desenvolvimento ao extremo das forças 

produtivas faz emergir contradições insolúveis nos marcos daquele modo de produção. 

Assim, para o “marxismo tradicional” pós-Lênin de outrora, a luta de classes não desaparece, 

mas está presa a circunstâncias determinadas e objetivas no estágio de desenvolvimento das 

forças produtivas avançadas, e as relações sociais, mesmo nas crises ou colapsos.  

O “marxismo tradicional” pós-Lênin trata a luta de classes e todos os fenômenos sociais, 

como “fenômeno natural, inevitável” e imutável. Pois para eles o desenvolvimento procede 

através da revelação das contradições internas, através de colisões entre forças opostas na 

base dessas contradições e da mesma forma que supera essas contradições, tudo é fenômeno 

“natural e inevitável.” 

Dentro desta lógica parcial e objetivista os processos de revolução social também deixam de 

ser possibilidades na história de acordo com as diferentes correlações de forças nas lutas de 

classes e passam a ser “leis naturais” sejam positivas, otimistas, ou negativas, pessimistas, 

pois para eles as mudanças quantitativas passam para mudanças qualitativas, positivas ou 

negativas, cada um com sua “lei inevitável”. Por isso, em suas diferentes determinações 

econômicas das classes e da luta de classes os resultados, para eles são sempre um 

encadeamento mecânico fechado e direto, isto é, “inevitável”. 

Outro problema para uma doutrina “marxista tradicional” oficial, é que nunca houve, de fato 

um “pensamento único” no marxismo, apesar de tentarem reduzir toda teoria referenciada 

em Marx no século XX, e ao próprio Marx, ao espectro determinista da vulgata do 

“marxismo tradicional” “oficial”. O que é, aliás, uma prática comum do pensamento 

conservador, tentar reduzir o marxismo ao determinismo econômico, como uma manobra 
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associando o economicismo ao marxismo. Sendo que o economicismo se assemelha mais às 

ideias de uma “teologia” ou “doutrina”, como uma superstição, ou de uma religião ortodoxa, 

que entra em combinação com o liberalismo e produz o economicismo. Um ultra 

determinismo econômico intransponível, combinado com uma visão individualista de 

mundo e num individualismo metodológico, liberal, que se fecha em si mesmo e nega tudo 

o mais, num “fanatismo religioso” ainda que aparentemente “crítico”, mesmo que sem 

alternativas possíveis, efetivas ou viáveis. 

Enquanto Lênin sempre teve em mente a dimensão ampliada da reprodução do capital como 

geradora das classes sociais e da luta de classes, de forma mais ampla que simplesmente 

originada dos locais de trabalho, isto é, da divisão do tempo de trabalho, do ponto de vista 

da compra e venda da força de trabalho enquanto mercadoria como um conflito em si, 

imanente. Ou seja, não a simples oposição de interesses entre capital e trabalho na produção, 

mas sim a relação de classes como dimensão ampliada do capitalismo, pois tanto a produção 

como a reprodução global, as classes não são determinadas apenas pela extração da mais-

valia, mas pela combinação da relação de exploração na produção, da relação salarial e da 

produtividade e não-produtividade do trabalho na circulação geral do capital na sua 

reprodução como um todo e não apenas como uma parte isolada deste todo. 

O “marxismo tradicional”, portanto, nada tem a ver com as teorias e conceitos desenvolvidos 

por Lênin que desde as Teses de Abril118, que defendia a passagem da revolução 

democrático-burguesa (capitalista) para a revolução socialista, como início da superação das 

formas-sociais capitalistas.  

E, ao contrário da Crítica do valor quanto o pós-marxismo, Lênin via e entendia as mediações 

necessárias para a transição, como na tese “8” onde esclarece:  

Não é tarefa imediata a implementação do Socialismo, mas somente iniciar 

imediatamente o controle da produção social e da distribuição dos produtos 

pelos Sovietes de deputados operários”. Bem como tese “9”, letra (b) 

“Modificação do Programa do Partido, principalmente”, item (2) “Sobre a 

posição perante o Estado e nossa reivindicação de um "Estado-Comuna"” 

 

Vladmir Ilich Ulianov, vulgo Lênin, já antecipava o problema central que iria desenvolver 

em “O Estado e a Revolução”. 

                                            
118 LENIN, Vladmir I. Obras Completas. Sobre as Tarefas do Proletariado na Presente Revolução. Petrogrado. 

Panfleto de 07/04/1917. 5. ed., tomo 31. p. 113-118. 
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Em O Estado e a Revolução119 Lênin é assertivo em explicar que a superação do conteúdo 

das relações sociais e de suas formas (Estado, salário, etc.) é o objetivo maior da revolução, 

é, em suma, a essência da revolução: 

Nós somos partidários da república democrática como sendo a melhor 

forma de governo para o proletariado sob o regime capitalista, mas 

andaríamos mal se esquecêssemos que a escravidão assalariada é o quinhão 

do povo mesmo na república burguesa mais democrática. [...] A 

substituição do Estado burguês pelo Estado proletário não é possível sem 

revolução violenta. A abolição do Estado proletário, isto é, a abolição de 

todo e qualquer Estado, só é possível através da "extinção". 

 

Em “As tarefas fundamentais da ditadura do proletariado na Rússia”120 no item 5º), Lênin 

reafirma que “a tarefa do poder soviético...é continuar firmemente a substituir o comércio 

por uma distribuição dos produtos planificada e organizada...”. Isto é, começar a substituir a 

forma-mercadoria. E, na mesma página da citada obra e edição acima, no item 6º), Lênin 

avança sobre outra forma-social: “É preciso suprimir a moeda (forma-dinheiro) logo nos 

primeiros tempos da passagem do capitalismo para o comunismo [socialismo].”, “para a 

supressão da moeda, que será substituída, em primeiro lugar, por cadernetas [...] que dão 

direito a diversos produtos, etc.”. Numa clara referência a Marx, em Crítica ao Programa de 

Gotha. 

Em 2017 a editora Boitempo publicou o livro “Reconstruindo Lênin”121, do intelectual 

húngaro Tamás Krausz, que no seu capítulo 5, sobre O Estado e a Revolução, este autor 

afirma:  

No programa revolucionário de liquidar o Estado como entidade política, 

a eliminação do “Estado parasita” era precondição política da “libertação 

econômica do trabalho”. Para Lênin, Estado e liberdade poderiam ser 

interpretados como noções diametralmente opostas.122 

 

Este autor húngaro esclarece ainda que Lênin tinha plena consciência das contradições:  

Da mesma maneira que ele [Lênin] havia descrito o Estado do período 

transicional como “Estado burguês” sem burguesia, ele [Lênin] falava de 

um capitalismo de Estado sem burguesia passando a coexistir como 

                                            
119 LENIN, Vladimir. O Estado e a Revolução. Trad. Edições Avante! e Paula Vaz de Almeida. São Paulo: 

Boitempo, 2017. 
120 LENIN, Vladmir I. Oevres. Paris/Moscou, Éditions Sociales, 1962, marco/agosto 1919, p. 101 -114. Apud: 

FERNANDES, Florestan (org.). Coleção Grandes Cientistas Sociais. Lênin, Política. São Paulo: Ática, 

1978. v. 5. p. 162. 
121 KRAUSZ, Tamás. Reconstruindo Lênin – uma biografia intelectual. Tradução Baltazar Pereira, Pedro 

Davoglio, Artur Renzo. São Paulo: Boitempo, 2017. 
122 KRAUSZ, Tamás. Op. cit. p. 270. 
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consequência da NEP123, desde que (e juntamente com outros 

desenvolvimentos) “os empreendimentos do Estado sejam em grande parte 

colocados em uma base capitalista, comercial.”124 

 

Tamás Krausz Prossegue: “Isto era um “recuo” real em relação ao socialismo teórico, na 

medida em que uma orientação baseada em necessidades foi substituída pela lucratividade 

como preocupação central.”125. Ou seja, para Lênin, a NEP era para ser provisória e 

transitória, “um passo atrás” apenas para permitir os “dois passos à frente”, que seria a 

implementação da economia planificada e o prosseguimento da superação das formas (e 

conteúdo) sociais capitalistas. 

Ainda nas palavras de Tamás “A chave para a abordagem de Lênin em relação ao socialismo 

é, portanto, fornecida por seu “socialismo cooperativo”, como uma “mediação da transição”, 

que pode ser rastreado a raízes teóricas anteriores a outubro de 1917. As contradições não 

resolvidas entre as teorias e as práticas de Lênin, dos conceitos nas Teses de Abril e em O 

Estado e a Revolução e escritos posteriores, o Comunismo de Guerra (racionamento militar 

da produção e distribuição) o recuo tático da NEP126, não tiveram tempo para serem 

resolvidas nem no plano teórico muito menos no prático pelo líder russo. Mas isto não quer 

dizer não possamos nós, do alto de nosso tempo, mais de cem anos depois do início deste 

processo, avançarmos nas elaborações que ajudem no avanço da superação dessas 

contradições.  

Pois, como diz Tamás Krausz na obra citada acima “A obra e a vida de Lênin confirmam 

que o marxismo, tanto como teoria quanto como prática política, lida diretamente de ir além 

do capital.”127. Slavoj Zizek128, citado por Krauz129, resume bem o problema: “Repetir Lênin 

não significa que devemos repetir o que ele alcançou, e sim o que ele não conseguiu 

                                            
123 Em março de 1921, o governo de soviético anunciou a “Nova Política Econômica” NEP, também conhecida 

pela sigla NEP. Em suma, esse novo plano recuava com as ações centralizadoras do comunismo de guerra 

e permitia que algumas práticas do sistema capitalista ainda fossem empregadas. Dessa forma, pretendia-

se dar “um passo para trás, para depois dar dois à frente”. Ou seja, reaquecer a economia através do 

capitalismo e, logo em seguida, ampliar o conjunto de ações socialistas. 
124 KRAUSZ, Tamás. Reconstruindo Lênin – uma biografia intelectual. Tradução Baltazar Pereira, Pedro 

Davoglio, Artur Renzo. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 495. 
125 KRAUSZ, Tamás. Idem. 
126 A Nova Política Econômica (NEP) – Capitalismo de Estado, transição e socialismo, org., tradução e 

introdução Antônio Roberto Bertelli, Global Editora, Coleção Bases, v. 52. São Paulo 1987. 
127 KRAUSZ, Tamás. op. cit.  p. 546. 
128 Slavoj Žižek é um filósofo, sociólogo, teórico crítico e cientista social esloveno. É professor da European 

Graduate Schoole pesquisador sênior no Instituto de Sociologia da Universidade de Liubliana. É também 

professor visitante em várias universidades estadunidenses, entre as quais estão a Universidade de 

Columbia, Princeton, a New School for Social Research, de Nova Iorque, e a Universidade de Michigan. 
129 KRAUSZ, Tamás. op. cit. p. 537. 
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alcançar.”, i.e., o avanço teórico e prático para a superação da formas e conteúdos sociais 

capitalistas. 

Mas o “marxismo-tradicional” pós-Lênin elaborou uma a “nova teoria do Estado”, segundo 

a qual o Estado não mais definharia e por fim pereceria, mas, ao contrário do prescrito por 

Marx, engels, Lênim e tantos outros “marxistas-tradicionais”, agora o Estado cresceria 

infinitamente até toda a sociedade ser Estado. Doutrina promulgada na Constituição 

Soviética de 1936. O “marxismo-tradicional” pós-Lênin aventurou-se por esse sendeiro 

perigoso não por inclinação natural mas por necessidade. Pachukanis, foi removido e 

esmagado, por ter defendido as idéias do “marxismo-tradicional” de Marx, Engels e Lênin 

sobre o fato de que o socialismo implica o gradual perecimento do Estado. Essa teoria não 

poderia ser aceita pelo “marxismo-tradicional” pós-Lênin. 

A consolidação do “marxismo-tradicional” pós-Lênin, atravessa esse debate jus filosófico 

do começo ao fim, cuja “visão” para aquém das questões políticas, o ponto de vista 

“científico” é pobre, o, forjada num caldo “marxista” dogmático, remete muito facilmente 

ao ponto de vista tradicional, burguês, de um positivismo bastante elementar. O ponto de 

partida do “marxismo-tradicional” pós-Lênin é a aceitação integral da versão do 

“materialismo dialético e histórico”, simplificado e ausente de toda a problemática filosófica 

e científica e resumido a poucas citações de Marx dedicadas ao Direito e ao Estado, numa 

“teoria completa”, o “marxismo-tradicional” pós-Lênin ataca frontalmente o “marxismo-

tradicional” até-Lênin como negador do caráter normativo e estatal do direito, deduzindo 

prontamente desta “crítica teórica” uma acusação política de traição para com o poder 

soviético, cujo ordenamento normativo representaria a “vontade da classe operária traduzida 

em lei”, e é por isso um conjunto orgânico de regras de conduta destinadas à construção da 

“nova sociedade”. Daí, segundo o “marxismo-tradicional” pós-Lênin, o caráter original, 

peculiar, do direito socialista soviético, que se apresenta como um “direito de tipo novo”, 

para o qual não valeria as críticas de Marx à mediação jurídica. E aqui temos a definição que 

Vichinsky apresenta para o direito:  

O direito é um conjunto de regras da conduta humana estabelecidas pelo 

poder estatal, como poder da classe que domina a sociedade, e também dos 

costumes e das regras de convivência sancionadas pelo poder estatal e 

exercidas coercitivamente com auxílio do aparelho estatal, a fim de tutelar, 

consolidar e desenvolver as relações e o ordenamento vantajosos e 

favoráveis à classe dominante.130 

                                            
130 CERRONI, Umberto. O pensamento jurídico soviético. Trad. Maria de Lurdes Sá Nogueira. Póvoa de 

Varzim: Publicações Europa-América, 1976. p. 77. 
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Ou seja, “marxismo-tradicional” pós-Lênin consolida uma visão de reforço do direito e do 

Estado, pela qual se propunha utilizar o aparelho estatal e o aparelho jurídico como 

instrumentos de consolidação do socialismo, onde a lógica intrínseca voltou a ser a do 

positivismo. Isto é, o “marxismo-tradicional” pós-Lênin é, neste aspecto central, o da teoria 

do Estado e do consequente programa para sua superação, não só diferente, mas o oposto do 

“marxismo-tradicional” até-Lênin. 

Pois para o “marxismo-tradicional” pós-Lênin não era, e ainda não é, nem uma teoria nem 

um programa decorrente, que o poder das  massas, após uma revolução proletária, após a 

tomada do Estado, o poder da classe trabalhadora, avance de tal modo, que em algum 

momento que a máquina estatal é subsumida por organizações sociais novas, libertas, 

horizontais, que possam dar conta de uma forma-política socialista, que não será aquela 

entremeada pelo Estado, acima de classes que já não mais existem, pois, caso essa teoria e 

programa do “marxismo-tradicional” até-Lênin pudesse ser alcançado o Estado seria extinto 

e com ele também seria extinta as bases sociais materiais do “marxismo-tradicional” pós-

Lênin, contradição da realidade à qual predomina seu “instinto de sobrevivência”. 

Mas para o “marxismo-tradicional” até Lênin há uma negativa da possibilidade de transição 

ao socialismo com a manutenção das formas sociais capitalistas, que se não superadas 

mantém a produção atomizada, o trabalho humano abstrato, o império do valor, tudo que o 

socialismo precisa ultrapassar para superar o “estreito horizonte” da sociedade burguesa. 

Nesse ponto do nosso debate temos o encontro de questões relativas às táticas e à estratégia 

na concepção de Lênin, que até sua morte foi a maior influência na Terceira Internacional. 

Não há um sinal igual arbitrário entre as posições de Lênin sobre o Estado, como se o teórico 

russo o definisse apenas como instrumento da classe dominante, nem a teoria política de 

Lênin é um marxismo oficial do Estado soviético, e, tampouco contraposto à visão do Estado 

como derivação da forma mercadoria. 

Mas o próprio Lênin em “Quem são os ‘amigos do povo’ e como lutam contra os 

socialdemocratas?”, de 1898, escreve que “como na fundação da igualdade civil, liberdade 

de contrato e princípios similares do Estado de Direito, aí reside a relação entre produtores 

de mercadorias”131.  

                                            
131 LENIN, Vladmir I. Quem são os “amigos” do povo e como lutam contra os socialdemocratas. Moscou, 

Progreso,1981. Disponível em: 



71 
 

Ou seja, para Lênin, a forma política estatal, ou o Estado, através da forma jurídica da 

igualdade entre os sujeitos de direito, sejam exploradores ou explorados, é um reflexo da 

forma-mercadoria, que por sua vez é usada pela burguesia como arma na luta de classes 

como se a igualdade fosse absoluta, para a submissão consentida do proletariado.  

Ao contrário da Crítica do Valor e do pós-marxismo, para Lênin as formas sociais nunca 

foram apenas manipulação, mas sim formas materiais derivadas das relações sociais 

concretas. Tanto que para Lênin a igualdade jurídica não implica em igualdade política, nem 

tampouco em igualdade uma igualdade universal humana, abstrata, isto é, sem classes. 

Lênin, em O Estado e Revolução, como já vimos acima, no capítulo “As condições 

econômicas do fenecimento do Estado”, se refere claramente à Crítica do Programa de 

Gotha, ao afirmar que mesmo na fase inferior do comunismo, ou na fase socialista, com o 

fim da propriedade privada dos meios de produção, e o advento da sua propriedade social, 

cada indivíduo faz uma parte do trabalho socialmente necessário e recebe da sociedade, 

organizada no Estado transitório, uma quantidade de produtos equivalente ao seu trabalho, 

descontado uma parte destinada ao conjunto da sociedade. Ou seja, segundo Lênin e Marx, 

ainda há, na transição, uma igualdade jurídica e um Estado capitalista, ainda que sem 

burguesia, isto é, o direito igual ainda é um direito burguês, e que como todo direito, 

pressupõe uma desigualdade, pois todo direito consiste na aplicação de uma regra única à 

pessoas diferentes, não iguais, logo o direito igual é uma violação da igualdade e da justiça. 

Para Lênin e para o programa original da Terceira Internacional, do qual ele foi o principal 

elaborador, na primeira fase do comunismo, isto é, no socialismo, ainda não há igualdade e, 

portanto, também ainda não há justiça, pois ainda há diferenças de acumulação individual 

de riqueza. Há, portanto, no socialismo, “apenas” o fim da propriedade provada dos meios 

de produção e como isso o fim da exploração do homem pelo homem, mas persiste ainda, 

como uma herança do passado capitalista, uma distribuição desigual dos bens para o 

consumo, de acordo com o trabalho desigual e não conforme as necessidades, sejam do corpo 

ou espírito. Por isso, entre outros motivos, persistem o Estado e o Direito, ainda burgueses, 

apesar de já não mais haver burguesia. O fim da propriedade privada, não é, portanto, nem 

para Marx, nem para Lênin ou para a Terceira Internacional o objetivo final, mas apenas o 

primeiro passo e, ao mesmo tempo, uma condição sine qua non para os passos seguintes. 

                                            
https://www.marxists.org/archive/Lênin/works/1894/friends/01.htm#v01zz99h-131-GUESS. Acesso em: 

21 dez. 2018. 
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Mas, insistimos, nem para Marx, nem para Lênin ou para o programa fundacional da  

Terceira Internacional, tanto o Estado como o Direito, ou a forma-política e a forma-jurídica, 

ainda permanecem, mas já com outro conteúdo social relacional e na função da regulação da 

produção, circulação e distribuição dos bens, não mais como mercadorias, isto é, sem valores 

de troca, ou seja, já abolida forma-mercadoria, mas sim como valores de uso, tanto para os 

produtos do trabalho, como para o trabalho que os produz. 

Por isso ainda existe um Estado e um Direito, que têm medida de padrão equivalentes para 

trabalhos e distribuições diferentes. O Estado e o Direito, enquanto formas sociais 

relacionais, apenas começam a morrer. Apenas quando as desigualdades materiais e sociais, 

herdadas do capitalismo, forem totalmente superadas é que se poderá superar as formas de 

Estado e jurídicas, pois não haverá mais a necessidade de se adotar padrões iguais, leis do 

Estado, p.ex., para realidades diferentes que não mais existirão. Apenas aí começará o reino 

da plena liberdade. 

Vimos, portanto, que a grande diferença é que o “marxismo tradicional pós-Lênin” tem como 

programa manter e ampliar o Estado, por suas funções, enquanto o “marxismo tradicional 

até Lênin” sempre teve como programa a extinção do Estado, por seus fundamentos mais 

profundos, desde seus “átomos”. 

O “marxismo tradicional até Lênin” nunca conceituou o Estado ou o Direito como 

“proletários”, ao contrário, sempre os definiu como burgueses ainda que sem burguesia, 

porque servem à finalidade da “fiscalização rigorosa do trabalho fornecido e do consumo” 

na medida de sua equivalência geral, isto é, do valor de troca da forma-mercadoria.  

Mas este Estado, ainda burguês, sem burguesia, deve ser administrado diretamente pela 

classe trabalhadora e não por “funcionários” ou uma burocracia estatal apartada dos 

trabalhadores, de uma suposta instância social terceira em relação às relações de classe.  

Por isso, o poder político de fato deve ser exercido pelos organismos dirigentes da base 

social, isto é, os “sovietes de operários camponeses e soldados”, e não por uma 

“superestrutura” distante, seja o “soviet supremo” ou o “politburo”. 

Não se pode simplesmente desconsideram todo o duro debate travado por Marx e Engels 

contra o anarquismo na Primeira Internacional sobre as diferenças entre Socialismo e 

Comunismo, como mediações necessárias para a transição ao invés da destruição imediata 

do Estado, e, como se não bastasse esse “esquecimento”, atribuem a Marx, Engels e Lênin, 
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ou as três internacionais a  pecha de “marxismo tradicional” como se eles também 

defendessem  a manutenção e a ampliação do Estado. 

Não podemos esquecer que o “marxismo tradicional até Lênin” e sua teoria do Estado 

governado pelo proletariado como transição política para a superação não só das classes 

sociais, mas também a superação de todas as formas sociais capitalistas, incluindo a forma-

política estatal, ou o Estado. Não podemos passar uma borracha nas diferenças e mediações 

entre socialismo e comunismo na teoria e programa do “marxismo até Lênin”, como se Lênin 

tivesse defendido a manutenção do Estado, como seus “seguidores” após sua morte. 

Tanto que em Lênin, ao Estado, na fase socialista, conservar a propriedade social dos meios 

de produção e a igualdade do trabalho e da distribuição, faz com haja uma, ainda não total, 

mas importante, mudança no conteúdo social, de classe, deste Estado e também na forma do 

Estado, por ser e aparecer como diretamente controlado pelos trabalhadores, e não mais não-

ser mas aparecer como uma forma de um poder público impessoal, separado da sociedade, 

como aparece o Estado burguês no capitalismo, sob a burguesia, propriamente dito. Pois, 

como bem sabia e escrevia o “marxismo até Lênin” o que dá a característica de classe Estado 

é sua forma, mesmo que pudesse haver pequenas, mas, neste caso, desimportantes, mudanças 

em seu conteúdo social, de classe; se, p.ex., um partido ou movimento da classe trabalhadora 

tomasse esse Estado e mantivesse sua forma, estaria mantendo a sua forma social relacional, 

e, portanto, seu conteúdo profundo capitalista e burguês. As diferenças entre as formas de 

exploração feudal, capitalista e socialista, e as formas derivadas da sociedade mercantil no 

Estado, são claras no “marxismo até Lênin”, mas obscuras, ou obscurantizadas, no 

“marxismo tradicional pós-Lênin”, assim como na Crítica do Valor e no pós-marxismo. 

Para Lênin e o “marxismo-tradicional” até ele o Estado, nos momentos de tensão social e 

política, onde os equilíbrios conferidos pelas formas sociais é desfeito, a burguesia não busca 

o reequilíbrio no poder acima das classes, mas, pelo contrário, usa diretamente o Estado com 

máxima força na luta de classes contra o proletariado. Ou seja, em Marx e Lênin, a 

especificidade da forma moderna do Estado é advento da sua autonomia relativa, como 

distante das classes e da luta de classes, é exatamente isso: relativa. Isto é, à classe de seu 

conteúdo social e relativa à situação de equilíbrio ou desequilíbrio, à crise ou à estabilidade 

O “marxismo-tradicional” até Lênin, não elaborou uma crítica do Estado como a mesma 

profundidade que elaborou a crítica da economia política, mas uma crítica do estado que se 

pretenda marxista e leninista não pode prescindir de toda contribuição em mais de setenta 

anos a este respeito, ou tomar apenas as categorias abstratas simples do primeiro livro de O 
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Capital, desprezar os elementos concretos da sociedade e sua combinação com as formas 

sociais abstratas, mas não menos reais. Qualquer desprezo pelas relações entre os concretos 

e os abstratos, para além de expressar uma diferença na teoria, com o “marxismo-tradicional 

até Lênin”, com o programa, de “O que fazer?”, com a estratégia e com a alternativa. O 

“marxismo tradicional” até Lênin percebia a forma política estatal refletida na igualdade 

formal jurídica em abstrato como reflexos da igualdade da troca da forma-mercadoria, e que 

esta forma-política aparentemente neutra do Estado é expressão invertida de seu conteúdo 

de classe burguês, e, estes são os fundamentos, ou as “fundações” da crítica do “marxismo 

tradicional” até Lênin ao Estado e às suas relações com as classes e com a luta de classes.  

Assim: 

Qualquer crítica que contribua para tornar mais vigorosa e consciente 

nossa luta de classe para a realização de nosso objetivo final merece nosso 

agradecimento. Mas uma crítica que procure retroceder nosso movimento, 

fazê-lo abandonar a luta de classe e o objetivo final - uma tal crítica, longe 

de ser um fator de progresso, só seria um fermento de decomposição.132 

  

                                            
132 LUXEMBURGO, Rosa. Liberdade de Crítica. Edição publicada em 1899 no Jornal Leipziger Volkszeitung. 

Disponível em: https://www.marxists.org/portugues/luxemburgo/1899/mes/critica.htm. Acesso em: 12 

dez. 2018. (tradução nossa). 
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CAPÍTULO 2 O CONTEÚDO CATEGORIAL DO DEBATE 

 

Parafraseando Álvaro Bianchi133 em Arqueomarxismo134, os marxistas que vieram depois de 

Marx, e de Lênin, deixaram pistas, consolidaram ideias e abriram novos continentes, que se 

converteram em força material. Além do retorno a Marx, sobretudo ao Marx de O Capital, e 

a Lênin, precisamos aprofundar o conteúdo de nosso de debate e pesquisa sobre a relação 

entre a luta de classes, Estado, Direito e a superação das formas sociais capitalistas, para tal 

recorremos a intelectuais militantes que avançaram significativamente neste campo. A roda 

não foi reinventada, mas o eixo abaixo do centro de gravidade foi reposicionado. Piotr 

Stutchka, Evguiéni Pachukanis e Louis Althusser deixaram grandes contribuições e 

inovações para nossa prospecção, que aqui tomamos como marcos referenciais nos quais nos 

apoiaremos para irmos às raízes dos problemas que nos propusemos a discutir. 

Se em 

‘O Estado e a Revolução’ revela o fundamental da filosofia política e 

jurídica de Lênin, mas não sua totalidade. O conjunto do pensamento de 

Lênin tratou-se de uma obra em movimento, escrita no calor das 

necessidades políticas revolucionárias e em razão desses objetivos. Em 

muitos momentos, o pensamento de Lênin torna-se mesmo contraditório 

consigo próprio, dadas as tantas marchas da revolução russa, que liderava. 

No entanto, o fundamental em Lênin mantém-se singularizado: a 

identificação, tal qual em Marx e Engels, do Estado e do direito como 

instrumentos institucionais do capitalismo, a serem extintos com ele, e a 

necessidade de superação revolucionária em busca da construção do 

socialismo, sem hesitações.135 

 

Em Piotr Stutchka e em Evguiéni Pachukanis, é que a filosofia jurídica marxista começa a 

se aproximar de uma totalidade concreta, ainda que de pensamento, i.e., teórica, mas que 

expressa de modo mais científico e completo as profundas conexões das gêneses, histórica 

e presente, da sociedade mercantil, i.e., da forma-mercadoria, com toda sua superestrutura 

política e jurídica. 

 

                                            
133 Alvaro Gabriel Bianchi Mendez, Professor livre-docente; coordenador do Laboratório de Pensamento 

Político (Pepol/Unicamp) e pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para 

Estudos Sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu); visiting professor na Columbia University (2013). Atua na 

área de Ciência Política, com ênfase na história do pensamento político e da ciência política na Itália e nos 

Estados Unidos e pensamento político latino-americano. 
134 BIANCHI, Álvaro. Arqueomarximo: Comentários sobre o pensamento político socialista. São Paulo: 

Alameda, 2013. 
135 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 466. 
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2.1 STUTCHKA: OS AVANÇO E OS LIMITES DA CRÍTICA MARXISTA 

 

Piotr Stutchka, 1865 a 1932, foi um advogado e político letão, presidente e primeiro 

ministro da Letónia, de 15 de janeiro a 22 de maio de 1919, jurista e filósofo soviético, 

como comissário do povo de Justiça de novembro de 1917 a março de 1918 e presidente da 

Suprema Corte da República Socialista Federativa Soviética Russa de janeiro de 1923 a 

janeiro de 1932. Após seu retorno da Sibéria, onde ficou preso por cinco anos, Stutchka 

retoma sua atividade política em 1904, participa da criação do Partido Trabalhista Social-

Democrata da Letônia (LSDSP), do qual ele será membro do comitê central. Em 1906 

Stutchka encontra-se com Lênin e adere às teses bolcheviques. A partir de 1911, Stutchka 

torna-se um dos editores do jornal bolchevique Zvezdá ("Estrela") e depois de seu sucessor, 

o Pravda ("Verdade"), até serem banidos em 1914. Em fevereiro de 1917, Stutchka 

participa da Revolução de Fevereiro, como um dos editores do Pravda. Após a Revolução 

de Outubro de 1917, Stutchka foi eleito Comissário para a Justiça (equivalente a ministro), 

cargo que ocupou até março de 1918. 

Stutchka tem em Lênin seu modelo político e teórico. Em 1920 Stutchka passa a ser um do 

Comitê Executivo da Terceira Internacional, e, a partir de 1921, ele volta ao Comissariado 

do Povo para a Justiça, mas desta vez como substituto, em 1923, Stutchka é eleito para o 

cargo de Presidente do Supremo Tribunal da RSFS da Rússia, que ele manteve até sua morte, 

em 1932. 

Stutchka participou ativamente da elaboração das leis soviéticas e publica numerosas obras 

jurídicas, tais como O Papel Revolucionário da Lei e do Estado em 1921 e A Revolução da 

Lei em 1923. Naquela época, de 1925 a 1927, ele foi editor-chefe da Enciclopédia O Estado 

e o Direito Soviético, do qual Evgeni Pachukanis também participou, com o qual Stutchka 

compartilhava uma visão do Direito, destinada a identificar as relações jurídicas com as 

relações econômicas subjacentes e sociais, de classes.136 Para Stutchka o direito é “um 

sistema (ou ordenamento) de relações sociais correspondente aos interesses da classe 

dominante e tutelado pela força organizada desta classe”137, i.e., o Estado. 

                                            
136 OLMANE, Pūce. Pēteris Stučka: Biobibliogrāfiskais rādītājs / Петр Стучка: Биобиблиографический 

указатель (in Latvian and Russian). Riga: Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka. (Ok, p. Owl, O. 

(1988). Peter Stučka: Índice biobibliográfico / Петр Стучка: Биобиблиографический указатель (em letão 

e russo). Riga: Biblioteca Estatal de Viļa Lāča da RSS da Letónia.) Disponível em: 

http://www.letoniabrasil.org. Acesso em: 15 dez. 2018. (traduzido eletronicamente). 
137 STUTCHKA, Piotr. Direito e luta de classes. Trad. Soveral Martins. 2. ed. Coimbra: Centelha, 1976. p. 34. 
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Durante o processo de formação de um pensamento jurídico marxista na Rússia, do final do 

século XIX ao início do XX, as primeiras filosofias do direito com base no marxismo, ainda 

eram muito presas a um “psicologismo” metodológico, para o qual a “consciência” jus 

filosófica expressava sua classe social, como origem ou como projeto de sociedade. 

O primeiro pensador marxista do direito a superar essa visão e método foi Piotr Stutchka, 

que abriu os horizontes com novas ideias e questões de fundo, colocando o direito não apenas 

como expressão individual e coletiva dos membros de uma ou de outra classe, mas como 

expressão da luta de classes, isto é, não como reflexo mecânico e imediato, mas como 

resultante de um processo histórico contraditório, como produto das tensões sociais. 

Tendo como base elementos mais gerais da obra de Marx como base para sua elaboração 

jurídica, Stutchka conceitua o sistema jurídico como expressão das relações sociais entre as 

classes, dominante e dominadas, na qual a primeira se apoia na sua força organizada, o seu 

Estado. 

Em ‘O problema do Direito de Classe e da Justiça de Classe’138, de 1922, Stutchka escreve 

“Quando nos vimos forçados, em 1919, a formular, no Comissariado da Justiça, nossa 

concepção de Direito, lapidamos a seguinte sentença, que adquiriu, além disso, caráter 

oficial, tendo sido acolhida, em russo, nos preceitos fundamentais do Direito 

Criminal (vide Compilação das Leis de 1919, Nr. 66, art. 590): "O Direito é um sistema (ou 

uma ordem) de relações sociais, que corresponde aos interesses da classe dominante e que, 

por isso, é assegurado pelo seu poder organizado (o Estado)."139 

O principal avanço científico de Stutchka com esta definição categorial é situar a questão do 

direito a partir de critérios objetivos, superando o formalismo e descortinando-o como um 

fenômeno social e histórico, i.e., não eterno, ou seja, que se transforma como tempo, 

conforme as lutas de classes vão mudando a história. 

Além de um critério científico objetivo, Stutchka estabelece a luta de classes, com suas 

contradições lógicas e materiais, como uma medida de verificação, um padrão de medida 

para a classificação de diferentes direitos. Stutchka revela, então, as conexões da luta de 

classes com o Estado e com o direito. Nas palavras de Adriano de Assis Ferreira:  

                                            
138 STUTCHKA, Piotr. Das Problem des Klassenrechts und der Klassenjustiz (O Problema do Direito de 

Classe e da Justiça de Classe), in: Kleine Bibliothek der Russischen Korrespondenz (Pequena Biblioteca 

da Correspodência Russa), Nr. 80-81, Hamburg 8: Verlag Carl Hoym, Nachf. Louis Cahnbley, 1922. p. 3 

et seq. Disponível em: http://www.scientific-socialism.de/PECAP8.htm. Acesso em: 21 dez. 2018. 
139 STUTCHKA, Piotr. Direito de classe e revolução socialista. Org. e trad. Emil Von München. 2. ed. São 

Paulo: ed. Sundermann, 2001. p. 76. 
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Stutchka procurará aceitar integralmente as teses de Marx, buscando 

extrair delas sua fundamentação para compreender o direito. Partirá da 

ideia de modo de produção, buscando derivar todos seus conceitos 

políticos e jurídicos do papel ocupado por eles dentro do processo de 

produção capitalista.140 

 

Stutchka propõe um esclarecimento da origem dialética do direito, na luta de classes e supera 

assim as definições anteriores, positivistas, escolásticas ou “técnicas”, compreendendo o 

direito com base em relações sociais concretas, em relações de produção, como o 

fundamento do fenômeno jurídico, como um fenômeno social e histórico complexo, 

conectado com as relações de produção, e específico à estas determinadas relações de 

produção capitalistas, e destas relações de produção específicas, conectadas à superestrutura 

política e jurídica, Estado e Direito, numa ida e volta dialética.  

As formas do direito, portanto, seriam a própria relação social, de natureza 

econômica, da qual brota o interesse da classe dominante, que 

normalmente se converte em lei, e que precisa se manifestar de modo 

genérico e universal, pois esse interesse de classe requer a manutenção de 

seu polo antagônico, o trabalhador que será explorado. Essa soma toda 

‘realiza formalmente’ a relação econômica e caracteriza o direito burguês. 

Sua unidade viria naturalmente do desenvolvimento econômico, que 

reproduziria o direito, e da pressão exercida, por meio da lei, pela classe 

dominante.141 

 

Stutchka associa, assim, as relações de produção às questões de fundo do direito 

correlacionando as categorias jurídicas às categorias da produção, como o direito à 

propriedade privada dos meios de produção, o contrato de compra e venda de mercadorias 

simples e o contrato de compra da mercadoria força de trabalho, que movem as relações de 

produção capitalistas, que por sua vez movem o direito. 

Segundo Stutchka,  

Se agora tomarmos a ler a célebre passagem do Prefácio à Contribuição à 

Crítica da Economia Política, onde está definida a relação de propriedade 

como simples expressão jurídica das relações de produção, teremos diante 

de nós quase todo o direito burguês: o direito de propriedade, o contrato de 

compra e venda (de troca) e o contrato de trabalho.142 

                                            
140 FERREIRA, Adriano de Assis. Questão de classes: direito, Estado e capitalismo em Menger, Stutchka e 

Pachukanis. São Paulo, Alfa-Ômega, 2009, p. 75. 
141 STUTCHKA, Piotr. Direito e luta de classes: teoria geral do direito. São Paulo: Acadêmica, 1988. p. 93. 
142 STUTCHKA, Piotr. op. cit. p. 78.  
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A conexão da relação jurídica do direito de propriedade privada dos meios de produção com 

as relações de produção é, para Stutchka a forma jurídica concreta, enquanto as variações 

não-estruturais conformam a sua forma jurídica abstrata. 

O formalismo jurídico, para Stutchka, corresponde, portanto, ao normativismo, segundo ele 

não diretamente ligado às relações de produção. responde por tal momento, que, por sua vez 

leva a um nível subjetivo do direito. Como explica Stutchka  

A primeira destas duas formas e, portanto, a forma jurídica concreta da 

relação, coincide com a relação econômica, enquanto a forma abstrata, 

proclamada na lei, pode não coincidir e chega frequentemente a 

diferenciar-se muito da relação econômica. Além disso, existe uma 

terceira forma que, segundo uma conhecida expressão de Petrazickij, 

podemos chamar de forma “intuitiva”: a “emoção” psíquica interna, que o 

indivíduo sente nas diversas relações sociais, o juízo que emite sobre elas 

sob o ponto de vista da “justiça”, da “consciência jurídica interna”, do 

“direito natural” etc., ou, por outras palavras, da ideologia.143 

 

Ou, nas palavras de Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero  

Utilizando uma terminologia mais atual caberia dizer que as três ‘formas’ 

de Stutchka viriam corresponder, de modo exato, à distinção usual entre 

fato, norma e valor, ou ainda entre direito efetivo, direito válido e direito 

justo; mas o especial de Stutchka consistiria em privilegiar o primeiro 

destes elementos (daí que a sua seja uma concepção sociológica do direito) 

e interpretá-lo numa chave econômica.144 

 

Adriano de Assis Ferreira explica  

Em cada uma das formas jurídicas apareceria o caráter classista. Na relação 

concreta o caráter de classe brotaria da distribuição dos meios de produção 

e dos homens e suas relações. Na lei, o caráter de classe seria dado pelo 

poder estatal da classe. Na ideologia, pela consciência de classe. Em todas 

as formas, assim, se desenvolveria uma luta contra sistemas de interesses 

contrários, uma luta de classes.145 

 

Das suas definições mais gerais e do estudo do corpus do direito Stutchka leva à 

possibilidade de direito de classe dos trabalhadores ao lado de um Estado com o mesmo 

caráter de classe, mas Stutchka baralha essa hipótese apenas como medida de transição, 

                                            
143 STUTCHKA, Piotr. Direito e luta de classes: teoria geral do direito. São Paulo: Acadêmica, 1988. p. 79. 
144 ATIENZA, Manuel; MANERO, Juan Ruiz. Marxismo y filosofía del derecho. México: Fontamara, 1998. 

p. 74. (tradução nossa). 
145 FERREIRA, Adriano de Assis. Questão de classes: direito, Estado e capitalismo em Menger, Stutchka e 

Pachukanis. p. 93.  
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portanto provisória, sem nunca deixar de lado a necessidade do desaparecimento dos dois 

fenômenos sociais e históricos, correlatos, Direito e Estado. 

Segundo Stutchka,  

Era necessário destruir as velhas relações de produção, porém, falta ainda 

uma nova organização para substituí-las. Certamente, ter-se-ia incorrido 

em erro quem anulasse, com um simples parecer, todo o passado, 

buscando, por assim dizer, a “normalização”, ou seja, declarando normal 

ou mesmo legal a nossa ruína puramente russa, que se explica, de certo 

modo, pelas condições exclusivamente russas do nosso atraso. [...] Esta 

breve descrição é suficiente, a meu ver, para definir a função 

revolucionária do direito, tal como Marx a destacou a propósito da 

legislação operária. Como o direito de uma classe ascendente, tem grande 

importância criadora nos momentos de mudança decisiva, mas, como o 

direito de uma classe dominante em decadência, tem apenas um sentido 

contrarrevolucionário. É necessário, no momento atual, ter em mente 

especialmente as palavras de Engels sobre a concepção jurídica como 

concepção burguesa do mundo em geral. Não se deve supervalorizar a 

importância do direito e da lei como fator revolucionário, e muito menos 

supervalorizar a sua função.146 

 

Stutchka critica, assim o uso do direito como fator revolucionário, bem como ao Estado 

como um aparato burocrático que já começava a negar seu perecimento futuro. 

Para Stutchka dever-se-ia  

repelir qualquer teoria revisionista e economista que pregue a 

incapacidade da lei revolucionária, em face das relações de produção 

burguesa. Porém, devemos igualmente precaver-nos em face dos legistas 

[legisladores] revolucionários que acreditam na onipotência do decreto 

revolucionário. Da força da classe vitoriosa, dos êxitos da sua luta de 

classes (que apenas mudou os seus métodos) depende a vitória definitiva 

do novo sistema de relações sociais no interesse do proletariado.147 

 

Enfim, para Stutchka o direito é um fenômeno em conexão com a luta de classes e com as 

relações de produção, como uma forma do capital, onde não entra o sujeito, o indivíduo, 

apenas as classes e sua luta. As mudanças nas formas do direito, concretas e abstratas se dão, 

então, pela correlação de foças na luta de classes e pela posição das classes com relação ao 

Estado. O direito é uma forma específica do capitalismo porque o direito é a forma do capital. 

Ou seja, na perspectiva, da luta de classes uma classe domina e outra dominada, o direito 

vigente é o direito da classe dominante nessa relação, o que pode levar a concluir que em 

                                            
146 STUTCHKA, Piotr. Direito e luta de classes: teoria geral do direito. São Paulo: Acadêmica, 1988. p. 116. 
147 STUTCHKA, Piotr. op. cit. p. 134.  
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uma sociedade e Estado saídos de uma revolução da classe trabalhadora, seria possível um 

“direito-revolucionário”, ou de um “direito proletário”. 

Em “Direito de classe e revolução socialista”, de Piotr Stutchka, com compilação de artigos 

escritos entre o período de 1918 e 1922, além do primeiro decreto sobre o Tribunal do 

Conselho dos Comissários do Povo, de 1917 (integrado então por Lenin, Trotsky, Stalin, 

Stutchka entre outros), traduzidos em 2001 pelo advogado e professor Emil von Munchen, 

diretamente do original russo e de um ensaio em alemão, o artigo de Stutchka que inicia o 

livro, “Tribunal velho, tribunal novo”, de 1918, trata dos dispositivos normativos com 

origem no primeiro decreto do Conselho dos Comissários do Povo sobre o Tribunal, que 

determinou a abolição do senado e dos antigos tribunais, como medida de ruptura e, ao 

mesmo tempo de transição ao socialismo. 

Este decreto redigido por Stutchka abolia toda a estrutura judiciária do antigo regime russo 

e convocava eleições para todos os cargos da magistratura, a formação de tribunais locais e 

regionais, atacando também toda a velha estrutura burocrática jurídica e estatal do velho 

regime e, simultaneamente, criava meios de fiscalização e controle da nova classe dirigente 

do Estado, os trabalhadores, sobre os tribunais  

Apenas o decidido despedaçamento de todo o velho edifício [as 

instituições judiciárias tradicionais] pode conduzir a uma mudança nas 

concepções daquele ‘estamento’ tão conservador como o dos juristas e 

induzi-los a pensar que eles mesmos devem existir para o povo e não o 

povo para eles.148 

 

Todos os cidadãos podiam concorrer à magistratura. Foi abolida também a profissão de 

advogado. Stutchka encabeçou assim uma ruptura revolucionária com a antiga ordem e ao 

mesmo tempo, uma reorganização da ordem jurídica de forma transitória, com parte de um 

processo de reelaboração jurídica com base nas massas trabalhadoras insurretas. 

Stutchka entendia por legalidade socialista o conjunto de preceitos jurídicos que se baseavam 

no poder dos sovietes, como expressão da correlação de forças institucional da luta de 

classes, em que tal legalidade jurídica e o Estado deviam ser transitórios e, portanto, sujeitos 

a constantes transformações, adaptações e mesmo supressões. 

                                            
148 STUTCHKA, Piotr. Direito de classe e revolução socialista. Org. e trad. Emil Von München. 2. ed. São 

Paulo: Sundermann. 2001. p. 14. 
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No artigo “A constituição da guerra civil”, de 1918, Stutchka discute as condições da 

transição e as contradições com a necessidade de uma ordem, portanto estatal e jurídica, em 

conflito com o processo em curso de tomada do poder pelos trabalhadores. 

Stutchcka perguntava “como é possível uma constituição escrita em uma época de transição, 

em que ‘apenas o movimento é permanente’?”149, cuja resposta era a possibilidade de 

alterações irrestritas e ilimitadas, não havia “cláusulas pétreas”, todo poder pertencia aos 

trabalhadores, o traço fundamental da cidadania soviética era a condição de trabalhador.  

Mas no artigo “Direito Proletário”, de 1919, Stutchka tentou dar respostas imediatas às 

polêmicas em debate relativo a uma teoria marxista do direito. Seu ponto de partida é que o 

direito se constitui num um sistema de relações sociais, e somente após essa base material 

relacional, se configura também como normas que, por sua vez, regulam as relações sociais 

onde se origina. Como ele diz "O Direito é um sistema (ou uma ordem) de relações sociais, 

que corresponde aos interesses da classe dominante e que, por isso, é assegurado pelo seu 

poder organizado (o Estado)"150. Aqui sua visão objetivista que conecta diretamente o 

direito com a superestrutura é exposta, tendo direito e estado como meios de dominação e 

exploração de classe, no sentido que o direito de transição, do proletariado como classe 

dominante, “as relações entre os homens no ordenamento socialista serão reguladas não 

pela coerção, mas pela boa vontade consciente dos trabalhadores, isto é, pela nova 

sociedade inteira”151. Assim, o “direito proletário” é resultado de uma inversão na correlação 

de forças da sociedade, no seu processo de ruptura rumo a uma nova ordem, hegemonizada 

pela classe trabalhadora, sendo direito somente por ser direito de classe articulado em um 

estado que também é de classe. 

A concepção de direito de Stutchka, classista e socialista, depende um novo ordenamento 

social, político e jurídico devido seu caráter peculiar como parte do fenômeno da transição 

que precisa de um direito e de sua legitimação, como mais um elemento transformador da 

sociedade, que nega a sim mesmo, pois pressupõe sua própria extinção. Um direito que que 

nasce e participa do processo revolucionário, de ruptura e reconstrução social, com vistas a 

superação das formas sociais capitalistas, inclusive de suas próprias formas concreta e 

abstrata. A conformação de um direito de transição, nos moldes de Stutchka também 

depende da necessidade de “libertar as mentes do proletariado do modo burguês de pensar”. 

                                            
149 STUTCHKA, Piotr. Direito de classe e revolução socialista. Org. e trad. Emil Von München. 2. ed. São 

Paulo: Sundermann. 2001. p. 27. 
150 STUTCHKA, Piotr. op. cit. p. 76. 
151 STUTCHKA, Piotr. op. cit. p. 35. 
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Pois a mudança no conteúdo social do estado e do direito de burguês para proletário, poderia 

subverter sua forma, mas esta subversão dependeria de ações conscientes de sujeitos 

determinados, nos termos de que “não estamos penetrados pela convicção de que todo 

Direito é apenas um Direito de classe e que não possa ser nada de diferente”152.  

Essa concepção de direito proletário de transição de Stutchka cresce e se aprofunda no 

mesmo compasso que a transição, de fato se alonga no tempo e que suas contradições 

afloram. Tanto que no texto “O problema do direito de classe e da justiça de classe”153, de 

1922, Stutchka aprofunda sua análise e avança em sua teoria de forma mais sistematizada. 

Esse direito proletário, de Stutchka, também não pode nunca perder a pretensão, também 

subjetiva de ser um direito de transição, provisório e não “um direito em geral”, permanente, 

sob pena de não se extinguir, combinação de fatores objetivos e subjetivos.  

Pois a necessidade de se constituir uma ordem social, política e jurídica socialistas fez com 

que o direito ficasse cada vez mais coercitivo, que libertador. Assim, a Stutchka e à sua 

teoria, cada vez mais apenas lhe restava um apelo ao fator subjetivo. 

O pensamento jurídico de Stutchka nos permite pensar não só uma forma jurídica 

radicalmente democrática com controle e participação popular, mas também a sua superação 

enquanto superestrutura de dominação necessária à exploração. 

Os erros e fracasso final da primeira experiência histórica de tentativa de superação das 

formas e conteúdos sociais capitalistas não podem ser depositados somente na conta de uma 

insuficiência teórica e programática, mas os limites subjetivos, tanto dos sujeitos sociais, 

proletariado e camponeses, como dos sujeitos políticos, vanguarda, partido e intelectuais, 

numa lógica dialética de ‘teoria-programa-ação’, também tiveram sua cota no sentido de não 

conseguirem apontar as raízes mais profundas das contradições nem os meios mais 

adequados para sua superação. Os limites foram objetivos e subjetivos. 

A incompletude de Stutchka está no hiato sem mediações entre sua análise objetivista do 

direito e de sua relação, em certa medida, mecânica, com as classes e a luta de classes, por 

um lado, e sua proposição subjetivista, baseada na “boa vontade”, na “consciência”, na 

“confiança”, dos sujeitos, por outro lado. Stutchka não teve tempo de ver sua proposição 

teórico e programática ser negada na teoria e na prática, também pelo resultado do 

                                            
152 STUTCHKA, Piotr. Direito de classe e revolução socialista. Org. e trad. Emil Von München. 2. ed. São 

Paulo: Sundermann. 2001. p. 61. 
153 STUTCHKA, Piotr. op. cit. p. 71. 
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subjetivismo, da “má vontade”, da “inconsciência”, da “desconfiança”, dos sujeitos, que 

apenas quatro anos após a sua morte, reverteu o caráter transitório da teoria e do programa 

para o Direito e para o Estado, para uma teoria e uma prática de um Estado que não mais 

definha nem desaparece, pelo contrário, cresce e se fortalece, e de um Direito que não mais 

nega a si mesmo, que deixa de ser uma crítica marxista do direito, e se afirma como uma 

apologia de uma teoria geral, eterna, ideológica, enfim, em uma falsificação/inversão da 

teoria e do programa originais da revolução e do marxismo. 

 

2.2 PACHUKANIS E A CRÍTICA MARXISTA DO DIREITO 

 

No ano de 2017 foram publicadas no Brasil duas edições da obra mais importante de 

Evguiéni B. Pachukanis: Teoria Geral do Direito e Marxismo, uma pela Boitempo154 e outra 

pela Sundermann155. Ambas excelentes, a primeira com prefácios e posfácios sobre o autor 

e a obra e a segunda com ensaios escolhidos do autor pela primeira vez traduzidos do russo 

para outro idioma. E, já havia uma edição anterior da editora Acadêmica, de 1988, mas 

esgotada. A Teoria Geral do Direito e o Marxismo (1924) “fez parte de um intenso debate 

na Rússia pós-revolucionária dos anos 20. Entretanto, após os expurgos stalinistas dos anos 

30, que vitimaram diversos intelectuais, dentre os quais Evguiéni B. Pachukanis.”156 

Conforme explica Joelton Nascimento: 

Pachukanis elabora nesta obra uma tentativa de análise baseada em uma 

“microscopia social” tal como aquela realizada por Marx em O Capital, 

isto é, também ele elaborou uma análise da forma mais abstrata e simples 

a partir da qual as formas-sociais capitalistas desenvolvidas funcionam, 

assim como Marx desenvolveu a mercadoria como a forma elementar da 

sociabilidade capitalista. [...] É digno de nota a clareza com a qual 

Pachukanis levanta este problema: “O homem torna-se sujeito de direito” 

diz-nos ele, “com a mesma necessidade que transforma o produto natural 

em uma mercadoria dotada das propriedades enigmáticas do valor” 

(1989, p. 35).157 

Ou nas palavras do próprio Pachukanis:  

Aqui, o conceito de direito é visto exclusivamente do ponto de vista do 

conteúdo; a questão da forma do direito como tal não é sequer colocada. 

                                            
154 PACHUKANIS, Eveguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. (Moscou, 1924). Tradução: Paula Vaz 

de Almeida, revisão técnica Alysson Mascaro e Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2017. 
155 PACHUKANIS, Eveguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo e Ensaios Escolhidos. Trad. Lucas 

Simone Coord. Marcus Orione. São Paulo: Sundermann, 2017. 
156 LOISEAU, Léon. Directions pour une approche marxiste du droit: la theorie generale du droit 

d’e.b.pachukanis. Actuel Marx en Ligne n. 16, 2002. Disponível em: http://actuelmarx.u-  

paris10.fr/alp0016.htm. Apud: NASCIMENTO, Joelton. Com Pachukanis para além de Pachukanis. 

Disponível em: https://lavrapalavra.com/2017/03/29/com-pachukanis-para-alem-de-pachukanis-direito-

dialetica-da-forma-valor-e-critica-do-trabalho/. Acesso em: 01 dez. 2018. 
157 NASCIMENTO, Joelton. op. cit. 
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Entretanto, não resta dúvida de que a teoria marxista não deve apenas 

examinar o conteúdo material da regulamentação jurídica nas diferentes 

épocas, mas também oferecer uma interpretação materialista da própria 

regulamentação jurídica como uma forma histórica determinada.158 

 

Márcio Bilharinho Naves159 já nos mostrou que para o Pachukanis desde a primeira edição 

de Teoria Geral do Direito e o Marxismo em 1924, em consonância com sua conceituação 

das categorias sociais, forma valor-capital, forma jurídica, a definição mais precisa dos 

esforços revolucionários na Rússia ainda era a de um “capitalismo de Estado proletário”. 

O vínculo que Marx estabeleceu em O Capital e na Crítica do Programa de Gotha entre a 

crítica do trabalho e crítica da forma jurídica é então redescoberto, depois do longo período 

em que este vínculo foi quase que completamente esquecido pelo marxismo tradicional e 

pela esquerda em geral. 

No “Prefácio” à segunda edição desta obra, Pachukanis diz que Stutchka está correto ao 

compreender sua interpretação, em Teoria geral do direito e marxismo, como aproximação 

entre forma do direito e forma-mercadoria. No entanto, isto não significava “descobrir a 

América”, pois, segundo Pachukanis, havia elementos suficientes para ela em Marx e em 

Engels, equacionando, respectivamente, sujeito jurídico e propriedade de mercadoria, de um 

lado, e princípio da igualdade e lei do valor, de outro. 

No Capítulo V de Teoria Geral do Direito e Marxismo, denominado “Direito e Estado”, 

Pachukanis defende que a necessidade capitalista de um “Estado de paz” (estabilidade 

econômica) coincide com o momento em que a troca passa a ser um fenômeno corrente. 

Diante dessa necessidade, os mercados e centros comerciais passaram a ter privilégios 

particulares com vistas à proteção de suas propriedades contra apreensões arbitrárias e a 

segurança na execução dos contratos. Somente com o desenvolvimento da economia 

monetária e do comércio, as formas econômicas criaram a verdadeira oposição entre a vida 

pública e a vida privada, que ao longo do tempo foram “naturalizadas” e passaram a ser o 

fundamento da teoria jurídica do poder. Segundo este autor, diante do fato de o Estado 

possuir funções distintas (tais como travar guerras, com base na razão de Estado; e atuar 

                                            
158 PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria geral do direito e marxismo. Trad. Paula Vaz de Almeida; revisão téc. 

Alysson Leandro Mascaro, Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 72 
159 Márcio Bilharinho Naves (Uberaba, 1952) é um filósofo marxista brasileiro. Bacharel em direito 

pela Universidade de São Paulo, doutorou-se em filosofia na Universidade Estadual de Campinas, livre-

docente pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas - IFCH - Unicamp. É professor do Instituto de 

Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. É um dos maiores estudiosos da América Latina acerca das 

relações entre o marxismo e o direito, destacando-se pelo rigoroso estudo da obra do jurista 

soviético Evgeni Pachukanis. 
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como fiador da troca mercantil, tendo sua autoridade emanada do Direito) uma só teoria 

jurídica do Estado é incapaz de abarcar todas as funções deste e, oferecer, assim, uma ótica 

alterada da realidade.  

Na concepção de Pachukanis, o domínio de classe tem uma extensão maior do que a esfera 

oficial de domínio do Estado. O domínio da burguesia pode ser expresso diante da 

dependência do Estado em relação ao setor bancário e aos grupos capitalistas e, ademais, na 

relação de dependência de cada trabalhador individualmente diante da entidade empregadora 

e, finalmente, na situação de o staff do aparelho estatal estar profundamente relacionado à 

classe dominante. O autor diz que não seria suficiente explicar que o cenário ideológico 

construído pela classe dominante serviria para camuflar o seu domínio de classe por trás do 

aparelho estatal. Mas, segundo ele, para que se verifique as raízes de uma ideologia, faz-se 

necessário verificar as relações reais que esta exprime. 

Assim, o senhor feudal submeteu os camponeses por dispor de uma força armada e, ao longo 

do tempo, este domínio de fato se revestiu de um “véu ideológico” oferecido pela autoridade 

emanada de “Deus”. Já a submissão do operário assalariado ao capitalista se desenvolve pela 

dominação do trabalho morto acumulado que domina o trabalho vivo. O aparelho de 

dominação, neste caso, está situado acima de cada capitalista individual e é tido como uma 

força impessoal. Desse modo, não é, principalmente, a coação política ou jurídica sobre o 

assalariado para que ele trabalhe para um empresário específico, mas sua força de trabalho 

é colocada no mercado e vendida formalmente por meio de um contrato livre. 

A relação de exploração é verificada formalmente pelas relações entre o proletário e o 

capitalista, que, em tese, possuem mercadorias “independentes” e “iguais”; o poder político 

de classe pode se revestir na forma de poder público. No caso, a democracia oferece o acesso 

coletivo da classe ao poder. Ao passo que a sociedade passa a representar um mercado, a 

máquina do Estado passa a se estabelecer como a vontade geral, impessoal. 

Quando os termos da troca passaram a ser determinadas por meio de uma autoridade situada 

fora das leis naturais do mercado, o Estado, os conceitos de “valor de troca” e de 

“mercadoria” foram alterados.  

A coação por meio da violência situa um indivíduo contra o outro, indo ao encontro das 

premissas iniciais que tinham como base as relações entre os proprietários de mercadorias 

no âmbito do mercado. Como a coação não pode ser vista como a subordinação de um 
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proprietário diante do outro, esta deve emergir de uma forma camuflada, advinda de uma 

pessoa coletiva abstrata.  

Desse modo, o poder de um homem sobre o outro é expressado como poder do Direito, assim 

sendo, camuflado como o poder de uma norma objetiva imparcial. Nesse sentido, o poder 

do Estado passa a ser percebido como um fenômeno abstrato e racionalista.  

Para Pachukanis, o Estado jurídico é um modelo de conveniência, visto que este pôde 

substituir a ideologia religiosa e camuflar o domínio das massas por parte da burguesia. 

Nesta concepção a atuação estatal Estado está permeada pela luta entre todo tipo de 

agrupamentos, sendo estes, classes, partidos, dentre outros, que podem ser considerados 

como as “molas do mecanismo do Estado”.  

O jurista russo sustenta que antes de criar suas teorias, a burguesia edificou o seu Estado na 

prática, tendo seu início baseado na Europa Ocidental, nas comunidades urbanas. Os 

recursos financeiros estatais proporcionaram o surgimento de empregados e funcionários 

públicos, assegurando ao caráter público da autoridade sua base material.  

O aperfeiçoamento do Estado burguês deveu-se ao princípio de que os agentes de troca no 

mercado não eram capazes de disciplinar sua relação através de sua própria autoridade. A 

relação de troca capitalista, portanto, criou a exigência de uma terceira parte que funcionasse 

como uma garantia recíproca dos possuidores de mercadorias enquanto proprietários e 

também regras que regessem as relações de troca entre esses indivíduos.  

Por fim, para Pachukanis, a sociedade de classes não é apenas um mercado no qual se 

inserem os proprietários de mercadorias autônomos, mas também uma arena de conflitos 

entre as classes, na qual o Estado é concebido como uma arma importante. Na verdade, não 

há uma coexistência, mas um domínio de uma classe sobre a outra. O autor vislumbra que o 

acirramento da luta de classes faz com que burguesia revele seu modelo de Estado de Direito, 

deixando de camuflá-lo, passando a demonstrar a essência do poder estatal como a violência 

organizada de uma classe que se sobrepõe às demais. 

Efetuando uma releitura de Marx, na qual verifica a relação intrínseca entre o Direito e as 

relações de troca capitalistas, Pachukanis constrói uma crítica ao normativismo jurídico e 

defende a impossibilidade de constituição de um “socialismo jurídico” ou de um “Direito 

proletário”.  

Sua posição “antijurídica” centra-se no argumento de que a transição do capitalismo ao 

socialismo e deste ao comunismo depende da extinção do conjunto de formas [sociais] por 
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meio das quais o capitalismo é operacionalizado, dentre essas a forma-jurídica, mas não só; 

também e principalmente a forma-mercadoria. 

Em sua concepção, é indiscutível que o Direito sirva aos interesses da burguesia capitalista 

dominante e, assim, defende que a forma jurídica não é uma mera ideologia, mas um 

operador real que atua no âmbito da complexa sociedade capitalista. Desta forma, inova ao 

reconhecer que o Direito não é uma “ficção” que deve ser deixada de segundo plano, ao 

contrário, a forma jurídica e as demais formas-sociais capitalistas possuem uma autonomia 

relativa própria no interior do capitalismo, não estando subordinada a outras esferas de 

poder.  

A visão positivista, segundo Pachukanis, encobre a historicidade do Direito, concebendo a 

forma-jurídica e demais formas sociais capitalistas como invariáveis em todos os tempos e 

lugares. Na verdade, as formas-sociais são históricas porque surgem em uma formação social 

(capitalismo) específica, eminentemente burguesa, alcançando seu pleno desenvolvimento 

no capitalismo. Somente com o fim da dialética classista, da extinção da sociedade de 

classes, e da sociedade produtora de mercadorias, sejam Coca-Cola ou AK-47, é que as 

formas sociais capitalistas serão superadas. 

Nesse sentido, o autor verifica que a revolução não pode resultar apenas na ocupação do 

aparelho estatal e jurídico com vistas ao oferecimento de novas diretrizes comunistas. 

Justamente pela falta de neutralidade das instituições capitalistas, o Estado e o Direito não 

podem ser colocados à serviço do comunismo. Apesar disso, Pachukanis ainda considerava 

que a extinção do Direito não se daria de forma instantânea, mas as instituições jurídicas 

seriam mantidas e desempenhariam funções disciplinadoras por um tempo na sociedade de 

transição.  

Ou seja, as instituições “inimigas” (Estado e Direito) serviriam aos anseios da sociedade de 

transição, considerando-se a impossibilidade de constituição de um Direito ou Estado 

eminentemente “proletários”, muito menos um “mercado-socialista”, uma vez que não se 

pode dissociar o Direito do sistema capitalista.  

Por isso mesmo a teoria de Pachukanis tornou-se incompatível com os anseios do Partido 

Comunista da URSS durante a década de 1930, que buscou a constituição de um Estado forte 

e do Direito soviético, abraçando um projeto de capitalismo de Estado operado pelos 

“proletários”, leia-se: burocracia do Estado. Com a consolidação do stalinismo, a obra de 

Pachukanis chegou a ser proibida e a concepção de robustecimento do Estado no campo 
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jurídico de Andrei Vichinsky160 ganhou espaço. Pachukanis, inclusive, reformulou sua obra 

a partir de 1930, para ajustá-la à nova concepção dominante, contrariando suas ideias 

anteriores. Contudo, mesmo diante dessa distorção ao pensamento marxista-leninista, 

enredada pela pressão da direção stalinista, Pachukanis foi preso, condenado como inimigo 

do Estado e executado em 1937. A política, o programa e a “teoria” stalinista subverteu 

diversos ideais presentes na revolução, além da concepção marxista do Direito de 

Pachukanis, optando por um capitalismo de Estado que se demonstrou, em muitos 

momentos, ainda mais perverso e opressivo que o capitalismo burguês. 

Após a revolução russa de outubro de 1917, no calendário juliano, novembro no calendário 

gregoriano, Andrei Vichinsky se juntou à equipe do Comitê do Homem da Alimentação, 

responsável pelos suprimentos de alimentos de Moscou e com a ajuda de Stalin começou a 

aumentar de influência e prestígio. Em 1920, somente após a derrota dos exércitos brancos 

e o fim da guerra civil russa, Vichinsky se juntou aos bolcheviques. Em 1935, tornou-

se procurador-geral da então URSS, o cérebro legal do grande expurgo de Stalin. Embora 

ele atuasse como juiz, ele incentivou os investigadores a obterem confissões do acusado. Em 

alguns casos, ele preparou as acusações antes da conclusão da "investigação". Na 

sua “Teoria das Demandas Judiciais na Justiça Soviética” (Prêmio ‘Stalin’ em 1947), 

estabeleceu uma base teórica para o sistema judicial soviético, com base nos princípios 

“marxistas-leninistas”, i.e., stalinistas dando-lhe uma forte tendência totalitária. Vichinsky 

recomendou que os investigadores e os juízes considerassem "a perspectiva social mais 

ampla". Como resultado, uma verdadeira comfissão de um crime não era necessária para a 

condenação: as pessoas poderiam ter sido condenadas por serem percebidas como burguesas 

("responsabilidade da classe") ou simplesmente se isso fosse considerado benéfico para o 

Partido Comunista, por exemplo no papel "educacional" do sistema judicial. Assim, a 

importância dos ensaios, mesmo com acusações completamente falsas. Muitas das regras 

introduzidas foram mutuamente exclusivas: por exemplo, Vichinsky geralmente advertiu 

contra o tratamento da autoacusação como prova formal devido a possíveis manipulações, 

mas, ao mesmo tempo, advertiu contra "tratar esta regra na abstração a partir de 

                                            
160 Andrei Vyshinsky nasceu em Odessa em uma família católica polonesa, que mais tarde se mudou 

para Baku, tornou-se um menchevique em 1903 e participou ativamente da Revolução Russa de 1905, 

permaneceu um menchevique ativo, deu muitos discursos apaixonados e incendiários e se envolveu no 

governo da cidade. Em 1917, como um funcionário menor, ele assinou uma ordem para prender Vladimir 

Lênin, acordo com a decisão do Governo Provisório Russo, mas a Revolução de Outubro rapidamente 

interveio, e os escritórios que ordenaram a prisão foram dissolvidos.  Em 1917, ele se aproximou de Stalin, 

que se tornou um importante líder bolchevique. 
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características específicas de cada caso" em "casos de conspiração, organizações criminosas 

e especialmente casos de grupos antissoviéticos e contrarrevolucionários". Ele também usou 

seus próprios discursos dos julgamentos dos Processos de Moscou como um exemplo de 

como as declarações dos arguidos poderiam ser usadas como evidência primária em tais 

casos, pois a acusação "não pode esperar que os conspiradores documentem suas atividades 

criminosas". Talvez com base nesta prática, em que, Stalin pessoalmente, deu orientação 

sobre o uso de confissões e o uso da pena de morte. Vichinsky é citado pelo princípio de que 

"confissão do acusado é a rainha da evidência"161. Nada mais oposto a Pachukanis. 

Como nos ensina Celso Naoto Kashiura Jr.:  

Retomar, por fim, a radicalidade política dessa crítica [de Pachukanis] – 

que, por um lado, não nos permite qualquer otimismo ingênuo (vez que 

retira do direito qualquer esperança e do jurista qualquer protagonismo), 

mas, ao mesmo tempo, recoloca-nos em nosso campo de batalha, o 

necessário campo de batalha do marxismo [revolucionário]: a [luta] 

política, a luta de classes, a revolução.162 

 

Ou seja, a tomada do poder político do Estado pelo proletariado, pelas massas, a revolução 

socialista, para a superação definitiva das formas sociais capitalistas. Mas porque a classe 

trabalhadora não consegue romper com a forma que a aprisiona? Se este é seu interesse 

primeiro e último, do ponto de vista axiológico-dialético, da classe trabalhadora, sua 

libertação das formas-sociais “que a aprisionam”?  

Porque da manutenção e ampliação das formas-sociais capitalistas, a começar pela forma-

política-estatal, e, como consequência, das formas-sociais das quais se origina, a forma-

mercadoria, forma-valor e forma-jurídica? 

Porque o poder das massas, o poder da classe trabalhadora, não avança de tal modo, que em 

algum momento esta máquina estatal é subsumida por organizações sociais novas, libertas, 

horizontais, que possam dar conta de uma forma-política socialista, que não será aquela 

entremeada pelo Estado? 

Estas são as questões nos deixada por Pachukanis, sobre a aplicação do programa original 

de Marx e Lênin, ainda atuais. 

                                            
161 HOBSBAWM, Eric. J. et al. História do marxismo. O marxismo na época da terceira internacional. Trad. 

Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sergio N. Henriques e Amélia Rosa Coutinho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1986. v. 7.  p. 363 et. seq. 
162 KASHIURA JR, Celso Naoto. Pachukanis e os 90 anos de Teoria geral do direito e marxismo. Verinotio, 

revista on-line de filosofa e ciências humanas, Campinas. n. 19, Ano X, abr. 2014. Disponível em: 

https://pt.scribd.com/document/268993900/Pachukanis-e-os-90-Anos-de-Teoria-Geral-do-Direito-e-

Marxismo. Acesso em: 21 dez. 2018. 
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O “índice” do Direito, ou da forma-jurídica, perpassa por todos os outros aspectos da vida 

social, economia, classes sociais, luta de classes, política, cultura, etc. Ou, em outras 

palavras, o direito “regula”, contorna como uma “pele” os demais aspectos sociais. Não é 

objeto de nossa pesquisa os meandros econômicos, sociológicos e políticos mais a fundo, 

por isso trilhamos da crítica do “caminho do direito”, da forma-jurídica. Porque as  

formas sociais, suas estruturas e seus aparatos são ou naturalizados ou, 

então, olvidados como objeto das lutas revolucionárias transformadoras. 

Então, o campo da política – seja das classes em luta, dos grupos em pleito 

ou do próprio direito – é rebaixado das possibilidades de compreensão de 

suas determinações materiais últimas, o que faz com que o espectro da ação 

contestadora também nunca aponte para as contradições estruturais do 

sistema, mas para antagonismos que possam ser absorvidos em jogos de 

ganho e perda, com composição dentro das mesmas formas sociais 

existentes. ... A crise do capitalismo presente não é passível de remendos 

político-jurídicos voluntaristas. A política da crise, que tem se dado como 

alteração dentro dos mesmos quadros da sociabilidade presente, deve ser 

vislumbrada no plural, para ser manejada também a partir da chave da 

alteração revolucionária de suas estruturas. A urgência da mirada teórica 

alta, para a ação transformadora de superação da sociabilidade presente, 

não é por conta apenas de uma crise atual nem tampouco por conta do 

pedaço de globo específico em que se habita, mas por conta do capitalismo 

como etapa a ser virada na história humana.163 

 

A tradição jusfilosófica marxista de Sttchka e pachukanis foi intenrrompida com a virada 

política dos anos 20 para 30 do século XX, atingindo o debate jurídico, sobretudo com a 

ascensão de Andrei Vichinsky, cuja visão para aquém das questões políticas, o ponto de vista 

“científico” é pobre, o, forjada num caldo “marxista” dogmático, remete muito facilmente 

ao ponto de vista tradicional, burguês, de um positivismo bastante elementar. 

Como bem explica Umberto Cerroni,  

O ponto de partida de Vichinsky é a aceitação integral da versão stalinista 

do “materialismo dialético e histórico”, simplificando toda a problemática 

filosófica e científica e condensando nas poucas citações de Marx 

dedicadas ao direito uma “teoria completa”, Vichinsky ataca 

particularmente Reisner, Stutchka e Pachukanis como negadores do caráter 

normativo e estatal do direito, deduzindo prontamente desta crítica teórica 

uma acusação política de traição para com o poder soviético, cujo 

ordenamento normativo representa a “vontade da classe operária traduzida 

em lei”, e é por isso um conjunto orgânico de regras de conduta destinadas 

à construção da nova sociedade. Daí o caráter original, peculiar, do direito 

socialista soviético, que se apresenta como um “direito de tipo novo”, para 

o qual não valem as críticas de Marx à mediação jurídica (...).E aqui temos 

a definição que Vichinsky apresenta para o direito: “O direito é um 

                                            
163 MASCARO, Alysson Leandro. Política e crise do capitalismo atual: aportes teóricos. Direito e Práxis, Rio 

de Janeiro, 2017. Disponível em: 

http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/27066/21754. Acesso em:  02 dez. 

2017. 
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conjunto de regras da conduta humana estabelecidas pelo poder estatal, 

como poder da classe que domina a sociedade, e também dos costumes e 

das regras de convivência sancionadas pelo poder estatal e exercidas 

coercitivamente com auxílio do aparelho estatal, a fim de tutelar, 

consolidar e desenvolver as relações e o ordenamento vantajosos e 

favoráveis à classe dominante”.164 

 

Tanto que a quarta Constituição Soviética, de dezembro de 1936, expressão legalizada desse 

processo retrógrado, muda de fora diametralmete oposta, a concepção jurídica da 

Constituições anteriores, quando declara em seu artigo 1º “A União das Repúblicas 

Soviéticas Socialistas é um Estado socialista de trabalhadores e camponeses.” Justamente 

contra esse formalismo, que Pachukanis se insurge e não aceita que o Socialismo seja 

“declarado por lei”, sem que houvesse a superação das formas-sociais capitalistas. 

Para Pachukanis há uma negativa veemente da possibilidade de um “direito socialista”, ou 

seja, da possibilidade de edificação do socialismo a partir do direito. A forma jurídica é uma 

forma intrinsecamente capitalista: a sociedade socialista, portanto, ou supera a forma jurídica 

e as demais formas-sociais ou não se constitui como autenticamente socialista. A forma 

jurídica supõe uma produção atomizada, supõe trabalho humano reduzido a trabalho 

abstrato, supõe o império do valor – tudo que o socialismo deve deixar para trás ao 

ultrapassar o “estreito horizonte” da sociedade burguesa. “Socialismo” por decreto é 

permanecer nesse “estreito horizonte”. Um dos pontos deste debate é a virada ideológica, 

segundo a qual o Estado não mais definharia nem por fim pereceria, mas ao contrário do 

prescrito por Marx, Engels e Lênin. “Krylenko165 e Pachukanis, foram removidos e 

esmagados, por terem repetido as idéias de Marx, Engels e Lenin sobre o fato de que o 

socialismo implica o gradual perecimento do Estado.”166 

A linha de “reforço do direito e do Estado” era a pela qual se propunha utilizar o aparelho 

estatal e o aparelho jurídico como instrumentos de consolidação do socialismo. Ou seja, a 

lógica intrínseca voltou a ser a do positivismo, não só no direito, mas em todos os aspectos 

da sociedade. Compreendem-se, então, as razões para a execução de Pachukanis. 

                                            
164 CERRONI, Umberto. O pensamento jurídico soviético. Trad. Maria de Lurdes Sá Nogueira. Póvoa de 

Varzim: Publicações Europa-América, 1976. p. 77. 
165 Nikolai Vasilyevich Krylenko, (1885-1938), foi um bolchevique desde 1904. Destacado estadista soviético. 

Participante ativo na Revolução de Outubro. No II Congresso dos Sovietes entrou para o Conselho de 

Comissários do Povo como membro do Comitê da Guerra e da Marinha; mais tarde comandante-em-chefe 

supremo. A partir de 1918 trabalhou nos órgãos do Comissariado da Justiça. Expulso do Partido em 1938, 

é preso, julgado e condenado à morte por espionagem e pertencimento a uma organização antissoviética. 
166 TROTSKY, Leon. Escritos. Disponível em: http://www.scientific-socialism.de/PECAP21.htm. Acesso em: 

09 nov. 2017. 
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Para evitar sua prisão ou execução, como vinha ocorrendo com opositores, Pachukanis havia 

ajustado seus entendimentos às “novas” diretrizes. Mas Pachukanis insistiu ainda por algum 

tempo em vários dos pontos-chave de sua teoria, recaindo em contradições possivelmente 

propositais, enquanto se endurecia cada vez mais a perseguição contra os dissidentes. 

Pachukanis é então preso em 20 de janeiro e condenado em 4 de setembro de 1937. 

Declarado "inimigo do povo", executado ainda em 1937, em data incerta, em circunstâncias 

ainda não totalmente esclarecidas. A obra de Pachukanis é então renegada e “proibida” até 

que em 1956.  

Qual foi o “crime” de Pachukanis? Defender e avançar nas ideias, conceitos e teorias de 

Marx, Engels e Lênin sobre a superação das formas-sociais capitalistas. 

O sequestro, a tortura e o assassinato de Evgeni B. Pachukanis, sua execução ilegal, ilegítima 

e antijurídica, evidenciam o “estatismo” como antítese do marxismo-leninismo, em todos os 

aspectos. Pois o “estatismo” não aceita a crítica marxista-leninista que expõe as 

contradições, no tocante à manutenção das formas-sociais capitalistas, forma-mercadoria, da 

forma-valor, da forma-jurídica e da forma-política-estatal. 

 

2.2.1 Uma possível anomia em Pachukanis como causa de antinomias futuras 

 

Esclarecemos desde já que por anomia aqui pretende-se discutir apenas a ausência de uma 

conceituação, ou uma não-conceituação, simplesmente pelo fato de o conteúdo em questão 

não estava em debate quando da obra magna de Evguiéni B. Pachukanis, Teoria Geral do 

Direito e Marxismo, de 1924, principal obra de referência desta dissertação. 

O termo vem do grego anomia, que significa “falta de lei”, dentro do Direito é também 

relacionado à existência de uma lei, porém esta é ineficaz em seu objetivo. Um dos 

sinônimos de anomia é confusão, que nos parece inicialmente é um dos casos aqui. Enquanto 

“heteronomia” (norma diferente) é um dos meios para que se evite uma anomia e é o que 

pretenderemos, mais a frente. 

Já autonomia seria o contrário de heteronomia, descrevendo a capacidade de uma lei ou de 

um sujeito, e em nosso caso, de uma forma social, sem sujeito, ou “sujeito automático” em 

determinar quais “leis” ou “nomias” iriam orientar a sua relação com as demais formas ou 

com os sujeitos, sendo menos passiva às relações externas.  
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Da autonomia da forma mercadoria se deriva, assim, à existência de “nomias” interiores da 

própria mercadoria, privando da possibilidade de escolhas dos sujeitos e ainda de sequer 

poderem questionar aquilo que lhes é imposto de fora desta relação.  

Com o intuito de buscar respostas nas descobertas conceituais de Marx, no campo da crítica 

da economia política, com bases filosóficas e científicas rigorosas, procuramos com mais 

minúcia em O Capital, os “encaixes” teóricos para nossas questões. 

A ausência que se observa em Pachuanis é sobre o conceito apontado por Marx em O Capital, 

como já vimos, que é a: “natureza peculiar dessa mercadoria específica, a força de 

trabalho”167. 

A força de trabalho para Marx é “...uma mercadoria cujo próprio valor de uso possuí[sse] a 

característica peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo fosse [é], portanto, 

objetivação de trabalho e, por conseguinte, criação de valor.”. Ainda segundo Marx a 

mercadoria “...força de trabalho só pode aparecer como mercadoria no mercado na medida 

em que é colocada à venda ou é vendida pelo seu próprio possuidor, pela pessoa da qual ela 

é a força de trabalho.” 168 

E, “Ele [o trabalhador] e o possuidor de dinheiro [o burguês] se encontram no mercado e 

estabelecem uma relação mútua como iguais possuidores de mercadorias, com a única 

diferença de que um é comprador e o outro, vendedor, sendo ambos, portanto, pessoas 

juridicamente iguais.”169, onde “...o possuidor de dinheiro encontra no mercado uma tal 

mercadoria específica: a capacidade de trabalho, ou força de trabalho.”170 

Destacamos: “a única diferença de que um é comprador e o outro, vendedor...”, ou seja, 

um sujeito específico, nesta relação, somente pode vender esta mercadoria específica e outro 

sujeito específico, somente pode comprar esta mercadoria específica. Esta única diferença é 

fundamental e fundante, ao nosso ver, para todas as relações sociais dela derivadas e para a 

sociabilidade capitalista como um todo concreto. 

Saltando à pág. 309 do Capítulo 8 - A jornada de trabalho, Seção III - A produção de mais-

valor absoluto,1.  Os limites da jornada de trabalho, temos o seguinte: 

Por outro lado, a natureza específica da mercadoria [força de trabalho] 

vendida implica um limite de seu consumo pelo comprador, e o trabalhador 

                                            
167 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 248. 
168 MARX, Karl. op. cit. p. 242. 
169 MARX, Karl. op. cit. p. 313. 
170 MARX, Karl. op. cit. p. 312. 
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faz valer seu direito como vendedor quando quer limitar a jornada de 

trabalho a uma duração normal determinada. [Até aqui, vendedor-

proletário e comprador-burguês parecem iguais, mas]. [...] Tem-se aqui, 

portanto, uma antinomia, um direito contra outro direito, ambos 

igualmente apoiados na lei da troca de mercadorias. Entre direitos 

iguais, quem decide é a força.”.  “E assim ..., na história da produção 

capitalista, como uma luta em torno dos limites da jornada de trabalho – 

uma luta entre o conjunto dos capitalistas, i.e., a classe capitalista, e o 

conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora.171 

 

Mais uma vez destacamos e regrifamos: “uma antinomia, um direito contra outro direito, 

... Entre direitos iguais, quem decide é a força.” Antinomia aqui como uma contradição 

real e insolúvel com reflexos nos dois direitos. Ou, “quem decide é a força” não é nada mais 

nem nada menos que a luta de classes, e está em O Capital, para não deixar dúvidas quanto 

à maturidade desta definição teórica. 

Aqui há mais que um “mero” conceito, em Marx. Há o início de uma teoria econômico-

social, enquanto origem material profunda, das classes sociais como formas sociais 

derivadas da forma econômica mercadoria e mais especificamente da forma-mercadoria-

específica-força-de-trabalho, e, consequentemente, da luta de classes entre burguesia e 

proletariado, como forma de conflito social especificamente capitalista e, por sua vez, 

derivada das formas relacionais socioeconômicas, forma-mercadoria e forma-valor. 

Essa teoria, como parte da Crítica da Economia Política, provavelmente, seria desenvolvida 

no último capítulo do Livro III de O Capital, que restou inacabado, ou, apenas iniciado.172  

Desta mercadoria diferente, de sua relação peculiar e de “Um direito contra outra direito” 

poderíamos depreender que pode haver uma forma-jurídica igualmente diferente, pois nesta 

relação específica há dois sujeitos de direito não só diferentes, mas desiguais e em conflito 

imanente, que não se reconhecem como iguais em direito, nesta relação, porque de fato não 

o são, e sua própria relação é objetivamente desigual, onde um é o proprietário dos meios de 

produção e do capital e outro da mercadoria força de trabalho geradora do valor e produtora 

do mesmo capital, apropriados pelo primeiro. Como diz Marx “O processo de consumo da 

                                            
171 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 394 (grifos nossos). 
172 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro III: O processo global de produção capitalista. 

Trad. Rubens Enderle. Edição de Friedrich Engels. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 947-948. 
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força de trabalho é simultaneamente o processo de produção da mercadoria e do mais-

valor.”173 

Retomando a metáfora quântica “A mercadoria, sendo o seu átomo, estabelece os parâmetros 

pelos quais as relações sociais se apresentam.”174, poderíamos concluir que estamos diante 

da fissura de um átomo-mercadoria e da liberação de energia decorrente, ou de uma ligação 

instável entre seus elementos/sujeitos desiguais e potencialmente explosiva.  

Ou ainda uma relação imanente, mas negativa e, portanto, incompleta, isto é, ainda sem 

síntese estável, que seria a superação das formas e conteúdos sócio-relacionais capitalistas, 

com a superação da contradição de classes, como superação simultânea da contradição em 

nível “molecular” da forma-mercadoria em geral, a partir da forma-mercadoria específica 

mercadoria-força-de-trabalho. 

Esta relação conflituosa, de compra unilateral e venda unilateral, da mercadoria força de 

trabalho é a raiz econômica do fenômeno histórico-social da luta de classes no modo de 

produção capitalista. Quando Marx diz que “Entre direitos iguais, quem decide é a força.”, 

está dizendo exatamente que quem decide é a luta de classes; “força” é a correlação de forças 

na luta de classes. Forças das classes, i.e., “uma luta entre o conjunto dos capitalistas, i.e., a 

classe capitalista, e o conjunto dos trabalhadores, i.e., a classe trabalhadora.”.  

Essa fissura no tecido da sociabilidade capitalista que se nega a fechar e não pode nunca 

cicatrizar e tende a gangrenar está, pois, na origem das relações de produção, da produção 

da mercadoria, da geração de valor, do qual o capital se alimenta como um vampiro. 

Avançando um pouco mais, nestas derivações lógicas: se de uma mercadoria peculiar, a 

força de trabalho, resulta uma forma jurídica também específica, podemos começar a pensar 

na possibilidade de formas políticas também divergentes com relação aos sujeitos desiguais 

envolvidos; de uma lado teríamos a forma política estatal burguesa, vinculada aos interesses 

imediatos e históricos da classe capitalista, e de outro lado a possibilidade de outra forma 

política oposta decorrente da classe detentora da mercadoria força de trabalho, ambos desde 

a origem na relação imanente negativa da produção da mercadoria, da geração de valor e do 

capital, pela mercadoria específica força-de-trabalho. 

                                            
173 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 322. 
174 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 115. 
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Pois, retomando agora a assertiva do jus filósofo russo em destaque, se “O sujeito é o átomo 

da teoria jurídica, o elemento mais simples e indivisível, que não pode mais ser 

decomposto.”175, também a relação conflituosa entre os sujeitos compradores e sujeitos 

vendedores, da mercadoria específica força de trabalho, seria o centro de todas relações 

políticas decorrentes da luta de classes, agora derivada da compra e venda da mercadoria 

especial força de trabalho. Ou ainda, se o sujeito é o átomo da teoria jurídica, o conflito entre 

os sujeitos desiguais, ou a luta de classes, é a molécula da teoria política. De uma teoria 

política fundada na crítica categorial mais radical, isto é, da raiz mais profunda. 

O desenvolvimento paralelo e conjunto da forma-sujeito e da forma-mercadoria e de duas 

formas-sujeito diferentes, a forma-sujeito proletariado, produtor do valor, vendedor-

unilateral da mercadoria força de trabalho; e, a forma-sujeito proprietário privado dos meios 

de produção, burguês, comprador-unilateral da mercadoria força de trabalho. Estas duas 

formas-sujeitos aparentemente iguais em direitos, aparentemente sujeitos de direito iguais e 

equivalentes, mas em essência, em conteúdo social relacional, não só diferentes como 

opostos, antagônicos e conflituosos, também levou ao desenvolvimento da forma de luta de 

classes específica do capitalismo, como derivada do seu conteúdo econômico-social 

relacional, é mais uma hipótese aberta por nossa pesquisa, que necessita de todo um trabalho 

mais aprofundado para se desenvolver. 

Mas, por ora, deixemos essas digressões e conjecturas especulativas para outro momento. 

Voltemos ao tópico deste item, da hipótese de uma anomia em Pachukanis. Pois 

“Diferentemente das outras mercadorias, a determinação do valor da força de trabalho 

contém um elemento histórico e moral.”176 Pachukanis explica: 

Ao abandonarmos essa esfera da circulação simples ou da troca de 

mercadorias, de onde o livre-cambista vulgaris [vulgar] extrai noções, 

conceitos e parâmetros para julgar a sociedade do capital e do trabalho 

assalariado, já podemos perceber uma certa transformação, ao que parece, 

na fisiognomia de nossas dramatis personae [personagens teatrais]. O 

antigo possuidor de dinheiro se apresenta agora como capitalista, e o 

possuidor de força de trabalho, como seu trabalhador. O primeiro, com um 

ar de importância, confiante e ávido por negócios; o segundo, tímido e 

hesitante, como alguém que trouxe sua própria pele ao mercado e, agora, 

não tem mais nada a esperar além da... despela.”177 

 

                                            
175 PACHUKANIS, Evguiéni B. Teoria Geral do Direito e Marxismo. Trad. Paula de Vaz Almeida. Revisão 

técnica Alysson L. Mascaro e Pedro Davoglio. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 117. 
176 PACHUKANIS, Evguiéni B. op. cit. p. 246. 
177 PACHUKANIS, Evguiéni B. op. cit. p. 251. (itálicos no original). 
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A esfera da exploração não pode ser indiferente às filosofias. Assim, seguindo Marx: 

Deixemos, portanto, essa esfera rumorosa, onde tudo se passa à luz do dia, 

ante os olhos de todos, e acompanhemos os possuidores de dinheiro e de 

força de trabalho até o terreno oculto da produção, em cuja entrada se lê: 

No admittance except on business [Entrada permitida apenas para tratar de 

negócios]. Aqui se revelará não só como o capital produz, mas como ele 

mesmo, o capital, é produzido. O segredo da criação de mais-valor tem, 

enfim, de ser revelado.178 

 

Voltando um pouco alguns capítulos na obra aqui referenciada, se  

Consideremos agora o resíduo dos produtos do trabalho. Deles não restou 

mais do que uma mesma objetividade fantasmagórica, uma simples geleia 

[Gallerte] de trabalho humano indiferenciado, i.e., de dispêndio de força 

de trabalho humana, sem consideração pela forma de seu dispêndio. Essas 

coisas representam apenas o fato de que em sua produção foi despendida 

força de trabalho humana, foi acumulado trabalho humano. Como cristais 

dessa substância social que lhes é comum, elas são valores – valores de 

mercadorias.179 

 

O que pretendemos destacar é que os valores produzidos em sociedade, apesar de tudo, para 

a Filosofia e em particular para a Filosofia do Direito, não são apenas os valores econômicos, 

ou aqueles agregados às mercadorias, transformados em dinheiros e em capital. Pois a 

filosofia, por definição, é crítica à economia fria, e a filosofia do direito busca além da 

verdade, a justiça, sem perder a esperança. 

Pachukanis não observou esta especificidade e as contradições e desenvolvimentos dela 

decorrentes simplesmente porque não eram estes os debates que estava travando à época. 

Pachukanis polemiza, nesta obra, de um lado com os teóricos positivistas do direito, de 

outros com reformistas e de outro ainda com o próprio Stutchka. 

Pensamos que Pachukanis não discute a especificidade da mercadoria força de trabalho e as 

contradições e sínteses dela decorrentes pois não estava em debate o tema se a luta de classes 

e a tomada do poder do Estado pelo proletariado poderia levar ou não à superação das formas 

sociais capitalistas. Ainda mais num momento, que através da luta de classes, tinham 

acabado de tomar o poder de um Estado. Não faria mesmo muito sentido. 

Mas, hoje, depois de pouco mais de 100 anos da Revolução Russa, de Outubro, de quase 30 

anos do fim da União Soviética, diante da provocação “kurziana”, e das questões pertinentes 

levantadas pela Crítica do Valor, menos como um “balanço” das causas da derrocada ou do 

                                            
178 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 322. 
179 MARX, Karl. op. cit. p. 161. 
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insucesso desta primeira experiência histórica de tentativa de superação das formas sociais 

capitalistas, faz algum sentido, mais no intuito de buscar respostas que possam ajudar em 

novas experiências. 

Todavia, a lacuna, que aqui chamamos de anomia, pois assim se configura, talvez seja a 

causa da confusão, entre a forma mercadoria geral abstrata descoberta por Marx e talhada 

por Pachukanis e a forma mercadoria específica e concreta força de trabalho e suas 

consequências. E é justamente esta visão mais geral que buscamos aqui resgatar. Mas mesmo 

com esta recuperação conceitual não há como resolver essa antinomia real com critérios 

jurídicos (cronológico, hierárquico ou específico) nem tampouco de maneira ideal ou teórica 

abstrata e genérica. 

Não precisamos fazer como Hêmon e Eurídice. Podemos seguir Antígona e não aceitar as 

“leis” da mercadoria, do capital e do Estado, ainda que estas apareçam como “naturais”. 

Podemos e devemos nos insurgir contra a tirania das formas sociais que nos aprisionam, sem 

sermos trancados em cavernas escuras sem saídas e sem esperanças até a morte lenta, nossa 

e da teoria. Podemos e devemos destronar o Creonte da forma-mercadoria.180 

  

                                            
180 Antígona, tragédia de Sófocles, composta 442 a.c., terceira peça de uma sequência de três tratando do ciclo 

tebano, foi a primeira a ser escrita. A personagem do título é Antígona, filha de Édipo, e irmã de Etéocles 

e Polinice. Sófocles; 497 ou 496 a.c.- inverno de 406 ou 405 a. c., foi um dramaturgo grego, um dos mais 

importantes escritores de tragédia ao lado de Ésquilo e Eurípedes, dentre aqueles cujo trabalho sobreviveu. 
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CAPÍTULO 3 ALTHUSSER, O ÚLTIMO CLÁSSICO 

 

Louis Althusser (1918-1990) é um dos principais filósofos acerca do debate sobre Estado e 

Direito, de fundo epistemológico e metodológico, para cuja hipótese o direito e o estado são 

ligados à lógica da reprodução econômica, e, portanto, a superação essas formas sociais 

relacionais passa por uma ruptura estrutural do sistema capitalista, sem a possibilidade de 

uma concórdia dentro do capitalismo, mas sim através de uma ação revolucionária estrutural. 

Para uma filosofia marxista do direito, a questão da relação do direito com a totalidade social 

também é uma questão do método marxiano, que no século XX teve importantes avanços 

teóricos, onde a obra de Althusser é uma das principais referências desse avanço 

metodológico. Althusser extrai do Marx da maturidade, em particular de O capital uma 

reflexão consolidada que rejeita pensar o direito e o estado como meios neutros na luta de 

classes. 

Althusser afirma que a dialética de Marx não só é diferente daquela de Hegel, como a 

dialética de Marx não é uma continuidade da dialética hegeliana, idealista, mas sim uma 

ruptura materialista com a anterior. Pois enquanto para Hegel o Estado é a razão em si e para 

si; para Marx, isto é um absurdo, pois para Marx, a dialética se dá da realidade para a razão. 

O que leva a visões diferentes da realidade concreta, política, econômica e social.  

Para Althusser a dialética de Marx não é produto da ideia, mas sim parte da realidade 

material, e não é apenas a inversão da dialética de Hegel: 

É, pois, decididamente impossível manter, no seu aparente rigor, a 

ficção da “inversão”. Pois, na verdade, Marx não conservou, mesmo 

“invertendo-os”, os termos do modelo hegeliano da sociedade. 

Substituiu-os por outros, que com eles apenas mantêm longínquas 

relações. Ou antes, subverteu a relação que dominava, antes dele, 

entre esses termos. Em Marx são ao mesmo tempo os termos e as 

suas relações que mudam de natureza e de sentido.181 

 

Segundo Althusser, para Marx, não é possível construir um sentido teleológico da história, 

que é composta pela lógica da reprodução, pela correlação de forças que se combinam em 

um modo de produção. Ou seja, não há um fio oculto da história, apenas a luta de classes 

num processo aberto, pode destravar um determinado projeto de futuro, que não está escrito 

                                            
181 ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. Tradução Dirceu Lindoso, revisão téc. Paulo de Melo Jorge Filho. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 95. 
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em nenhum livro “sagrado” ou “profano” da história futura. Para Althusser a dialética é 

ruptura. 

O materialismo do concreto é o método marxista althusseriano, anti-idealista, sem uma 

escatologia do socialismo futuro anunciado inexorável. Althusser faz uma leitura de Marx 

através de um corte epistemológico, como em A favor de Marx: 

A questão da diferença específica da filosofia marxista toma, desse 

modo, a forma da questão de saber se existia ou não, no 

desenvolvimento intelectual de Marx, uma cesura [corte] 

epistemológica marcando o surgimento de uma nova concepção da 

filosofia, assim como a questão correlativa do lugar preciso dessa 

cesura. É no campo dessa questão que o estudo das obras de 

juventude de Marx toma uma importância teórica (existência da 

cesura?) e histórica (lugar da cesura?) decisivas. [...] Para esse fim, 

tomei [...] de G. Bachelard o conceito de “cesura epistemológica” 

para assim pensar a mutação da problemática teórica contemporânea 

da fundação de uma disciplina científica.182 

 

Para Althusser, embora Marx tenha sido no começo “hegeliano”, i.e., o jovem Marx não era 

marxista. Mas o pensamento de Marx orientado para a revolução, a partir de uma análise 

específica do capital, chega à plena maturidade justamente em O capital. Assim, a leitura 

althusseriana sobre dialética de Marx não apenas é a inversão da dialética hegeliana, mas 

sim, outra dialética. A partir daí a noção da totalidade marxiana em Althusser também será 

diferente. 

Althusser defende que a filosofia marxista busca na totalidade do tempo presente do 

capitalismo, a compreensão dos seus conflitos, da luta de classes e das possibilidades, 

sempre determinados, em última instância pelo nível econômico, mas mediados por 

elementos políticos ideológicos e culturais, com variáveis internas entre os elementos da 

totalidade contraditória e dinâmica, e não mecânica. A combinação de determinações 

diversas gera a sobredeterminação. 

Althusser entende a totalidade social entre a economia e a política e o direito não é linear, a 

lógica do capital determina o todo, mas não preside as manifestações desse todo. Para 

responder à relação entre as estruturas em uma totalidade social Althusser usa os conceitos 

de determinação e sobredeterminação, segundo os quais sempre há na histórica e na 

                                            
182 ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. Tradução Dirceu Lindoso, revisão téc. Paulo de Melo Jorge Filho. 

Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 22. (itálicos no original). 
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sociedade uma determinação econômica, i.e., uma determinação em última instância, e uma 

sobredeterminação, i.e., uma determinação imediata. 

Segundo Althusser, a dialética marxista deve partir das lutas internas: 

É, no interior mesmo da realidade das condições de existências de 

cada contradição, a manifestação dessa estrutura com dominante que 

faz a unidade do todo. Essa reflexão das condições de existência da 

contradição no interior dela mesma, essa reflexão da estrutura 

articulada com dominante que constitui a unidade do todo complexo 

no interior de cada contradição, eis o traço mais profundo da 

dialética marxista, o que tentei expressar há pouco com o conceito 

de “sobredeterminação”.183 

 

Para Althusser, a totalidade, em Marx, é uma unidade consolidada pelas estruturas 

capitalistas que presidem as relações sociais a partir da infraestrutura, não como soma das 

relações sociais, mas como fenômenos sociais com formações próprias, que constituem o 

todo, como uma totalidade estruturada, que produz o todo e pelo todo é reproduzida, 

dialeticamente. A estrutura do todo é articulada como a estrutura de um todo orgânico 

hierarquizado, cujas relações das partes estão sujeitas à ordem de uma estrutura dominante. 

No pensamento de Althusser a relação da totalidade social com o direito é vista, não de forma 

teleológica, com um sentido prévio, mas sim a partir de instâncias sociais, como a economia, 

a política, o próprio direito, e uma relação específica entre essas instâncias. O direito é assim, 

parte de várias instâncias sociais e engrenagens das relações de produção, como o trabalho 

assalariado, a compra e a venda da mão de obra, a circulação mercantil, a concentração de 

capitais, como o imediato das relações mercantis. 

Althusser define o todo como estruturado, i. e., com uma unidade não finalística, nem 

“antifinalística”, mas passível de alterações como a superação do capitalismo, através da luta 

de classes, nas relações de produção, como evento aberto, como revolução. 

Em Althusser o sujeito não escolhe uma ideologia, mas constituição do indivíduo em sujeito 

atende a padrões ideológicos estruturados, i. e, a ideologia faz o sujeito, ou o processo de 

sujeição é o constituinte e o reprodutor da ideologia. O sujeito se constitui a partir de um 

quadro ideológico geral, que nele é inconsciente. Sobre o sujeito como constituído da 

ideologia e sobre a relação da ideologia com o inconsciente, diz Althusser: 

                                            
183 ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. Tradução Dirceu Lindoso. Revisão técnica Paulo de Melo Jorge 

Filho. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. p. 181. (itálicos no original). 



103 
 

Qual é esse aspecto comum que permite relacionar a hostilidade da 

ideologia burguesa do homem, frente à teoria do inconsciente, com a 

hostilidade dessa mesma ideologia burguesa, frente à teoria da luta de 

classe? O que em Marx é necessário não é relativamente acidental em 

Freud? Como relacionar o que é útil para a luta de classes de uma sociedade 

com o reflexo de defesa de uma ideologia do homem? Na realidade, essa 

relação não é tão arbitrária quanto possa parecer. Essa ideologia do homem 

como sujeito, cuja unidade está assegurada ou coroada pela consciência, 

não é uma ideologia fragmentária qualquer, é simplesmente a forma 

filosófica da ideologia burguesa, a qual dominou a História durante cinco 

séculos e que, embora hoje em dia não tenha a mesma força que antes, 

reina, ainda, em amplos setores da filosofia idealista e constitui a filosofia 

implícita na Psicologia, na Moral e, inclusive, na Economia Política.184 

 

Ideologia, em Althusser é, portanto, uma materialidade em nível inconsciente que estrutura 

a reprodução social, é a ideologia da classe dominante, e uma contraideologia da classe 

trabalhadora é uma tarefa difícil, pois a ideologia não é apenas repressão, mas sim um 

elemento para o consentimento dos explorados à sua exploração. 

Assim, a questão do sujeito é fundamental para Althusser, pois o sujeito é constituído como 

tal a partir de um quadro de referências ideológicas já estabelecido, onde o sujeito se entende 

como tal em uma estrutura já dada, como o sujeito de direito, e, talvez o sujeito político, 

como fundamentais à operacionalidade capitalista, vendendo-se como força de trabalho 

assalariado. 

Mas é o Estado que assume um papel primordial na estrutura da reprodução econômica e 

social geral, pois entorno do Estado se situam grandes questões ideológicas. Althusser, 

analisando a relação entre as instâncias política, jurídica e ideológica, aprofunda a 

compreensão do Estado. Amparado na tradição clássica do marxismo, Althusser distingue 

entre poder de Estado e aparelho de Estado. O aparelho de Estado reproduz a lógica de 

exploração capitalista, ainda que a classe que o domina não seja a burguesia. Diz Althusser: 

O Estado é, antes de mais nada, o que os clássicos do marxismo chamaram 

de o aparelho de Estado. Este termo compreende: não somente o aparelho 

especializado (no sentido estrito), cuja existência e necessidade 

reconhecemos pelas exigências da prática jurídica, a saber: a política – os 

tribunais – e as prisões; mas também o exército, que intervém diretamente 

como força repressiva de apoio em última instância (o proletariado pagou 

com seu sangue esta experiência) quando a polícia e seus órgãos auxiliares 

são “ultrapassados pelos acontecimentos”; e, acima deste conjunto, o 

Chefe de Estado, o Governo e a Administração.185 

                                            
184 ALTHUSSER, Louis. Freud e Lacan. Marx e Freud. Trad. Walter José Evangelista. Revisão Alaíde Inah 

Gonzales. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 84.  
185 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Trad. Walter José Evangelista e Maria Laura 

Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 62. 
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Para Althusser aparelho de Estado é muito maior e mais complexo que o poder de Estado, e 

o grande aparato ideológico social é formado pelos aparelhos ideológicos de Estado que 

rompem com a separação entre público e privado: 

o Estado, que é o Estado da classe dominante, não é nem público nem 

privado, ele é ao contrário a condição de toda distinção entre o público e o 

privado. Digamos a mesma coisa partindo dos nossos Aparelhos 

Ideológicos do Estado. Pouco importa se as instituições que os constituem 

sejam “públicas” ou “privadas”. O que importa é o seu funcionamento. 

Instituições privadas podem perfeitamente “funcionar” como Aparelhos 

Ideológicos do Estado.186 

 

O direito, segundo Althusser, é ao mesmo tempo um parelho repressivo e ideológico do 

Estado. Alessandra Devulsky Tisescu, expõe: 

A ideologia não é algo estranho à sociedade, algo do qual uma dada 

formação social possa ver-se livre porque o deseja. Enquanto estrutura 

inerente às sociedades, ela é um sistema de representações que tem 

existência material, produzindo ideias, ou mesmo conceitos, que têm um 

fundamento prático-social, que é sua função, sua razão de existir. 

Outrossim, a ideologia dá prevalência à sua função prático-social sobre sua 

função teórica, o que poderia ser apontado como inicial distinção entre ela 

e a ciência. [...] Althusser exemplifica, com o conceito de “liberdade 

jurídica”, esta irradiação sem limites da ideologia, que conforma tanto 

classe dominante quanto dominada a corresponderem às exigências da 

formação social contemporânea. A liberdade para comercializar a sua 

“força de trabalho”, que nada mais é do que a liberdade para contratar, uma 

vez universalizada, é indispensável dentro da sistemática político-jurídica 

capitalista, de modo a modelar os dois polos da relação que contratam.187 

 

O direito trata os desiguais como iguais, a ideologia jurídica, pois, não é uma distorção do 

real, é apenas o anúncio da impessoalidade real das pessoas e sua igualdade formal, que é 

real. Mas essa igualdade formal, apesar de real, não é total, pois há os capitalistas 

exploradores e os trabalhadores explorados, desiguais. No contrato de trabalho, presume-se 

a autonomia da vontade entre iguais, que dá o vínculo do negócio jurídico. Assim, o direito 

distorce a realidade e a processa. A exploração se esconde do e no pensamento.  

                                            
186 ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos de Estado. Trad. Walter José Evangelista e Maria Laura 

Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Graal, 1985, p. 69.  
187 DEVULSKY y TISESCU, Alessandra. Edelman: althusserianismo, direito e política. São Paulo: Alfa-

Ômega, 2011, p. 46 e 47. Apud: MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do direito. 4. ed. São Paulo: Atlas, 

2014. p. 569. 
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Para Althusser, a ideologia, como prática material, faz na forma jurídica a falsa igualdade 

entre os desiguais e institui o sujeito de direito, que se vende e compra na exploração. Assim, 

para Althusser, a luta econômica é determinante em última instância, a luta política seja 

central na estratégia pelo poder de Estado, mas a luta ideológica, i.e., a luta de classes nos 

aparelhos de informação, pela liberdade de expressão das ideias precede, as formas 

declaradas da luta política. 

Em “Sobre a reprodução”188 Althusser defende que toda prática é mediada pela ideologia e 

que a ideologia opera pelo sujeito e para o sujeito. Assim, o sujeito para Althusser é 

o sujeito da ação e também o sujeito sujeitado a outro Sujeito, isto é, a ideologia por pelos 

aparelhos do Estado. Para Althusser o sujeito não tem um centro e os sujeitos são 

constituídos por vários outros Sujeitos. 

Mas Althusser também afirma que  

a ideologia dominante nunca é um fato consumado da luta de classes que 

tivesse escapado à luta de classes [...] é em si mesma o resultado de uma 

dura e muito longa luta de classes, através da qual a burguesia não chega a 

atingir seus objetivos [...] contra a ideologia da nova classe explorada que 

procura suas formas de organização e de luta [...] o combate [...] na e pela 

luta de classes [...] combate inacabado que deve ser sempre retomado e está 

sempre submetido à lei da luta de classes.189 

 

Segundo Althusser, uma “ideologia revolucionária” constitui sujeitos de ação de ruptura 

contra o capitalismo em suas organizações de luta de classe  

Como explicam Luiz Eduardo Motta e Carlos Henrique Aguiar Serra, Althusser, em sua 

“fase de autocrítica" em "Resposta a John Lewis" de 1973, e na fase da "crise do marxismo", 

desde "Enfim, a crise do marxismo", de 1977, com influência maoísta como “Marxismo 

como teoria finita", o "22° congresso" e "O que não pode durar no partido comunista", 

publicados entre 1977 e 1978; e o capítulo X, "Reprodução das relações de produção e 

revolução", excluído na versão de 1970 de “Sobre a reprodução” define o significado da 

revolução.  

Revoluções no sentido fraco são as que não afetam as relações de 

produção, portanto, o poder de Estado e o conjunto dos aparelhos de 

Estado, mas somente o aparelho ideológico de Estado político, a exemplo 

das revoluções de 1830 e 1848 na França. São simples modificações no 

aparelho ideológico político (como a formação da república parlamentar), 

                                            
188 ALTHUSSER, Louis. Sobre a reprodução. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. Petrópolis, RJ: vozes, 

1999. 
189 ALTHUSSER, Louis. op. cit. p. 239-240. 



106 

 

acompanhadas por modificações em outros aparelhos ideológicos de 

Estado, a exemplo da escola. Revolução no sentido forte consiste, portanto, 

em desapossar a classe dominante no poder de Estado, i.e, da utilização de 

seus aparelhos de Estado que garantem a reprodução das relações de 

produção existentes, para estabelecer novas relações de produção cuja 

reprodução é garantida pela destruição dos antigos aparelhos de Estado e a 

edificação de novos aparelhos de Estado. Os exemplos citados por 

Althusser nesse caso é o da Revolução francesa de 1789, a Revolução 

socialista russa de 1917 e a Revolução chinesa de 1949, etc.190 

 

Althusser defendia que a crise do marxismo não era sua morte, mas sim, a partir das lutas 

sociais, abria a possibilidade para a superação desta crise, ao contrário do silêncio. Assim, 

Althusser realizou uma crítica radical ao que chamou de “ilusão jurídica da política” tanto 

do stalinismo como do eurocomunismo. 

Segundo Althusser a crise do marxismo começa com a ascensão do “stalinismo” no início 

da década de 1930 do século XX, como um sufocamento da capacidade de elaboração do 

marxismo, como a repressão ao pensamento de Pachukanis, p.ex.191 

Althusser mantém a posição original de Marx, Engels e Lênin, contra o stalinismo e contra 

o eurocomunismo, de um programa de destruição do Estado burguês e de extinção do Estado, 

e rediscute a natureza de classe do Estado, a definição de socialismo, a ditadura do 

proletariado, etc.  

O tema do Estado é central para Althusser, tanto com relação à crise do marxismo como em 

relação à superação de ambos. Althusser vê o Estado como um instrumento, mas não da 

vontade direta da classe dominante, mas como um instrumento a serviço dos interesses da 

classe dominante, capaz de contradizer alguns interesses de parte da burguesia para garantir 

seus interesses mais gerais, isto é, para garantir a dominação de classe. 

Segundo Althusser o programa reformista e eleitoral dos eurocomunistas é uma “utopia”, 

uma “ilustração apologética de ilusões” ou um “desejo subjetivo”.192 Pois, para Althusser o 

Estado é um instrumento a serviço das classes proprietárias e, ao mesmo tempo, separado da 

luta de classes, que tem uma função especial que não é a mesma de uma empresa privada ou 

                                            
190 MOTTA, Luiz Eduardo; SERRA, Carlos Henrique Aguiar. A ideologia em Althusser e Laclau: diálogos 

(im)pertinentes. Revista de Sociologia e Política, Curitiba. v. 22, n. 50, abr./jun. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782014000200009#top16. Acesso em: 

26 dez. 2018.  
191 ALTHUSSER, Louis. Enfin la crise du marxisme! In: ALTHUSSER, Louis. Solitude de Machiavel. Obra 

organizada e comentada por Yves Sintomer. Paris: PUF, 1977. 
192 ALTHUSSER, Louis. Marx dans ses limites. In: ALTHUSSER, Louis. Écrits philosophiques et politiques. 

Paris: Éditions STOCK/IMEC, 1994. t. 1, p. 484. 
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de um partido. Assim, “não basta colocar operários nos postos antes ocupados por burgueses, 

nem dar ordens revolucionárias para que sejam executadas.”193  

Althusser conclui que a destruição total do Estado deve ser de cima a baixo, da divisão do 

trabalho existente nos diferentes aparelhos e funções, da raiz às folhas mais altas, para evitar 

a interdição da destruição do Estado e sua transformação em administração, se auto 

preservando, no período de transição, descaracterizando assim a “ditadura do proletariado”, 

que deve ser um período de transição contraditório entre o capitalismo e o comunismo.194 

Em “O 22º. Congresso”195, sobreo este evento do Partido Comunista Francês (PCF) de 1976, 

Althusser, na mesma esteira de Pachukanis, critica a visão de socialismo daquele partido 

como “modo de produção estável”, dizendo que não existe um modo de produção socialista, 

não há relações de produção socialistas, não há direito socialista, etc. Que o socialismo sob 

a ditadura do proletariado é uma forma de dominação de classe, da classe operária como 

dirigente do Estado contra a burguesia, que está fora do Estado, mas ainda existe. Para 

Althusser o socialismo é, portanto, um período de transição entre o capitalismo e 

comunismo, contraditório, conflituoso, onde subsistem formas, como a forma-salário, p. ex. 

É, portanto, instável, e a luta de classes ainda existe, e, assim, há a possibilidade de se 

retroceder ao capitalismo. 

Althusser se contrapunha assim à perspectiva stalinista segundo a qual o socialismo é o 

objetivo último da luta política, que, por sua leva a manter e reforçar o Estado “o 

desaparecimento do Estado passa por seu máximo reforço.”196 

Althusser critica o abandono da ditadura do proletariado pelo PCF e outros no 

eurocomunismo, explicando que a ditadura do proletariado não é a ditadura de um governo 

pelo uso geral da força acima e fora da lei, mas sim a dominação de classe, em conjunto com 

as formas políticas, econômicas e ideológicas da dominação197. Para Althusser a ditadura do 

proletariado não é apenas o “exercício de um poder político ditatorial, digamos, de um 

                                            
193 ALTHUSSER, Louis. Marx dans ses limites. In: ALTHUSSER, Louis.Écrits philosophiques et politiques. 

Paris: Éditions STOCK/IMEC, 1994. t.1, p. 488-489. (tradução nossa). 
194 ALTHUSSER, Louis. Conferência sobre a ditadura do proletariado. Tradução Danilo Enrico Martuscelli. 

Revisão técnica Lúcio Flávio Rodrigues de Almeida. Lutas Sociais, São Paulo. v. 18, n. 33. Disponível em: 

http://www.imec-archives.com/wp-content/uploads/2013/08/ALT_web.pdf. Disponível em: 

https://revistas.pucsp.br/ls/article/view/25740. Acesso em: 26 dez. 2018. 
195 ALTHUSSER, Louis. O 22º. Congresso. Lisboa: Editorial Estampa, 1978. 
196 BETTELHEIM, Charles; CHAVANCE, Bernard. O stalinismo como ideologia do capitalismo de Estado. 

Apud: NAVES, Márcio Bilharinho. Análise marxista e sociedade de transição (Coleção Ideias 5). 

Campinas: IFCH- -Unicamp, 2005. p. 83.  
197 ALTHUSSER, Louis. op. cit. 
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partido representando a nova classe ou de uma coalizão representando a classe operária e 

seus aliados”198, mas sim a combinação de formas-políticas, formas-de-produção e formas-

ideológicas, como novas formas de dominação do proletariado contra a burguesia, num 

processo de transição social e não apenas numa reprodução social. 

Althusser defende que o programa do marxismo-revolucionário não pode ser apenas a 

conquista do Estado, mas sim, sua extinção final, para se poder chegar, enfim, ao 

comunismo. Althusser ataca frontalmente a posição oficial ou jurídica do eurocomunismo e 

do stalinismo de fortalecer o “cretinismo parlamentar” e a “ilusão jurídica da política”199. 

Para Althusser o programa marxista preconiza a “destruição” do Estado e é um dos 

instrumentos do desaparecimento do Estado, em uma entrevista ao El País, em julho de 1976:  

Os partidos comunistas que revisaram este ponto [o da ditadura do 

proletariado], cederam à chantagem da ideologia burguesa. Os grupos 

burgueses disseram aos partidos comunistas: ou estão a favor da 

democracia e da liberdade, ou estão a favor da ditadura e do stalinismo. A 

resposta foi: estamos contra o stalinismo e, portanto, contra a ditadura do 

proletariado. Com esta resposta, as direções dos partidos comunistas se 

equivocaram: ditadura do proletariado e stalinismo não são, 

absolutamente, sinônimos. Inclusive, pode se dizer que se tratam de 

conceitos opostos. O stalinismo é uma forma monstruosa de ditadura do 

proletariado.200 

 

Como nos explica Danilo Enrico Martuscelli201: 

Ao defender a necessidade de fazer a crítica ao modo burguês de fazer 

política, Althusser estava claramente refletindo sobre a necessidade de 

estabelecer uma linha demarcatória entre o socialismo jurídico, resultante 

da cisão do marxismo com o movimento operário, e o socialismo operário, 

resultante da fusão do marxismo com o movimento operário. Estava 

inclinado a pensar sobre as possibilidades de constituição de uma política 

operária autônoma numa conjuntura teórica e política marcada pelo 

dogmatismo stalinista e pelo revisionismo eurocomunista no seio do 

movimento comunista.202 

                                            
198 ALTHUSSER, Louis. Marx dans ses limites. In: ALTHUSSER, Louis. Écrits philosophiques et politiques. 

Paris: Éditions STOCK/IMEC, 1994. t. I, p. 459. (tradução nossa). 
199 ALTHUSSER, Louis. Marxismo como teoria ‘finita’. Revista Outubro, São Paulo, n. 2, fev. 1998. 

Disponível em: http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Revista-Outubro-

Edic%CC%A7a%CC%83o-2-05.pdf.  Acesso em: 20 ago. 2018. 
200 ALTHUSSER, Louis. Entrevista ao jornal El Pais, Madri, 11 jul. 1976. Disponível em: 

https://elpais.com/diario/1976/07/11/cultura/205884001_850215.html. Acesso em 26 dez. 2018. 
201 Danilo E.  Martuscelli é Doutor em Ciência Política pela Unicamp. Professor de Ciência Política da 

Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)/Campus Chapecó-SC, Brasil. 
202 MARTUSCELLI, Danilo Enrico. Althusser, a crise do marxismo e a crítica à ilusão jurídica da política. 

Lutas Sociais. São Paulo, vol.18 n.33, p.160-171, jul./dez. 2014. Disponível em: 
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Como nos explica mais uma vez Luiz Eduardo Motta, desta vez em artigo solo:  

A posição do PCF em relação ao abandono do conceito de ditadura do 

proletariado deve-se, para Althusser, por um lado, à renúncia da análise 

concreta das relações de classe, e, por outro, à influência da ideologia 

burguesa sobre o partido, sobre sua concepção da teoria e sobre sua própria 

prática política [...] Sua posição em relação a essa questão é completamente 

antagônica às posições stalinistas, que recusam aceitar a existência da 

contradição no interior do partido.203  

 

Nessa perspectiva, Althusser defende que a ditadura do proletariado não é um conceito 

isolado, mas sim está ligado a todos os conceitos formulados por Marx e Engels desde 1845. 

Althusser defende outras práticas políticas no período de transição:  

Destruir o Estado burguês, para o substituir pelo Estado da classe operária 

e dos seus aliados, não é juntar o adjetivo 'democrático' a todos os 

aparelhos de Estado existentes, é mais do que uma operação formal e 

potencialmente reformista, é revolucionar na sua estrutura, na sua prática 

e ideologia os aparelhos de Estado existentes, suprimir alguns, criar outros, 

é transformar a formas da divisão do trabalho entre os aparelhos 

repressivos, políticos e ideológicos, é revolucionar os seus métodos de 

trabalho e a ideologia burguesa que domina as suas práticas, é assegurar-

lhe novas relações com as massas a partir das iniciativas das massas, na 

base de uma nova ideologia proletária a fim de preparar o 'enfraquecimento 

do Estado', isto é, a sua substituição pelas organizações de massas.204 

 

Ou seja, para Althusser o socialismo só é possível através de uma ruptura com o Estado 

burguês e com novas práticas na transição ao comunismo, pelas massas, contra as velhas 

práticas da burguesia e da sua burocracia, pois o Estado é um instrumento de classe para a 

dominação e, por isso, é fundamental para a classe operária a conquistar do Estado: 

[...] não que o Estado seja universal em ato ou no todo, não que o Estado 

seja 'determinante em última instância', mas porque é o instrumento, a 

'máquina', ou o 'aparelho', do qual tudo depende quando se trata de mudar 

                                            
203 MOTTA, Luiz Eduardo. A respeito da questão da democracia no marxismo (a polêmica entre Althusser e 

Poulantzas). Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 13, abr. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522014000100002#tx06. Acesso em: 26 

dez. 2018. 
204 ALTHUSSER, Louis. O 22º Congresso. Lisboa: Estampa, 1978. p. 51-52. Apud: MOTTA, Luiz Eduardo. 

A respeito da questão da democracia no marxismo (a polêmica entre Althusser e Poulantzas). Revista 

Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 13, abr. 2014. Disponível em: 
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as bases econômico-sociais da sociedade, isso quer dizer, das relações de 

produção.205 

 

Com isto, Althusser está tentando dizer que o Estado é separado, mas não autônomo, pois 

seu sentido e função é a manutenção do poder da classe dominante, num todo articulado no 

Estado. “O Estado, como define Althusser, é uma máquina produtora de um tipo de energia 

específica que é a do poder legal, uma máquina que produz força (violência) calcada na 

lei.”206 

Althusser, em sintonia com Marx, Lênin e Pachukanis, defende que a forma política da 

ditadura do proletariado é a forma mais ampla de democracia, bem como não é única forma 

de dominação. Tanto que para Althusser a ditadura do proletariado não se confunde com a 

ditadura de um partido em fusão com o Estado, que, na sua visão, se tornou um dique que 

conteve as transformações na transição socialista: 

por princípio, coerentemente com a sua razão de ser política e histórica, o 

partido deve estar fora do Estado, não só do Estado burguês, mas com mais 

razão ainda, do Estado proletário. O partido deve ser o instrumento número 

um da "destruição" do Estado burguês, antes de se tornar, prefigurando-

o, um dos instrumentos do desaparecimento do Estado. A exterioridade 

política do partido em relação ao Estado é um princípio fundamental que 

se pode encontrar nos raros textos de Marx e de Lenin sobre essa questão. 

(Arrancar o partido do Estado para entregá-lo às massas: essa foi a 

desesperada tentativa de Mao na revolução cultural). Sem essa autonomia 

do partido (e não da política) em relação ao Estado, não se sairá jamais do 

Estado burguês, por mais que ele seja "reformado".207 

 

Para Althusser, o centro do problema é o Estado, porque a colaboração de classes, a 

administração da "legalidade", o partido "se transformando no Estado", a burocratização do 

partido-Estado, impedem o movimento de massas de avançar na transição. A teoria de 

Althusser de Estado se propõe “realista”, mantém a posição de Marx e Engels de que a luta 

                                            
205 ALTHUSSER, Louis. Écrits philosophiques et politiques. t. I. Paris: Stock, Imec. p. 436. Apud: MOTTA, 
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In: Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 13, abr. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522014000100002#tx06. Acesso em: 26 

dez. 2018. 
206 MOTTA, Luiz Eduardo. A respeito da questão da democracia no marxismo (a polêmica entre Althusser e 

Poulantzas). Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 13, abr. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522014000100002#tx06. Acesso em: 26 

dez. 2018. 
207 ALTHUSSER, Louis. Solitude de Machiavel. Paris: PUF, 1998. p. 290. (grifos no original). Apud: MOTTA, 

Luiz Eduardo. op. cit. (grifos no original). 
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de classes ainda é o motor da história e o Estado é uma arma importante para a manutenção 

da ordem. Como explica o ‘discípulo’ de Althusser, Étine Balibar: 

Não se trata de dizer que o Estado só age pela violência, mas de dizer que 

o Estado assenta numa relação de forças entre as classes, e não no interesse 

público e na vontade geral. Esta relação é inteiramente 'violenta' no sentido 

de que não é efetivamente limitada por nenhuma lei e uma legislação, uma 

legalidade, que, longe de por em causa essa relação violenta, não fazem 

mais do que sancioná-la.208 

 

Para Althusser a ditadura do proletariado é um conceito central e estratégico de marxismo, 

em conjunção com o conceito de socialismo, é o meio para a transição ao comunismo.  

Althusser, em seu artigo "Nota sobre os AIE" reconhece a existência da luta de classes e de 

resistência dentro dos aparelhos de Estado: 

Pode-se dizer que o caráter próprio da teoria que é possível retirar de Marx 

sobre a ideologia é a afirmação do primado da luta de classes sobre as 

funções e o funcionamento do aparelho de Estado, dos aparelhos 

ideológicos de Estado. Primado que é, evidentemente, incompatível com 

qualquer forma de funcionamento. (...) os aparelhos ideológicos de Estado 

são necessariamente o lugar e o objeto de uma luta de classes que, nos 

aparelhos da ideologia dominante, prolonga a luta de classes geral que 

domina a formação social. Se ao AIE têm a função de inculcar a ideologia 

dominante é porque há resistência; se há resistência é porque há luta; e essa 

luta é, no final das contas, o eco direto ou indireto, por vezes, próximo ou, 

frequentemente longínquo da luta de classes.209 

 

Althusser, no entanto, defendia uma luta política externa ao Estado, diretamente ligada às 

massas, para não perder de vista o fim do Estado, no sentido do seu desaparecimento. A 

compreensão de Estado para Althusser é ampla e vai da ‘máquina repressora”, ao conjunto 

de aparelhos e múltiplas práticas, ideológicas, políticas, repressoras e econômicas. Althusser 

construiu seus conceitos a partir da sua negação. Nas palavras de Antonio Negri:  

é verdade que Marx não elaborou nenhuma teoria positiva do Estado e do 

direito. Isso não significa, porém, que uma análise marxista não tem nada 

a dizer sobre o Estado; significa, sim, que o ponto de partida para uma 

crítica marxista do Estado é expresso em termos negativos.210 

                                            
208 BALIBAR, Étiene. Sobre o conceito de ditadura do proletariado. Lisboa: Moraes, 1977. p. 52. Apud: 

MOTTA, Luiz Eduardo. A respeito da questão da democracia no marxismo (a polêmica entre Althusser e 

Poulantzas). Revista Brasileira de Ciência Política, Brasília, n. 13, abr. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522014000100002#tx06. Acesso em: 26 

dez. 2018. 
209 ALTHUSSER, Louis. Nota sobre os AIE (Aparelhos Ideológicos de Estado)". In: ALTHUSSER, Louis. 

Sobre a reprodução. Trad. Guilherme João de Freitas Teixeira. Petrópolis: Vozes, 1978. p. 283. 
210 NEGRI, Antonio & HARDT, Michael. O trabalho de Dioniso: para a crítica ao Estado pós-moderno. Juiz 

de Fora, MG: Pazulin, Editora UFJF, 2004. p. 14. Apud: MOTTA, Luiz Eduardo. A respeito da questão da 
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Althusser, assim como os outros clássicos do marxismo antes dele, parte de uma negação, 

da qual deriva outra afirmação, para avançar no seu conceito de Estado e de democracia, isto 

é, a partir de uma ruptura, e não de uma continuidade reformista. Para Althusser a defesa do 

conceito de ditadura do proletariado de Marx é uma posição crítica à democracia-liberal, 

burguesa. O marxismo revolucionário de Althusser critica a democracia burguesa por ela ter 

uma prática e não um "valor" universal, quer dizer, é democrática para alguns, mas não para 

a grande maioria.  

João Quartim de Moraes, em seu artigo "Contra a canonização da democracia", afirma: 

De seu lado, o marxismo não recusa, em princípio, a ideia da transição do 

capitalismo ao socialismo pela via democrática. Sempre é bom lembrar que 

quem recusa essa via é a burguesia, como o atestam as dezenas de golpes 

de Estado que derrubaram governos de esquerda, no mais das vezes com 

atrozes banhos de sangue. Insiste, entretanto, no condicionamento da 

política pela economia, e, consequentemente, em que as formas do Estado 

se assentam na base econômica da sociedade. Portanto, sobre a base das 

relações capitalistas de produção, a democracia será sempre a forma 

política da dominação de classe da burguesia. Donde a necessidade 

objetiva de uma ruptura abrindo a via para a passagem da ordem do capital 

à ordem socialista.211  

 

Althusser, como um continuador do marxismo clássico, contra o estalinismo e o 

eurocomunismo, ao defender o conceito de ditadura do proletariado, tem o mérito de 

desmascarar as práticas de poder que feita em nome de uma suposta democracia. Althusser, 

assim como seus antecessores clássicos do marxismo, desconstrói a falsa modernidade 

burguesa, e mantem a proposta de uma ruptura com o capitalismo e com o individualismo.  

Althusser e o marxismo revolucionário ainda oferecem respostas à altura da crise global do 

capitalismo e de seus Estados; bem como para novos processos de ruptura social e 

institucional que ainda podem ocorrer; tanto para a superação das ilusões na democracia e 

Estado burgueses, tanto para a elaboração de novas estratégias. Afinal, segundo Althusser a  

ditadura do proletariado e stalinismo não são em absoluto sinônimos. São 

conceitos opostos: o stalinismo é uma forma monstruosa da ditadura 

[contra o] do proletariado. [...] A ditadura do proletariado, segundo a teoria 

marxista, designa algo muito preciso: a ditadura da classe dominante em 

                                            
democracia no marxismo (a polêmica entre Althusser e Poulantzas). Revista Brasileira de Ciência 

Política, Brasília n. 13, abr. 2014. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-33522014000100002#tx06. Acesso em: 26 

dez. 2018. 
211 MORAES, João Quartim de. Contra a canonização da democracia. Crítica Marxista, São Paulo, n. 12, p. 9-

40, 2001. (itálicos no original). 
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uma sociedade de classes. Seu poder é exercido através de fórmulas mais 

amplas do que estritamente políticas. Quando uma classe exerce 

sua ditadura, pode fazê-lo sob fórmulas políticas muito variadas. Assim, 

por exemplo, a burguesia exerce sua ditadura, nos casos, sob fórmulas de 

democracia parlamentar, mais livres, mais liberais. É um paradoxo, mas é 

assim. Marx e Lênin demonstraram que quando essa ditadura de classe da 

burguesia foi substituída pela ditadura do proletariado, esta adotaria 

fórmulas infinitamente mais livres, mais liberais do que as da democracia 

parlamentar burguesa. Consequentemente, identificar a ditadura do 

proletariado, que é uma lei da própria natureza das relações sociais - Marx 

chama isso de lei natural - à monstruosidade histórica que é o stalinismo, 

é uma contradição, ou pior: um crime teórico. Rejeitar o stalinismo é uma 

coisa com a qual eu concordo..."212 

 

Em síntese, ditadura do proletariado, para Althusser e para o marxismo revolucionário em 

geral, é a substituição de uma classe no poder por outra, que nada tem a ver com formas 

políticas ditatoriais, nem tampouco com a manutenção e fortalecimento do Estado, mas sim 

um meio para a destruição definitiva de todas as formas de desigualdades, econômicas, 

sociais e políticas, inclusive, é claro, o Estado. 

 

  

                                            
212 ALTHUSSER, Louis. Entrevista ao jornal espanhol El Pais, Madri, 11 jul. 1976. Disponível em: 

https://elpais.com/diario/1976/07/11/cultura/205884001_850215.html. Acesso em 26 dez. 2018. 
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UNIDADE II CLASSES, ESTADO E A NOVA CRÍTICA DO VALOR 

 

CAPÍTULO 4 ROBERT KURZ E A NOVA CRÍTICA DO VALOR 

 

Para o fundador e principal expoente da corrente de pensamento chamada Crítica do Valor, 

Robert Kurz213 os marxistas tradicionais ainda “têm lágrimas nos olhos” quando pronunciam 

as expressões "classe" e "luta de classes". 

Kurz foi maoísta nos anos 1970 e nos anos 1980 fundou o grupo Initiativ Marxistische Kritik, 

com uma amálgama de influências de Adorno e Lênin. Kurz se destacou internacionalmente 

através da revista Krisis, da qual foi editor. Quando houve a cisão neste grupo, por questões 

pessoais complicadas (justificadas intelectualmente), de que resultou a saída de Kurz e do 

seu círculo mais fiel para fundar a revista Exit.214 

A leitura proposta por Kurz é a contraposição de um Marx crítico do valor e do fetichismo e 

outro Marx instrumentalizado para a luta política. Valor e fetichismo, aspectos soterrados na 

história da tradição do marxismo, fornecem a base a uma crítica categorial do capitalismo. 

Para ele as categorias do valor e do fetichismo permitem uma crítica outra, que indaga a 

constituição da sociedade de mercadorias. 

Para esta corrente a luta de classes deixa de pôr em xeque o ambiente de névoa mística onde 

o enredo se desenrola, ambiente no qual a abstração e a inconsciência fetichista imperam. A 

luta por reconhecimento não visaria mais do que a realização daquilo que a sociedade 

burguesa promete: a justa repartição sem questionar o status quo, a conquista da plenitude 

jurídica, ou seja, a igualdade dentro da camisa de força capitalista.  

O ponto principal para Kurz é o fato de o marxismo da luta política ter se apoiado no Marx 

que tematiza a luta de classes, a oposição entre burguesia e proletariado, entre capital e 

trabalho. Foram, porém, tirados de foco temas de um Marx voltado à crítica categorial e de 

                                            
213 Robert Kurz foi um filósofo e ensaísta alemão, fundador de uma vertente do marxismo denominada "crítica 

do valor" (Wertkritik). Kurz desenvolveu problemas ligados à teoria da crise e da modernização, a análise 

crítica do sistema mundial capitalista, a crítica do iluminismo e a relação entre cultura e economia. Kurz é 

um dos autores do seminal "Manifesto contra o Trabalho", publicado na revista Krisis. Mais tarde, junto 

com Roswitha Scholz e Claus Peter Ortlieb, Kurz rompe com o Krisis para criar a revista EXIT! - Crítica e 

Crise da Sociedade da Mercadoria. No Brasil, Kurz tem publicado O Colapso da Modernização (Paz e 

terra, 1991) e 20 teses contra a razão sangrenta (Hedra), entre outros. Faleceu no dia 18 de julho de 2012, 

aos 69 anos de idade. 
214 NOVO, Ângelo. Desventuras de uma nova crítica. Crítica Marxista, São Paulo, Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/resenha104dossie5.pdf. Acesso em: 03 

set. 2018. 
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difícil instrumentalização para a luta político-partidária, como a crítica do valor e do 

fetichismo desenvolvidas em O Capital. 

Sentenciam os “críticos do valor”: A "luta de classes" está dissolvida como parte integrante 

deste sistema da concorrência universal, e tem-se revelado como mero caso especial que de 

modo algum consegue transcender o capital. O capital e o trabalho são no fundo diferentes 

estados de agregação de uma mesma substância social. Para eles “O trabalho é capital vivo 

e o capital é trabalho morto”. Assim, em sua visão, a noção da "luta de classes" perde a sua 

luminescência metafísica, aparentemente transcendente, os novos movimentos já não podem 

definir-se a si próprios, "objetivista" e formalmente através de uma ontologia do "trabalho 

abstrato" e através da sua "posição no processo produtivo". Eles podem definir-se 

apenas pelo conteúdo através daquilo que querem impedir: a destruição da reprodução social 

através da falsa objetividade dos constrangimentos formais capitalistas. 

Kurz resgata, recoloca e amplia a crítica de Marx do valor e do fetichismo da mercadoria; 

ao mesmo tempo que faz uma dura crítica ao que chama de “marxismo tradicional” em 

especial ao conceito de sujeito em Marx e ao reposicionamento do conceito de fetichismo 

como mediadores da teoria crítica, para uma crítica da modernidade capitalista. 

Robert Kurz nasceu na ainda Alemanha Ocidental em 1943, se definia como um livre 

publicista. Na década de 1980, fez parte da revista Krisis, “uma revista teórica publicada 

desde 1986 em Nuremberg, inicialmente com o título de Marxistische Kritik”, da qual 

participavam também Norbert Trenkle, Ernst Lohoff e Roswitha Scholz, até abril de 2004, 

quando Krisis se dividiu em dois grupos Krisis e EXIT! A leitura feita por Kurz é a oposição 

de um Marx crítico do valor e do fetichismo e outro Marx usado para a disputa pelo poder 

do Estado. Valor e fetichismo, conceitos esquecidos, ou muito secundarizados, pelo 

marxismo tradicional, são centrais para uma crítica categorial do capitalismo. O marxismo 

tradicional dos movimentos operários ocidentais deram ênfase  à luta de classes, em uma 

crítica do capitalismo do ponto de vista do trabalho contra o capital, em uma luta por e 

melhoria das condições de vida dos trabalhadores no interior do modo de produção 

capitalista, e os marxismos da periferia, de capitalismo tardio, enfatizaram um “marxismo” 

da modernização, os conceitos de valor e de fetichismo propõe uma crítica de outro tipo, que 

questiona o âmago da  sociedade produtora de mercadorias. 

Para Kurz a luta de classes deixa de questionar a “névoa mística” o modo de produção onde 

a inconsciência fetichista se impõe, o que fracassaram as interpretações de Marx que se 

manifestaram em práticas políticas reprodutoras das formas-sociais capitalistas. 
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O ponto principal para Kurz é que o marxismo tradicional da luta política ter se apoiado no 

Marx que centra a luta de classes, a oposição entre burguesia e proletariado, entre capital e 

trabalho, secundarizando um Marx atento à crítica categorial e não muito útil aos usos para 

as lutas político-partidárias, como a crítica do valor e do fetichismo desenvolvidas em O 

Capital, p. ex., como se fossem divagações filosóficas. Para Kurz ao invés de se centrar na 

fórmula do manifesto Comunista, da história como a da luta de classes, dever-se-ia antes 

considerá-la como história de relações de fetiche; a oposição entre trabalho e capital, centrar 

a luta de classes como o ponto de partida à interpretação da sociedade, seria apenas uma 

polarização interna ao modo de produção e reprodução do valor. 

Nas palavras de Robert Schwarz215,   

diferentemente da epopeia de Marx, que saudava a abertura de um ciclo, a 

de Kurz é inspirada pelo seu presumido encerramento. Se em Marx 

assistimos ao aprofundamento da luta de classes, onde as sucessivas 

derrotas do jovem proletariado são outros tantos anúncios de seu 

reerguimento mais consciente e colossal, em Kurz, cento e cinquenta anos 

depois, o antagonismo de classe perdeu a virtualidade da solução, e com 

ela a substância histórica. A dinâmica e a unidade são ditadas pela 

mercadoria fetichizada – o anti-herói absoluto – cujo processo infernal 

escapa ao entendimento de burguesia e proletariado, que enquanto tais não 

o enfrentam.216 

 

Devido à necessidade de manter o foco no tema de nossa pesquisa, qual seja, a relação entre 

luta de classes e a superação das formas sociais capitalistas, vamos nos ater a algumas obras 

de Robert Kurz que consideremos centrais para traçar diferentes diálogos entre as posições 

deste autor com outras elaborações acerca do temário. 

Começaremos pela sua opus magna “O Colapso da Modernização: da derrocada do 

socialismo de caserna à crise da economia mundial”, publicada em 1991 na Alemanha, já 

reunificada, e em 1992 em português, no Brasil, pela Paz e Terra. Seguiremos essa trilha 

pelo “Manifesto contra o Trabalho”, de 1999 do Grupo Krisis, ao qual Kurz até então 

pertencia, seguido do artigo “O pós-marxismo e o fetiche do trabalho”. Chegaremos aos seus 

“Últimos Combates”, de 1997 na Alemanha, e em 1998 no Brasil, pela Editora Vozes. Como 

se vê a ordem não é cronológica, mas, esperamos, lógica. 

 

                                            
215 Roberto Schwarz (Viena, 20 de agosto de 1938) é um crítico literário e professor de Teoria Literária. 
216 SCHWARZ, Roberto. Nota de apresentação do artigo de Robert Kurz Perdedores Globais na Folha de S. 

Paulo, São Paulo, 1 dez. 1995. Caderno Mais! Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1995/10/01/mais!/16.html. Acesso em: 20 ago. 2018. 
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4.1 COLAPSO DA MODERNIZAÇÃO OU BECO SEM SAÍDA? 

 

“Não há sujeição mais perfeita do que aquela  

que conserva a aparência da liberdade: 

cativa-se assim a própria vontade.”217 

Rousseau 

 

Robert Kurz, em seu livro de maior repercussão, “O Colapso da Modernização: da derrocada 

do socialismo de caserna à crise da economia mundial”, de 1991, dois anos após a queda do 

muro do Berlim218, com pedaços de seus escombros apedreja seus antigos escoradores sem 

piedade: “dentro das formas do sistema produtor de mercadorias não pode haver nenhuma 

alternativa.”219. 

Nas palavras de Ricardo Antunes220:  

O livro defende com enorme vigor e força uma tese central: a derrocada do 

Leste Europeu e dos chamados países socialistas não foi expressão da 

vitória do capitalismo e do Ocidente, mas a manifestação de uma crise 

particular que agora fui mina o coração do sistema mundial produtor de 

mercadorias.221 

 

Isto porque para Kurz o “sistema mundial produtor de mercadorias” estaria por sua vez 

inserido no que o autor chama de “sociedade de trabalho”, em suas palavras “como conceito 

ontológico seria uma tautologia, pois, na história até agora transcorrida, a vida social, 

quaisquer que sejam suas formas modificadas, apenas podia ser uma vida que incluísse o 

                                            
217 ROUSSEAU, Jean-Jaques. Emílio ou Da Educação. Trad. Sérgio Milliet. São Paulo: Difel, 1979. 
218  O muro de Berlim foi uma barreira construída pela República Democrática Alemã (Oriental) durante 

a Guerra Fria (1945 a 1991), que circundava toda a Berlim Ocidental (capitalista), separando-a da 

Alemanha Oriental (“socialista”), incluindo Berlim Oriental. Este muro, além de dividir a cidade 

de Berlim ao meio, simbolizava a divisão do mundo em dois blocos ou 

partes: países capitalistas encabeçados pelos Estados Unidos; e pelos países do bloco soviético. Em 9 de 

novembro de 1989, com a crise do sistema no leste da Europa e a queda do governo da Alemanha Oriental, 

ocorreu a queda do muro. Alemães dos dois lados foram às ruas para derrubar o muro. O ato simbólico 

representou também o início do fim da Guerra Fria e o início do processo de reunificação da Alemanha e 

também do fim da URSS após dois anos. 
219 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 178. 
220 ANTUNES, Ricardo Luiz Coltro, (São Paulo, 1953) é um sociólogo marxista brasileiro, professor 

titular da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 
221 ANTUNES, Ricardo. Resenha de O colapso da modernização: da derrocada do socialismo de caserna à 

crise da economia mundial, de Robert Kurz. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. Crítica Marxista, São Paulo, 

v.1, n.1, p.135-141, 1994. 
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trabalho. Somente as ideias ingénuas do paraíso e o conto do país das maravilhas fantasiavam 

uma sociedade sem trabalho.”222 

Apesar disso Kurz contrapõe que “sociedade de trabalho não denomina, de modo algum, um 

estado fundamental ontológico da humanidade.”223, por isso mesmo sua crise, bem como a 

possibilidade “ontológica” de sua superação. 

Segundo o autor alemão proeminente na última década do século XX  

essa crise deve ser procurada naquele nível em que se encontram todos os 

sistemas sociais até agora conhecidos da modernidade. O termo, há algum 

tempo em circulação, da crise da sociedade de trabalho, mesmo que 

apareça por enquanto apenas como problemática particular e não se refira 

às formas sociais224 

 

A partir daqui o nó górdio da nossa pesquisa, nosso foco principal: “A controvérsia social e 

histórica que até agora dominou a modernidade, compreendida pelo marxismo como luta de 

classes, apoiou-se em um fundamento comum, a sociedade de trabalho, fundamento que 

deixa agora transparecer sua limitação e, caído em crise, aguarda sua dissolução.”225 

Pois para Kurz “o moderno movimento operário faz parte dessa constelação do sistema 

produtor de mercadorias, em sua fase de enorme ascensão, bem como o marxismo, como 

reflexo teórico correspondente”226.  

Aqui poderíamos discutir se o “marxismo” poderia ser “reflexo” mecânico ou ótico. Todavia 

“O marxismo não é uma ideologia”227, ainda que ideologias possam ser e ter sido 

constituídas pelos diferentes movimentos operários por todo o mundo. 

O marxismo é “a filosofia que reclama o futuro. A revolução, a transformação da sociedade 

capitalista, o socialismo por vir são os limites apontados pelo pensamento marxista.”228. 

Mas tampouco este é o objeto específico de nossa pesquisa, como apontado acima. Nosso 

tema central, retomando, é a relação entre a luta de classes, e suas derivações tático-

                                            
222 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 26. 
223 KURZ, Robert. op. cit. p. 20. 
224 KURZ, Robert. op. cit. p. 21. 
225 KURZ, Robert. op. cit. p. 21. 
226 KURZ, Robert. op. cit. p. 29. 
227 ALTHUSSER, Louis. A favor de Marx. 2. ed. Trad. Dirceu Lindoso. Revisão téc. Paulo de Melo Jorge 

Filho. Rio de Janeiro: Zahar, 1972. p. 57. 
228 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito, 6. ed. rev. e atual. São Paulo, Atlas, 2018. p. 449. 
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estratégicas, com a superação das formas sociais capitalistas, mercadoria, jurídica, valor, 

dinheiro, capital. 

A esse respeito, a visão de Robert Kurz enfatiza que o “conflito básico da modernidade não 

é aquele entre "trabalho" e "não-trabalho", como sempre supôs o marxismo ingénuo do 

movimento operário e da luta de classes, mas sim aquele entre o conteúdo social e a forma 

não social, inconsciente, do próprio trabalho.”229  

Pois para Kurz a luta de classes só pode levar à tomada do poder do Estado e este como 

forma política derivada da mercadoria não só não possibilita a superação das outras formas 

sociais como reforça o seu aprisionamento, pois  

Estado e mercado condicionam-se mutuamente, não como 

complementação idealmente equilibrável de elementos sociais 

civilizatórios, mas sim como institucionalização de um antagonismo 

violento, hostil até o ponto de aniquilar o adversário e provocar catástrofes. 

Presos na cegueira da determinação da própria forma, os sujeitos trabalham 

em sua autodestruição.230 

 

Este círculo vicioso para Kurz levou ao “recrutamento coativo recuperador de uma classe 

trabalhadora moderna, sob a direção do Estado.” onde “o "Estado autoritário" não foi capaz 

de suprimir em seu movimento universal a contradição interna do capital que termina numa 

crise...”231, e não à superação das formas sociais capitalistas que continuaram sendo 

reproduzidas e aprisionando as massas em seus limites estreitos. 

A solução para esta contradição teórica e sistêmica para Kurz é que “A abolição efetiva da 

circulação, pela lógica, deveria ser idêntica à abolição do dinheiro e da instituição do 

mercado, como tal. Mas então, consequência igualmente lógica, acabaria também a 

necessidade, e até a possibilidade, do Estado, pois este, no processo da modernidade, nada 

mais é que o elemento contraditório imanente do sistema produtor de mercadorias.”232. 

Mas “O estado moderno é o recipiente institucional da riqueza nacional abstrata, para cuja 

acumulação sem sentido ele tem que reunir as necessidades e os impulsos humanos numa 

única vontade global exteriormente imposta. E a existência encarnada da riqueza abstrata, 

do trabalho morto que se multiplica, é precisamente o dinheiro, que por sua vez somente 

pode existir no contexto do mercado e da circulação. Se esse Estado quisesse mesmo abolir 

                                            
229 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p.  43-44. 
230 KURZ, Robert. op. cit. p. 43. 
231 KURZ, Robert. op. cit. p. 64. 
232 KURZ, Robert. op. cit. p. 73-74. 
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o dinheiro e a circulação, teria que destruir sua própria finalidade.”233 O que nos leva a outra 

contradição, que discutiremos mais à frente, em “O Estado e a Revolução”i onde Lênin é 

assertivo em explicar que a superação do conteúdo das relações sociais e de suas formas é o 

objetivo maior da revolução, é, em suma, a essência da revolução: “Nós somos partidários 

da república democrática como sendo a melhor forma de governo para o proletariado sob o 

regime capitalista, mas andaríamos mal se esquecêssemos que a escravidão assalariada é o 

quinhão do povo mesmo na república burguesa mais democrática.” ... “A substituição do 

Estado burguês pelo Estado proletário não é possível sem revolução violenta. A abolição do 

Estado proletário, isto é, a abolição de todo e qualquer Estado, só é possível através da 

"extinção". 

Mas voltando a Kurz, “O Colapso da Modernização” faz um extenso e ao mesmo tempo 

conciso “balanço histórico” teórico e conceitual da experiência do “socialismo real” no leste 

europeu e na ex-URSS, do estatismo, do capitalismo de Estado, do Estado produtor de 

mercadoria, desde o pós segunda guerra mundial, 1945, até a queda do muro de Berlim, em 

1989, e o fim da URSS, em 1991, o que ele chama de "construção de catedrais". 

Segundo o qual “as economias de comando estatistas, de acordo com suas raízes históricas 

e devido à coação da modernização recuperadora, desenvolvem uma forte tendência à 

autarquia. Toda economia fechada, burocraticamente regulada, tem que isolar-se do mercado 

mundial. Isso já revela o conceito do "Estado mercantil fechado"... Não obstante, nenhum 

sistema industrial da moderna produção de mercadorias pode conservar sua plena 

autarquia.”234. 

Ou seja, somente com o fim da dialética classista, da extinção da sociedade de classes, e da 

sociedade produtora de mercadorias, sejam Coca-Cola ou AK-47, é que as formas sociais 

capitalistas poderão ser superadas. 

Pois “o "Estado racional" burguês de uma produção planejada de mercadorias foi atingido 

definitiva e irrevogavelmente pelo contrassenso do trabalho abstrato e de suas leis formais; 

o meio da modernização burguesa recuperadora devorou seu fim. A abstração lógica entre o 

produtor de mercadorias e o valor de uso e as necessidades, irrestrita devido ao congelamento 

estatista das relações entre produtores, levou sua loucura à última consequência, encontrando 

                                            
233 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 74. 
234 KURZ, Robert. op. cit. p. 131. 
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assim seu fim lógico e histórico.”235, levando ao “estatismo terrorista da fase final que 

procura obstinadamente conservar o invólucro vazio das relações mercadoria-dinheiro”236. 

Kurz termina esta obra inaugural afirmando categoricamente que:  

Já não tem sentido algum recorrer ao Estado contra o mercado, e ao 

mercado contra o Estado. A falha do Estado e a falha do mercado tornam-

se idênticas porque a forma de reprodução social da modernidade perdeu 

completamente sua capacidade de funcionamento e de integração.237 

 

Lembremos desde já que esta sentença foi pronunciada há quase trinta anos. E Kurz finaliza: 

com isso torna-se impossível contornar os problemas, tanto na teoria 

quanto na prática, e isso o mais tardar no momento em que também os 

componentes ocidentais do sistema global de produção de mercadorias 

chegam a experimentar, no mesmo grau de crueldade que o resto do 

mundo, as consequências da crise. Hic Rhodus, hic salta. (Aqui está Rodes, 

desça aqui (tradução nossa)).238 

 

Pois aqui descemos deste primeiro “barco” de Kurz, igualmente em colapso, e olhamos em 

volta para ver em que porto ou parada nos deixou. Nem um Rodes de um passado já 

longínquo, nem um “Farol de Alexandria”, muito menos uma estátua “da Liberdade” da 

meca do capitalismo. 

A conclusão de Kurz é que estamos há quase trinta anos entrando numa era das trevas. E, 

que a crise é a eliminação do trabalho produtivo, a própria crise não pode ser superada pelo 

'trabalho', ou pela 'classe trabalhadora', ou pela 'luta das classes trabalhadoras' ". O próprio 

marxismo é "parte integrante do mundo burguês da mercadoria moderna, sendo por isso 

atingido ele próprio pela crise"239. 

Assim, “marxismo do movimento operário”, segundo Kurz, pôde levar a uma emancipação 

capitalista dos trabalhadores, mas não é um sujeito capaz de levá-lo à emancipação social. 

Para Kurz é necessária "uma razão sensível, que é exatamente o contrário da razão 

iluminista, abstrata, burguesa e vinculada à forma-mercadoria"240.  Para Kurz, a crítica "teria 

de se emancipar completamente de suas ideias anteriores, já obsoletas" e para a qual a 

                                            
235 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 139. 
236 KURZ, Robert. op. cit. p. 204. 
237 KURZ, Robert. op. cit. p. 234. 
238 KURZ, Robert. op. cit. p. 234. 
239 KURZ, Robert. op. cit. p. 227. 
240 KURZ, Robert. op. cit. p. 232. 
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"esquerda, com todos os seus matizes, mostra-se completamente incapaz de dar uma resposta 

à crise"241. 

Em O Colapso da Modernização a prioridade é do ontológico, e a apreensão da lógica do 

objeto - a crise do sistema produtor de mercadorias, capitalismo – em suas causas essenciais 

e totalizantes. Kurz centra-se no diagnóstico da crise do capital dos nossos dias e nas nas 

proposições para a superação da forma mercadoria. Para Kurz a dimensão, decisiva em 

Marx, da subjetividade, capital e do trabalho são epifenômenos de uma lógica dada por um 

objetivismo férreo. Assim, o materialismo de Kurz nos parece mais próximo de Feuerbach 

do que de Marx. 

Pois, já à Tese I sobre Feuerbach:  

O principal defeito de todo o materialismo existente até agora (o de 

Feuerbach incluído) é que o objeto [Gegenstand], a realidade, o sensível, 

só é apreendido sob a forma do objeto [Objekt] ou da contemplação, mas 

não como atividade humana sensível, como prática; não subjetivamente. 

Daí o lado ativo, em oposição ao materialismo, [ter sido] abstratamente 

desenvolvido pelo idealismo – que, naturalmente, não conhece a atividade 

real, sensível, como tal. Feuerbach quer objetos sensíveis [sinnliche 

Objekte], efetivamente diferenciados dos objetos do pensamento: mas ele 

não apreende a própria atividade humana como atividade objetiva 

[gegenständliche Tätigkeit]. Razão pela qual ele enxerga, n’A essência do 

cristianismo, apenas o comportamento teórico como o autenticamente 

humano, enquanto a prática é apreendida e fixada apenas em sua forma de 

manifestação judaica, suja. Ele não entende, por isso, o significado da 

atividade “revolucionária”, “prático-crítica”.242 

 

A anomia que Kurz confere a Marx talvez seja uma antinomia do próprio Kurz, a visão da 

Crítica do Valor sobre o fetichismo como totalizante e insuperável, contrária a esta tese de 

Marx da existência de sujeitos ativos e à resistência efetiva destes mesmos sujeitos, ainda 

que como personificações do capital e do trabalho, em classes sociais em conflito. 

Em O Colapso da Modernização, Kurz critica a centralidade do trabalho no mundo 

contemporâneo (1992), tratando da eliminação da centralidade do trabalho abstrato, assim 

como Marx nos estudos compilados nos Manuscritos de 1844243. Para Marx é imprescindível 

                                            
241 KURZ, Robert. O Colapso da Modernização: da derrocada do socialismo de caserna à crise da economia 

mundial. Trad. Karen Elsabe Barbosa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. p. 226-227. 
242 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia Alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-

1846). Supervisão editorial, Leandro Konder; tradução, Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini 

Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 533. 
243 MARX, Karl. Manuscritos Econômico-Filosóficos. Trad. Jesus Ranieri. São Paulo: Boitempo, 2004. 
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a dimensão concreta do trabalho, criadora de valores de uso socialmente necessários, 

atividade mediadora da criação do valor. 

A sociedade do trabalho, em O Colapso da Modernização é uma tautologia, pois, na história 

real da humanidade, e não existe outra, as sociedades, em seus diferentes modos de produção, 

formações sociais e formas sociais, sempre foram sociedades que havia trabalho; uma 

sociedade sem trabalho seria, pois, uma abstração de pensamento sem lastro com a realidade. 

Uma crítica sobre um possível esgotamento trabalho abstrato gerador do valor (abstrato e 

concreto) não precisa recusar um projeto societário que tenha como base o trabalho 

(concreto) criador de valores de uso, como atividade desfetichizada, como início de um 

processo e não como seu fim. Em O colapso da Modernização, Robert Kurz foca sua crítica 

na produção geral e destrutiva de mercadorias e na consequente teoria do valor-trabalho, 

onde a contradição real entre a totalidade do trabalho social, isto é, trabalho abstrato, e a 

totalidade do capital não contradiz a crítica de Marx da economia política em geral, mas, ao 

contrário, para Kurz, é central, apesar da existência objetiva da contradição no interior do 

processo de valorização do valor ou seja, do capital, ser a contradição entre capital e trabalho. 

Assim, não são duas lógicas históricas diferentes e opostas, como diz Kurz nesta obra, mas 

sim partes interligadas do mesmo processo, da classe que cria valores, contra a classe que se 

apropria, consome e destrói os valores antes criados. Desta contradição inicial deriva o 

antagonismo entre trabalho e capital, personificados e encorporados em trabalhadores e 

capitalistas. Logo, se a teoria do valor-trabalho é validada por Kurz, a luta de classes como 

consequência inevitável daquela, também o deveria ser, pois o proletariado como a 

“mercadoria-força de trabalho” que cria valores e que por isso vive a necessidade e a da 

contradição perante o capital, como consequência dessa relação, em si, conflituosa. 

De forma mais geral e abstrata, o tema central que nos mais interessa nesta dissertação, é a 

limitação subjetiva do campo do trabalho, tema que Kurz recusa, quase como uma 

impossibilidade total da existência de sujeitos. Na obra aqui discutida, Kurz por vezes 

denomina a ex-URSS e os países do antigo “leste-europeu” de "socialismo de caserna", 

"socialismo real", "regime protocapitalista", "sociedades capitalistas", "regime transitório 

pré-burguês", "mercantilismo tardio", entre outros nomes, sem muita precisão conceitual, 

oque dificulta um pouco o nosso debate. 

De qualquer forma não podemos concordar que a Revolução Russa de outubro de 1917 foi 

burguesa, como afirma Kurz, pelo simples fato de que não foi a burguesia russa, enquanto 
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classe social que a protagonizou, mesmo que tenha seu curso mudado de direção de volta 

para a lógica mundial do capital. Nos parece que Kurz aqui confunde uma crítica ao 

marxismo com o que foi o stalinismo, sem diferenciação, colocando num mesmo “campo” 

o “marxismo tradicional” staliniano, a esquerda social democrata e todas as outras correntes 

do marxismo como impossibilitadas de uma crítica para a superação das formas sociais 

capitalistas. 

Talvez Kurz em O Colapso da Modernização não consiga ver os fatores subjetivos dos 

processos históricos por, em sua lógica, não haver a possibilidade de mediação, nem na 

análise, nem crítica, muito menos na política. Mediação esta que está presente Marx o tempo 

todo. Ao não considerar sequer a hipótese das diferentes reações das diferentes burguesias, 

desconsidera fatos e atos históricos elementares. Ou ainda, se reconhece as ações da 

burguesia como de um sujeito social, político e histórico, ainda que implicitamente, lhe 

concede este “direito” e o priva do proletariado, transformando-o assim, num “privilégio”, 

de uma “anti-nobreza” da qual se pretenderia ser seu “anti-clero”? No “privilégio” da 

clarividência iluminados pelo “espírito-pecador”? 

Tal desigualdade de subjetividade entre burguesia e proletariado, não dependeria mais de 

uma convenção, mas ainda assim estabelecida, ou pelo menos autorizada pelo consentimento 

da “crítica” do valor. Este diferente “privilégio”, de que gozam alguns em prejuízo de outros, 

como o de serem mais ricos, mais homenageados, mais reconhecidos, mais poderosos ou 

mesmo o de se fazerem obedecer [em sua teoria], ainda em que sua não-prática, talvez 

precise também de uma resposta de uma subjetividade que não se subordina aos valores do 

capital, como a que teve Luís XVI e Maria Antonieta, tanto de Rousseau como das lâminas, 

mas desta vez, apenas das gráficas. 
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4.2 O ABISMO HIANTE DO MANIFESTO CONTRA O TRABALHO 

 

"A verdade está no abismo". 

Demócrito244 

 

O Manifesto Contra o Trabalho245, de 1999, não é um texto apenas de Kurz, mas do grupo 

Krisis, em parceria com Ernst Lohoff e Norbert Trenkle. Robert Kurz era o principal 

membro, fundador e mentor do Grupo Krisis e já havia discutido a problemática do conceito 

de Trabalho em outros textos como "Trabalho abstrato e socialismo" (1987), "A honra 

perdida do trabalho" (1991), "Pós-marxismo e fetiche do Trabalho" (1995), e também em 

artigos publicados na "Folha de São Paulo". 

Krisis é uma revista anti-política e um grupo de discussão (Krisis-Gruppe, ou Grupo Crise), 

formado em 1986 como um "fórum teórico para uma crítica radical da sociedade capitalista". 

Seus membros (antes da separação) incluíam Robert Kurz, Roswitha Scholz, Nobert 

Trenkle, Ernst Lohoff, Achim Bellgart e Franz Schandl. 

Em abril de 2004, o grupo Krisis sofre uma cisão, e Robert Kurz, Roswitha Scholz e Claus 

Peter Ortlieb criam um novo grupo, em torno da revista EXIT! - (EXIT! - Crítica e Crise da 

Sociedade da Mercadoria'). Kurz morreu em 2012, com 69 anos de idade. 

O Manifesto Contra o Trabalho propõe, em seus 18 pontos, uma negação conceitual do 

trabalho, pretendendo objetivamente, por meio de uma dialética da realidade social, contra 

a dialética do imanente do capitalismo, cuja imanência é a das relações sociais fetichistas, 

de um sujeito formado em automovimento, o capital como "sujeito automático" que imporia 

o trabalho como "um fim em si mesmo". 

Partindo dos conceitos formulados por Hegel, Marx e a escola de Frankfurt, o Grupo Krisis 

se propõe a avançar além da crítica moral ao trabalho ou “transcendentes” (sem mediação), 

ou estética e utópica de forma abstrata, como são criticados. Mas trata-se de uma crítica 

interna negativa e categorial, que não aceita conceitos a priori tais como totalidade, valor, 

ou trabalho como ontológicos positivos. A crítica negativa contida neste Manifesto do Grupo 

                                            
244 Demócrito (470 a.c.). Fragmento 117. In: REALE, Giovanni. História da Filosofia Antiga. São Paulo: 

Edições Loyola. v. I. p. 411. 
245 KURZ, Robert et al. Manifesto contra o trabalho. Disponível: http://www.krisis.org. Acesso em: 21 mai. 
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Krisis tem o objetivo de mostrar o caráter contrário da condição histórica objetiva em que 

vivemos. 

Enquanto a chave para o “marxismo tradicional” é o valor enquanto como um fator neutro 

ou um dado positivo e o centro do problema é a mais-valia, como diz este Manifesto "o 

escândalo não era o trabalho, mas apenas a sua exploração pelo capital" cuja crítica 

seguiria o sentido “burguês” que deságua nas lutas pela "distribuição de renda" pelos  direitos 

(burgueses) como “cidadania” ou "igualdade" (jurídica capitalista). Assim, para o Grupo 

Krisis neste Manifesto o “marxismo da luta de classes” seria o executor da modernização 

burguesa, sem discutir os conceitos fundamentais da mercadoria, do valor, do trabalho, do 

dinheiro e do capital. 

Capital e trabalho, segundo esta crítica, seriam momentos reflexivos de uma relação social 

total, presidida pelo valor, não podendo separar o trabalho concreto do trabalho abstrato 

numa tentativa de resgate do primeiro, ambos seriam o mesmo, por opostos em determinação 

recíproca, sem mediação lógica nem fática. O trabalho concreto além de materialmente 

abstraído de forma quantitativa pelo valor e em seguida pelo dinheiro, formas de trabalho 

abstrato, e reduzido a "trabalho simples", alienado, separado dos fins sociais sensíveis. O 

qualitativo já seria abstrato, ou a flecha nuca saiu do arco, sempre esteve no alvo. Completa-

se, portanto, a subsunção real do trabalho ao capital predestinadamente. Configurando o 

modo de equivalência onde o fetichismo conforma a experiência e consciência/ideologia 

social falsa subordinados ao trabalho, desconsiderando o próprio trabalho como necessidade. 

Assim, para a Crítica do Valor, a luta de classes estaria entravada na dependência da "forma-

sujeito" reprodutora das demais formas sociais, num movimento negativo de acumulação e 

concorrência do capital, por meio da positivação e da negação do tempo de trabalho como 

medida do valor, pois estaria lastreada nos sujeitos da luta de classes, conservando assim a 

crítica dialética apenas como negativa, estando ausente a segunda etapa da fórmula lógico-

dialético da negação da negação, que é a da afirmação, por isso não há, e não pode haver, 

para Krisis, uma dialética positiva.  

Ainda que este Manifesto não vá a fundo no tema da consciência subjetiva ou de classe e 

das questões decorrentes como revolução, tenta avançar para a proposição de contexto social 

de reprodução e de relações de produção não-mercantis da “vida comunicativamente 

organizada” (Habermas), ou seja, da produção social com base em um suposto acordo 

coletivo consciente.  
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Mas aqui volta o conceito antes negado de “consciência” (subjetiva) e este “acordo” seria 

celebrado por sujeitos antes inexistentes ou muito secundários, ou ainda “prisioneiros” 

(inconscientes ou portadores de uma consciência falsa reprodutora das formas sociais 

capitalistas) da lógica “fetichizada” da mercadoria. E ainda surge o elemento novo de “vida 

comunicativamente organizada” até então não citado nem discutido, quase como um passe 

de mágica para resolver os problemas da lógica da “Crítica do Valor”. 

Assim, temos aqui já duas contradições em termos: uma sobre a possibilidade da 

consciência, e outra sobre a existência de sujeitos. Além de uma saída “metafísica” 

“comunicativa” ao estilo do Barão de Münchhausen246 ao atolar seu cavalo branco no 

pântano e puxava os próprios cabelos para cima e agarrava sua montaria com as pernas e 

saíam “voando” acima do atoleiro até o próximo deserto do real. 

 

4.2.1 Crise cíclica ou colapso final 

 

O Manifesto Contra o Trabalho defende que as sociedades do trabalho não estariam em mais 

uma crise cíclica, mas sim que já estariam em colapso (da modernização), isto porque, 

sempre segundo a Crítica do Valor, a produção capitalista estaria se separando da 

necessidade da força de trabalho. 

Da fundamentação, a Crítica do Valor, o Grupo Krisis e o Manifesto Contra o Trabalho, 

radicam sua crítica à organização social baseada “irracionalidade do trabalho abstrato” e do 

deste trabalho irracional como constituidor de um ser humano (ideal). 

Este “Manifesto” nega categoricamente que o trabalho seja uma necessidade da relação do 

homem com natureza nos dias atuais, como um dos fundamentos para negar a luta de classes 

e a consequente centralidade do proletariado:  

A oposição social entre capital e trabalho é apenas uma oposição de 

interesses diferenciados (é verdade que de poderes muito diferenciados) 

internamente ao fim em si mesmo capitalista. A luta de classes foi a forma 

de execução desses interesses antagônicos no seio do fundamento social 

comum do sistema produtor de mercadorias.247 

 

Segundo este “Manifesto” os trabalhadores não lutaram, nem podiam lutar, contra o trabalho, 

muito pelo contrário, o proletariado criou uma identificação “de classe” na forma de uma 
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247 KURZ, Robert et al. Manifesto contra o trabalho. In: http://www.krisis.org. Acesso em: 21 mai. 2018. 



128 

 

“falsa consciência de classe”, tendo como meta a conquista de “direitos” dentro da sociedade 

do trabalho, já tinha interiorizada por este proletariado. 

Assim, para o Grupo Krisis em seu libelo não existiria mediação entre capital e trabalho 

como conceitos funcionais da forma fetichizada social. Para o “Manifesto” trabalho e capital 

seriam dois lados da mesma moeda, onde o trabalho como coerção patriarcal e atividade de 

sujeitos inferiores numa relação social hierárquica, e, portanto, os movimentos do 

proletariado sempre foram movimentos dentro desta lógica do trabalho.  

A conclusão do Manifesto do Grupo Krisis, e aqui chegamos ao ponto culminante do debate 

desta dissertação, que a superação das formas sociais capitalistas não poderiam mais ser 

através da luta de classes, cuja  

finalidade da política só pode ser a conquista do aparelho de Estado para 

dar continuidade à [própria] sociedade do trabalho”, por isso tal superação 

teria que ser “anti-política”, no sentido de não poder visar a tomada do 

poder (do Estado), onde “os inimigos do trabalho almejam a formação de 

uniões mundiais de indivíduos livremente associados, para que arranquem 

da máquina de trabalho e valorização que gira-em-falso os meios de 

produção e existência tomando-os em suas próprias mãos.248 

 

A última e mais importante parte do debate, decorrente de todas as formulações anteriores 

da Crítica do Valor, é justamente a discussão sobre a estratégia para a superação das formas 

sociais capitalistas. Debate este que retomaremos nos próximos capítulos desta dissertação 

como este tema foi tratado na história pelo marxismo e pelos movimentos das classes sociais 

em lutas. Por ora voltemos às conclusões do Manifesto Contra o Trabalho. Pois, segundo o 

panfleto em debate: 

 

Em lugar da produção de mercadorias entra a discussão direta, o acordo e 

a decisão conjunta dos membros da sociedade sobre a utilização sensata 

dos recursos. A identidade institucional social entre produtores e 

consumidores, impensável sobre o ditado do fim em si mesmo capitalista, 

será construída. As instituições alienadas pelo mercado e o estado serão 

substituídas pelo sistema em rede de conselhos, nos quais as livres 

associações, da escala dos bairros até a mundial, determinam o fluxo de 

recursos conforme pontos de vista da razão sensível social e ecológica.249 

 

Aqui voltam novamente o papel preponderante de sujeitos ativos, antes mortos, agora como 

“membros da sociedade sobre a utilização sensata dos recursos”, uma “identidade 

institucional” como uma consciência social antes impossível e uma substituição do Estado 

                                            
248 KURZ, Robert et al. Manifesto contra o trabalho. Disponível em: http://www.krisis.org. Acesso em: 21 

mai. 2018. 
249 KURZ, Robert et al. op. cit. In: http://www.krisis.org. Acesso em: 21 mai. 2018. 



129 
 

(burguês/capitalista) por um “sistema em rede de conselhos”, sem no entanto nos dar 

nenhuma pista  sobre como fazer isto, uma vez que a “antipolítica” nos dias atuais impede 

qualquer forma de consciência e de organização “dos inimigos do trabalho”; e termina com 

uma afirmação abstrata que “determinam o fluxo de recursos conforme pontos de vista da 

razão sensível social e ecológica”250. 

Deste último parágrafo, em suas partes, decorrem dois problemas: primeiro, qual o sujeito 

social, desde o presente, que realizaria essa “substituição das instituições alienadas”; e, um 

segundo problema: os “amigos do trabalho”, tanto exploradores como explorados, 

assistiriam este processo de substituição institucional passivamente? Por tudo o que diz o 

“Manifesto Contra o Trabalho”, nos parece que não. Daí surge, então, um terceiro óbice, 

como vencer “os inimigos” da libertação do trabalho sem uma organização anterior? 

Questões estas sequer enfrentadas pelo Grupo Krisis, pois afinal não existe luta de classes 

emancipatória, nem pode haver, segundo sua “crítica”; e, uma luta entre “amigos” e 

“inimigos” do trabalho, seria, “no final das contas” outra luta de outras classes, que mais 

uma vez voltaria ao círculo desvirtuoso reprodutor das formas sociais capitalistas e assim 

sucessivamente numa dízima periódica social e política, ou “antipolítica”, abismal. 

Apesar dessas incongruências lógicas a Crítica do Valor oferece sua “fundamentação teórica 

da crítica do trabalho abstrato como substância da relação do capital” aos movimentos 

sociais uma como referência crítico-solidária. Ao que parece, quase vinte anos depois deste 

“Manifesto” nenhum movimento social significativo aderiu a sua “fundamentação” como 

“referência”, a ser não pequenos grupos intelectuais sem ações sociais e um único grupo 

político em Fortaleza, Ceará, denominado “Crítica Radical”, cuja principal “atividade 

social” é colar cartazes pela cidade “anunciando” o “fim do capitalismo”.  

Mesmo assim, mais uma vez, entramos numa tautologia, porque se algum ou alguns grupos 

ou movimentos sociais significativos aderissem a tais ideias teríamos outra luta social, não 

da classe produtora contra a classe exploradora, mas da “classe dos críticos do valor” contra 

a classe “acríticos”, ainda que a Crítica do Valor não diga de quais classes sociais “realmente 

existentes” seriam os membros de cada lado. Pois, ao a Crítica do Valor não propor uma 

alternativa, ou propor alternativas inviáveis, não factíveis, sem sujeitos sociais e políticos 

                                            
250 KURZ, Robert et al. Manifesto contra o trabalho. Disponível em: http://www.krisis.org. Acesso em: 21 
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“que a façam” concretamente, é quase o mesmo que não propor nada, em última instância, 

na prática está “propondo”, ainda que pela negativa, a manutenção do capitalismo. 

 

4.2.2 O Fetiche Negativo do Trabalho na Crítica do Valor 

 

Outro texto de Kurz que nos chama a atenção, como fundamentação teórica para o seu 

“Manifesto” é “o pós-marxismo e o fetiche do trabalho”, com o subtítulo revelador “Sobre 

a contradição histórica na teoria de Marx”251, em que Kurz propõe uma superação do 

marxismo e não uma retomada ou atualização. 

Para tanto Kurz se apoia na (sua) ideia de que como a época da "modernização" capitalista 

agora chega ao fim, traz consigo também a decadência do marxismo como uma das 

expressões daquela modernização anterior. 

Para provar sua tese Kurz se dispões a “desenterrar alguns antigos ossos” de forma a dar um 

“breve relance nas rupturas da própria história ideológica interna do marxismo do 

movimento operário ou da modernização até aos dias de hoje”252. 

Segundo Kurz, o marxismo já foi declarado morto várias e vezes e “ressuscitou” devido à 

sobrevida das relações sociais igualmente não superadas; “o enterro e a ressurreição de Karl 

Marx” como parte do processo de modernização inesgotado com novas formas. 

Kurz descreve então sua cronologia da crise do marxismo desde a Primeira e Segunda 

Internacionais, criticando o “politicismo” de Lênin em detrimento ou ausência às 

determinações econômicas, sem abandonar as categorias fundamentais da modernidade 

produtora de mercadorias, mesmo com a "economia planificada" e a "eliminação da 

propriedade privada", não passando, segundo nosso ensaísta, de um derivado económico-

estatal da relação capitalista. 

Veremos um pouco mais à frente nesta dissertação como foi feito este debate nas 

Internacionais e especificamente por Lênin, como critério metodológico de verificação das 

afirmações de deste ensaio. 

                                            
251 KURZ, Robert. Sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Revista KRISIS, Berlin, n. 15, 1995. Versão 

portuguesa. Disponível: em http://obeco-online.org/. Acesso em: 20 set. 2018. 
252 KURZ, Robert. op. cit. In: em http://obeco-online.org/. Acesso em: 20 set. 2018. 
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Kurz discorre ainda sobre a “terceira crise do marxismo” devido ao “boom” do pós-segunda 

guerra mundial, onde o “marxismo-leninismo” teria se tornado um esquema dogmático e a 

socialdemocracia teria se livrado finalmente do marxismo como doutrina positiva. 

Citando diretamente o texto em questão, Kurz afirma que  

A reconstrução e reformulação da teoria de Marx também nesta situação 

veio novamente da "esquerda", desta vez numa peculiar amálgama de 

teorias ocidentais do sujeito, representadas sobretudo pelo movimento 

jovem e estudantil de 68, por um lado, e, por outro, da última onda dos 

movimentos de libertação nacional do Terceiro Mundo (Vietnã, entre 

outros), flanqueada pela interpretação especificamente chinesa de Marx 

por Mao Tse- tung.253 

 

Mais uma vez, segundo Kurz, o ponto em comum nessas reinterpretações é voluntarismo e 

o politicismo, o que faz da reformulação da "Nova Esquerda" a mais fraca pois a 

continuidade das ideias voluntaristas dos anos 20 e 30, como argumento original da Teoria 

Crítica da Escola de Frankfurt, agora parecia algo reciclado sem a mesma força e brilho. 

A "Nova Esquerda", para Kurz, foi o “produto do ocaso do marxismo”, pois sua crítica ao 

capitalismo teria sido fraca por deixar intactas “as formas básicas do sistema capitalista e 

produtor de mercadorias percebidas apenas no seu aspecto externo”, onde a forma de 

reprodução econômica continuava como "bases económicas do socialismo". 

A quarta crise do marxismo, para nosso pensador, ocorreu devido ao aumento da 

produtividade e do desenvolvimento do mercado mundial nos anos 80, com o colapso do 

“terceiro mundo” e dos países do “socialismo real”, pois a teoria de Marx, foi mais uma vez 

enterrada, porque uma teoria crítica, só pode morrer com o seu objeto, o capital. 

Para Kurz, todos os marxismos permanecem presos à modernização capitalista por estarem 

comprometidos com a modernidade contra os “atrasos” pré-modernos e não com uma 

“crítica do sistema produtor de mercadorias da própria modernidade”. 

Talvez aqui encontremos o motivo de Kurz não citar Evguieni Pachukanis em todos os seus 

livros e artigos, nem tampouco os textos onde o próprio Karl Marx descreve as contradições 

entre conteúdos e formas sociais. Talvez Kurz queria aparecer como “inventor da roda” ou 

o “descobridor da América” da crítica das formas sociais. Mas em partes posteriores veremos 

que Pachukanis e Marx já haviam descoberto “esta roda”. 

                                            
253 KURZ, Robert. Sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Revista KRISIS, Berlin, 15, 1995. Versão 

portuguesa. Disponível em: em http://obeco-online.org/. Acesso em: 20 set. 2018. 
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Por ora Kurz segue sua crítica às teorias críticas e à “pseudo-renovação marxológica” e ao 

capital como juridificação e reificação das relações, ou seja, ao Marx do "ponto de vista do 

trabalhador" e da luta de classes. A partir daqui chegamos ao centro deste artigo de Kurz, 

pois para este autor, uma crítica  

"esotérica" e em sentido estrito "radical" (isto é, que desce às raízes) refere-

se à real mistificação da forma como tal da mercadoria e do dinheiro”, onde 

“a forma fenomênica especifica da adoração marxista do fetiche nutre-se 

do temor ante o impossível e irredimível em geral na teoria de Marx, a 

saber, ante o princípio de uma crítica radical dessa própria forma de fetiche 

objetivada e interiorizada.254 

 

Aqui, para Kurz: 

o tabu absoluto da modernidade, a forma da mercadoria/forma do valor 

como tais, o dinheiro e com isso a própria forma do sujeito, esta correlação 

presta-se tão pouco a tema de crítica e superação para a consciência 

constituída de modo fetichista quanto o mistério para os religiosos.255 

 

Mais uma vez Kurz “se esquece” das críticas já feitas por Pachuanis e pelo próprio Marx às 

formas sociais capitalistas e às suas superações. Para um pouco a frente “se lembrar” de um 

Marx catastrofista onde a crítica do valor seria seu “centro oculto”, só “descobertos” agora 

pelo nosso pensador, e isto devido ao colapso da modernização. Veremos à frente o quão 

“oculta” é a crítica do valor em Marx, ainda que não “exatamente” a mesma de Kurz e se 

Marx era “catastrofista” ou não. 

Ainda que uma “crítica do fetiche na teoria de Marx em boa parte ainda não foi formulada e 

muito menos concretizada no sentido de um "movimento de superação"”256, e aqui 

concordamos muito com Kurz, sendo um dos objetivos desta dissertação, que nunca se 

propôs idônea ou imparcial, contribuir positivamente para um “movimento de superação”.  

Kurz insiste em que há uma a “argumentação "dupla" em Marx remete em primeiro lugar ao 

problema da forma da relação fetichista "valor"”257 como centro do fetiche, portanto, 

contraditória, e não como uma contradição da realidade expressa inicialmente por Marx. 

                                            
254 KURZ, Robert. Sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Revista KRISIS, Berlin, n. 15, 1995. Versão 

portuguesa. Disponível em: http://obeco-online.org/. Acesso em: 20 set. 2018. 
255 KURZ, Robert. op. cit. 
256 KURZ, Robert. op. cit. 
257 KURZ, Robert. op. cit. 
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Para Kurz, o Marx "esotérico" (que vai à raiz), desvenda o conceito de capital como "relação 

social" total, com todos seres sociais na mesma forma de fetiche. A partir daqui entramos no 

conteúdo do fundamento. O trabalho como fetiche é apontado por Kurz como limite 

ideológico de consciência fetichista, como conceito ontológico (origem) para a superação 

das formas sociais capitalistas mercadoria e dinheiro. E Kurz coloca sinal de igual na 

superação do fetiche do trabalho com a superação do marxismo. Como se o marxismo 

fetichizasse o trabalho como uma eterna condição existencial supra-histórica da humanidade. 

Mas o próprio Kurz nomeia o autor desta “fetichização” ao afirmar a “uma argumentação 

que calou fundo no "marxismo ocidental", com a máxima nitidez, é claro, em Georg Lukacs, 

onde, segundo Kurz, o “trabalho interpretado dessa maneira torna-se uma alavanca 

ontológica de uma pretensa superação do capital, e o sujeito portador desse trabalho torna-

se idêntico ao sujeito portador dessa superação”, e “conceito sistemático de "trabalho", a 

cuja estrutura sem sujeito se prendem os tormentos da modernização”. 

Disto Kurz dá um salto teórico e histórico para traz ao atribuir tal fetichização ontológica ao 

próprio Marx, onde a “"madraçaria da Idade Média" revela o apego ao "ethos protestante" 

do moderno fetichismo do trabalho”, “cujos sofrimentos têm de ser transformados com 

falsos adjetivos”. 

Para Kurz valor ou dinheiro são forma de representação do trabalho e não produtos do 

trabalho, como para Marx:  

Além disso, na análise das formas econômicas não podemos nos servir de 

microscópio nem de reagentes químicos. [..]. Para a sociedade burguesa, 

porém, a forma-mercadoria do produto do trabalho, ou a forma de valor da 

mercadoria, constitui a forma econômica celular. Para o leigo, a análise 

desse objeto parece se perder em vãs sutilezas. Trata-se, com efeito, de 

sutilezas, mas do mesmo tipo daquelas que interessam à anatomia 

micrológica.258 

 

E ainda, “Sem dúvida, o capitalista lhe paga em dinheiro o valor das mercadorias, mas o 

dinheiro não é mais do que a forma transformada do produto do trabalho.”259 

Ou seja, “produto do trabalho”, tendo o trabalho como conteúdo social material é bem 

diferente de uma categoria abstrata cujo valor e dinheiro sejam apenas “formas de 

representação” ou expressão sem conteúdo material e social, como aparece em Kurz. 

                                            
258 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 113 
259 MARX, Karl. op. cit. p. 782. 



134 

 

Kurz pretende criticar a ontologia do trabalho como fetiche do mesmo, mas acaba caindo em 

outra ontologia, negativa, como se o trabalho (abstrato) fosse causa direta, mecânica, isto é, 

sem mediação dialética alguma das formas sociais capitalistas. E, portanto, para a superação 

de tais formas seria igualmente necessário superar a sua “causa” abstratamente. 

Talvez falte a Kurz aquelas “sutilezas micrológicas” de Marx. Ou talvez além de uma 

ontologia negativa do trabalho Kurz também faça um tipo de fetiche negativo trabalho. 

Para tanto, Kurz cita novamente Marx, e agora Engels, em A Ideologia Alemã, publicada 

somente em 1932, no seguinte trecho:  

"que em todas as revoluções até hoje a espécie de atividade permaneceu 

sempre intocada e tratou-se exclusivamente de uma outra distribuição desta 

atividade, de uma nova repartição do trabalho a outras pessoas, ao passo 

que a revolução comunista dirige-se contra a espécie de atividade atual, 

elimina o trabalho (!) […]" (Deutsche ideologie, p. 71: grifos de 

Marx/Engels).260 

 

Sendo que a citação completa é:  

3) que em todas as revoluções anteriores a forma da atividade permaneceu 

intocada, e tratava-se apenas de instaurar uma outra forma de distribuição 

dessa atividade, uma nova distribuição do trabalho entre outras pessoas, 

enquanto a revolução comunista volta-se contra a forma da atividade 

existente até então, suprime o trabalho(d) e supera [aufhebt] a dominação 

de todas as classes ao superar as próprias classes, pois essa revolução é 

realizada pela classe que, na sociedade, não é mais considerada como uma 

classe, não é reconhecida como tal, sendo já a expressão da dissolução de 

todas as classes, nacionalidades etc.261 

 

Além das diferenças de tradução e de decorrente compreensão, a citação de Kurz suprime 

partes importantes da assertiva de Marx e Engels, e há uma nota importante, na edição da 

Boitempo de 2007, em “suprime o trabalho” “d” “a forma moder[na] da atividade sob a 

dominação da [...]. (S. M.)” [S. M. – Suprimido no manuscrito].262 

Onde o “trabalho” aparece como “forma” de atividade sob dominação, ou seja, não como 

ontologia (negativa ou positiva) absoluta como gostaria Kurz, mas, repetimos, como forma 

de atividade, portanto mutável, isto é, sua supressão, mesmo aí, ao contrário de Kurz, não é 

                                            
260 KURZ, Robert. Sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Revista KRISIS, Berlin, n. 15, 1995. Versão 

portuguesa. Disponível em: http://obeco-online.org/. Acesso em: 20 set. 2018. 
261 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-

1846). Supervisão editorial, Leandro Konder; tradução, Rubens Enderle, Nélio Schneider, Luciano Cavini 

Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 42. (grifos no original). 
262 MARX, Karl, ENGELS, Friedrich. op. cit. p. 42. 
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absoluta. A sua superação aí levaria a uma outra forma de trabalho não como atividade de 

dominação, mas como atividade, finalmente livre, sem outra classe para o dominar e 

explorar, não mais como atividade da “menoridade”, inferior, ante a superiores. Mas não à 

sua extinção pura e simples, na forma kurziniana, porque as “formas sociais” em Marx nunca 

não são “puras e simples”. 

Kurz continua citando a Ideologia Alemã,  

Portanto, enquanto os servos fugitivos queriam apenas desenvolver 

livremente e fazer valer suas condições de existência já presentes, 

chegando assim, em última instância, somente ao trabalho livre, os 

proletários, para se fazer valer como pessoas, têm de superar a sua condição 

de existência atual, que é ao mesmo tempo a de toda a sociedade: o 

trabalho.263 

Mais uma vez Kurz omite a continuação do raciocínio de Marx e Engels neste trecho citado, 

onde dizem “Eles também se encontram, por isso, em oposição ao Estado, a forma pela qual 

os indivíduos se deram, até então, uma expressão coletiva, e têm de derrubar o Estado para 

impor a sua personalidade.”264. Ou seja, para Marx e Engels para a superação do trabalho, 

como forma de dominação e exploração, é correlatamente necessário a superação da forma 

política estatal burguesa/capitalista, ambos substituídos por conteúdos e formas socialmente 

superiores. 

Por não ver essa totalidade na proposição de marxiana, Kurz deduz que Marx “cai numa 

ilusão óptica [que] sempre turvou os olhos da ideologia marxista”265, quando, de fato, a visão 

de Kurz é que é parcial e limitada, comparada a de Marx e Engels. 

Para Kurz, neste texto, superar o trabalho seria o mesmo que eliminá-lo e não superar sua 

forma dominada e explorada. Kurz busca assim contradições inexistentes em Marx, citando 

mais uma vez O Capital: 

Como formador de valores de uso - como trabalho útil - o trabalho é [...] 

uma condição de existência do homem independente de todas as formas 

                                            
263 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 

representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-
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Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. p. 79 
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265 KURZ, Robert. Sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Revista KRISIS, Berlin, n. 15, 1995. 
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sociais, uma eterna necessidade natural para mediar o metabolismo entre o 

homem e a natureza e, portanto, a vida humana (Kapital, vol. I. p 57).266 

 

Mais uma vez, por rigor metodológico, comparamos com a edição da Boitempo de 2008 

onde na tradução para o português se lê: 

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, 

uma condição de existência do homem, independente de todas as formas 

sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre 

homem e natureza e, portanto, da vida humana.267 

 

Independente das pequenas diferenças de “sutilezas micrológicas” da tradução, nos parece 

aqui que o mais importe nestas citações é o trabalho, “apenas” como mediação (real e lógica) 

entre o homem e a natureza e não como “valor ontológico” como tenta forçar Kurz, pintando 

Marx (e Engels) com as cores de Lukacs. 

Ao não ver as mediações lógicas e reais na teoria marxista e na realidade, Kurz também não 

consegue ver as mediações nas proposições de ações materiais a serem feitas a partir da 

teoria e do programa (de ação) decorrente desta teoria. Apesar de reconhecer em Marx a 

proposição pela superação da relação mercadoria-dinheiro, Kurz não vê no mesmo a 

proposição pela superação da forma de trabalho atual, justamente porque não a vê como 

forma histórica presente e, portanto, mutável, como fez Marx, mas sim, com os olhos de 

Lukacs, Kurz vê o trabalho como ontologia, ainda que negativamente. 

Talvez mesmo por Kurz não ver o trabalho como forma relativa, mutável historicamente, 

mas sim como um conceito absoluto, numa ontologia negativa, ou mesmo ainda, fazendo, 

Kurz esteja um “fetiche negativo” do trabalho, como reflexo invertido de sua crítica à 

ontologia do trabalha em Lukacs, ainda que a tente transportar ao passado impingindo-a a 

Marx, apesar de neste último, o trabalho ser uma mediação, real e lógica, entre o homem e a 

natureza e não uma ontologia, como vimos acima. 

O que seria então um duplo fetiche negativo em Kurz, um do trabalho, como conceito em si, 

e outro do conceito de trabalho em Marx, aí já como perversão, no sentido do verbo 

latino pervertere, que resulta de “per” + “vertere”, que quer dizer: pôr às avessas. Esta 
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inversão corresponde ao concernindo ao objeto, o trabalho, enquanto que a sua perversão 

teórica remete a uma estratégia (anti) política ao contrário e do adversa a Marx. 

Kurz parece negar o conceito de trabalho em Marx e tomar um "atalho" lukacsciano para sua 

crítica. A negação do conceito de trabalho em Marx, como mediação, e pervertê-lo como 

ontologia, parece ser a “estratégia” escolhida por Kurz para reafirmar sua crítica, à crítica 

marxista. Aparecendo mais como um criticismo que como uma teoria mais completa como 

a do seu criticado, Marx. Assim fica difícil ou quase impossível ver a superação do trabalho 

e demais formas capitalistas em Marx e no marxismo. 

Kurz não vê em Marx a diferença do trabalho concreto como produtor de valor de uso e o 

trabalho abstrato como produtor de valor e ambos os momentos de um mesmo processo e 

como formas históricas, portanto, mutáveis. Ao contrário, Kurz os vê o como uma dicotomia 

não combinada, uma duplicação retórica, que impediria a sua superação. 

Da inversão e perversão do conceito de trabalho em Marx, como mediação – dialética – entre 

homem e natureza, Kurz também não vê a classe trabalhadora, na luta de classes, como 

correlato lógico, pois, Kurz também aplica ao proletariado a qualidade de “alavanca 

ontológica”, portadora subjetivo-objetivo da superação das formas sociais capitalistas. Aqui 

Kurz ensaia concluir que a superação do trabalho abstrato também seria abstrata, isto é, sem 

ação concreta de nenhum sujeito para a realização desta superação. 

Neste ponto, Kurz atribui a Marx, ao marxismo e aos marxistas “não uma ontologia positiva 

do trabalho, mas negativa - a eterna necessidade natural do momento de 

sofrimento psíquico e social no mundo do trabalho, que pode ser reduzido, mas não 

superado”268 (grifo no original), para a não superação do trabalho absoluto, “como o 

eterno ethos protestante do constante inventar, compor, construir, pintar etc.”269, 

“permanece a bem dizer o reino da necessidade”270. 

Aqui mais uma vez nos parece haver um fetiche negativo do trabalho em Kurz, como reflexo 

invertido de sua crítica a um fetiche do trabalho em Marx que procurava desmascarar. Pois 

a ideia central de Kurz é que o capitalismo é um modo de produção em que o centro é a 

sociedade do trabalho, onde o trabalho é um fim em si mesmo como vetor de valorização do 

                                            
268 KURZ, Robert. Sobre a contradição histórica na teoria de Marx. Revista KRISIS, Berlin, n. 15, 1995. 

Disponível em: http://obeco-online.org/. Acesso em: 20 set. 2018. 
269 KURZ, Robert. op. cit. 
270 KURZ, Robert. op. cit. 
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capital-dinheiro e ao aumento infinito do dinheiro pelo dinheiro. E o trabalho seria a forma 

de atividade deste fim em si absurdo. 

Mas Kurz não conceitua o trabalho como relação social, histórica, específica. Kurz não vê, 

ou se nega a ver, a atividade humana como mercadoria, que funda as separações em esferas 

distintas. Tanto que para Kurz o conceito de lucro está ausente e o conceito de exploração 

quase ausente, já que para Kurz a máquina capitalista não tem outra finalidade senão ela 

mesma, e não a exploração de uma imensa maioria para o enriquecimento de uma ínfima 

minoria, como para Marx e os marxistas, e, da consequente “luta de classes”. 

Uma doutrina, ainda que oculta na teoria de Kurz, decai em crítica moralista negativa: 

“princípio cínico”, “sistema delirante”, “lei do sacrifício humano”, “cruzada em nome do 

ídolo trabalho”, “mais vale ter um trabalho qualquer, seja ele qual for, que não ter trabalho 

nenhum, tornou-se a profissão de fé exigida a todos”.  

Kurz não vê a relação de necessidade de o proletariado procurar trabalho, por não ter outra 

escolha, sendo que a venda da sua mercadoria diferente e específica força-de-trabalho como 

meio de vida. 

Como corolário este “manifesto” defende o “fim do trabalho”, como pressuposto para o fim 

das classes, e, portanto, da luta de classes. Parece ter tido pouca adesão. 

Passemos agora a uma crítica lógica mais direta a este “Manifesto”, como de forma mais 

geral e perlocutória, para voltemos à hipótese inicial do fetiche negativo do trabalho em 

Kurz, e por conseguinte em toda a “Crítica do Valor”. 

A partir deste “Manifesto”, das outras obras aqui debatidas, e outros artigos do autor e da 

corrente de pensamento por ele fundada é possível inferir que o seu conceito de trabalho 

funciona como uma internalização de sua própria negação. Ao entrar na análise dessa 

contradição interna do trabalho como significante vemos natureza deste “trabalho” para 

Kurz. É preciso ver o paradoxo de conceituar o trabalho, ao mesmo tempo, como significante 

do capitalismo e este significante que levaria ao fim do sistema, como fracasso. 

A “doutrina” de Kurz expressa, então, uma contradição, a não ser que seja um desejo de não-

trabalho, o que seria uma histeria. O trabalho é apenas uma mediação dos sujeitos com a 

natureza e um meio para determinar objetivamente o reconhecimento intersubjetivo da 

negatividade do produto do trabalho. A negação do trabalho como mediação e sua 

reafirmação como ontologia ainda que negativa, em Kurz, parece exigir um sacrifício do seu 

próprio trabalho. Parece faltar a Kurz um objeto à transcendentalidade do trabalho, assim 
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como lhe faltam os sujeitos. Não há objeto, não há sujeito, não há projeto. Jaz o vazio no 

abismo. 

A partir da noção de fetiche onde o objeto tem a função de substituir outro ausente de outro 

do sujeito ou de si mesmo, temos que em seu horror ao trabalho, Kurz construiu para si um 

“monumento”, um objeto fetiche, perverso para defender-se da sua própria angústia da 

impossibilidade de uma revolução positiva e da impotência da Crítica do Valor como 

“doutrina” ou programa para a ação. A doutrina de Kurz tem a função de complementação 

em relação a algo que para ele se apresenta como um vazio teórico, como um abismo na 

realidade. 

A perversão de Kurz “contra o trabalho” é uma defesa contra a angústia da negação de um 

objeto, o trabalho, e sua substituição por uma lógica fetichista do trabalho capaz de desmentir 

o trabalho como paradigma da teoria marxista através de um conjunto dos procedimentos 

perversos. O fetichismo negativo do trabalho de Kurz se transforma “na perversão das 

perversões”, numa dízima periódica, lógica, sem fim, abismal. 

Para Kurz, o sujeito, proletário, é que é um fetiche do trabalho. E, deste modo a relação entre 

sujeito e objeto, perversa recalcada na experiência moral e moralista, como visto acima, o 

fantasma do “socialismo real” e da ex-URSS que assombra a “Crítica do Valor”. 

Kurz se fixa na rigidez do objeto do trabalho como ontológico, um fetiche negativo a fim de 

caracterizar tal oposição. A impotência como guia para a ação da “Crítica do Valor” aparece 

como negação radical do projeto socialista ligado às suas escolhas contraditórias. Como 

carrasco de si mesmo para advir como instrumento da ordem vigente, no final das contas, 

ou, em última instância. 

Kurz constrói sua posição subjetiva a partir da lógica do fetiche negativo do trabalho 

identificando-se com este objeto. Por meio de operações próprias ao fantasioso, a perversão 

filosófica de Kurz é um tipo de fetiche do trabalho que leva a um vazio do próprio objeto, 

apenas na forma pura e abstrata deste objeto, e não à sua superação, e consequente 

substituição por outra forma, livre, não-dominada, não-explorada. 

Em Kurz, o fetiche negativo do trabalho é a presença do trabalho como ausente, como um 

véu no qual o que está para além como falta tende a realizar-se como imagem negativa, uma 

ilusão, ou uma miragem de um deserto sem oásis. 

A perversão de Kurz profana a abolição do mundo do trabalho imaginado negativamente 

para chegar ao universo da coisa inexistente, mediante a economia fantasiosa do seu fetiche 
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negativo do trabalho, e a rejeição radical do objeto (trabalho) leva à destruição do sensível e 

à sua anulação fetichista, e à conformação da imagem do seu semblante, o fetiche negativo 

do trabalho é o semblante da “Crítica do Valor”. 

Para compreender a negação fetichista do trabalho, ou o seu fetiche negativo, na Crítica do 

Valor, é preciso compreender o modo de negação que o suporta. O mesmo trabalho, para 

Kurz, pode negar a experiência histórica, funcionar como um substituto de si mesmo, e 

afirmar o que ele mesmo nega. O fetiche negativo do trabalho em Kurz é uma contradição 

em si, pois tenta conciliar afirmações inconciliáveis. Toda a complexidade deste fetiche 

negativo do trabalho vem do fato de ele ser suporte de uma construção fantasiosa (o trabalho 

como ontologia em Marx) ao mesmo tempo que reconhece a necessidade de superação do 

trabalho, mas não como forma histórica, presente, como propõe Marx, mas como absoluto.  

Assim como em todo fetiche há em Kurz a insistência no caráter factício do objeto. Kurz 

nega o trabalho pelo deslocamento da crítica do valor da produção para o trabalho abstrato 

em si, como objeto do seu fetiche negativo, e, ao mesmo tempo, nega essa negação ao 

apresentar o trabalho, sem um substituto, apenas como um semblante esvoaçado. Estarmos 

assim diante de uma teoria social que nos mostra sua imagem em dois espelhos, de dois 

ângulos diferentes, com resultados opostos. 

A estrutura de semblante da Crítica do Valor relativa ao fetiche negativo do trabalho, da 

aparência (falsa) colocada como essência, que permite a Kurz manter a crítica sem colocar 

suas ideias em prática. Até porque qualquer prática positiva seria contraditória com a 

“antipolítica” passiva, niilista e contemplativa proposta por esta corrente de pensamento. 

Há um recalque interno na “Crítica do Valor”, um recalque filosófico, como reprodução da 

repressão capitalista, uma crítica da própria impossibilidade projetada nos outros sujeitos, 

num deslocamento de significados dos conceitos. A função do fetiche negativo do trabalho 

em Kurz é a exposição desse deslocamento, sem que esse fetiche negativo seja parte que 

procura representar o todo. 

Uma parte do fetiche negativo do trabalho em Kurz submete-se ao recalcamento crítico e 

hipercrítico, enquanto outra parte, segue em destino a uma idealização abstrata de um futuro, 

idealização esta que antes criticava. Kurz reconhece a abstração do trabalho, mas não como 

abstração decorrente de um processo concreto anterior, apenas como produtora de Valor, 

isso é uma característica entre o seu vazio teórico e as saídas imaginárias para a superação 

das formas sociais capitalistas. O fetiche negativo do trabalho em Kurz é o subproduto de 
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um sacrifício ritual no interior do objeto fetichizado. Não havendo saída que não seja 

abstrata, e, portanto, há também um fetiche da própria suposta superação. 

Este fetichismo negativo do trabalho em Kurz, e sua decorrente saída antipolítica transforma 

as críticas de Kurz em ruínas lógicas. A alternativa proposta por Kurz, pelo grupo Krisis 

neste artigo caminha para uma submissão dócil à própria lógica fantasiosa sem contradição, 

sem sujeitos, sem conflito, sem classes e sem luta de classes, e por fim, sem possibilidade 

de superação das formas socais capitalistas. Onde se esperava o estranhamento, só há 

repetição: “No coisificado, estes dois elementos estão reunidos: o não idêntico do objeto e o 

assujeitamento dos homens às condições dominantes de reprodução.”271 

 

4.2.3 Ontologia negativa e desfetichização idealista em Kurz 

 

Recentemente, Ricardo Pagliuso Regatieri, no livro “Negatividade e ruptura: configurações 

da crítica de Robert Kurz”272, resultado de seu mestrado em Sociologia pela USP, sob 

orientação do Professor Doutor Ricardo Musse273, também discute as contribuições de 

Robert Kurz à crítica social, política, cultural, econômica e filosófica, em particular as 

críticas do valor, do fetiche, do marxismo e do sujeito. 

Mais especificamente, no quarto e último ensaio do livro acima, por questão de recorte do 

objeto desta nossa dissertação, ao qual demos mais atenção, Regatieri discute as 

constituições do fetiche ampliando em Kurz como modo de dominação “despersonalizado”. 

“Ontologia negativa e desfetichização”274 é o título deste quarto ensaio, que mais nos atraiu 

o olhar. Aqui, Regatieri, retoma e sintetiza a fundamentação da crítica de Kurz à reificação 

do trabalho por parte da sociedade da qual estabelece sua crítica a uma ontologia do trabalho, 

como expressão teórica da abstração prática do valor. 

Esta crítica de Kurz “em torno de procedimentos ontológicos” e sua formulação de 

“fetichismo como conceito expandido”, acabaria por desaguar em uma ontologia não-

                                            
271 ADORNO, Theodor W. Dialética Negativa. Trad. Marco Antonio Casanova, revisão téc. Eduardo Soares 

Neves Silva. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. p. 164. 
272 REGATIERI, Ricardo Pagliuso. Negatividade e ruptura: configurações da crítica de Robert Kurz. São 

Paulo: Annablume; Fapesp, 2012. 
273 MUSSE, Ricardo, é professor associado no departamento de sociologia da Universidade de São Paulo. 

Livre-docente pela Universidade de São Paulo (2012), doutor em filosofia pela USP (1998) e mestre em 

filosofia pela UFRGS (1992). Atua nas áreas de sociologia e de filosofia, com ênfase em teoria sociológica 

nos temas: teoria crítica da sociedade, sociologia do marxismo, teoria social, sociologia e filosofia alemã. 
274 REGATIERI, Ricardo Pagliuso. op.cit. p. 136. 
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afirmativa, isto é, numa ontologia negativa, onde o “desencontro entre os “indivíduos 

sensíveis sociais” e “sua forma negativa de constituições de fetiche”...” formaria a crítica 

ampliada do fetichismo, como “matrizes apriorísticas autonomizadas” para um corolário 

ontológico negativo. 

Assim, nos parece que esta “ontologia negativa” é a fundamentação para o “fetiche negativo 

do trabalho”, que vimos no item anterior. Uma ontologia negativa agora não mais apenas do 

trabalho, mas sim, de todo desencontro entre indivíduo e sociedade, como “casca 

obrigatória”, fetichizada ao valor, ao qual se está subsumido. 

O fetiche ampliado, em Kurz, a partir desta leitura de Regatieri, não é mais o “fetiche da 

mercadoria” de Marx, mas já um “fetiche do valor”, que “constituiu para Kurz a forma do 

sujeito moderno”275. Esta forma fetichizada e fechada deste sujeito moderno seria a causa 

negativa, ou a impossibilidade de uma ruptura eterna, positiva, como este mesmo fetiche que 

o indivíduo reproduz inconscientemente. Pois nesta forma de sujeito moderno prevalece a 

lógica do valor. Daí uma crítica a esta forma de sujeito seria também uma crítica à todos os 

fetiches anteriores, como Regatieri vê em Kurz. 

Desde este ponto, mas o aprofundaremos mais adiante nesta dissertação, nos parece que há 

parcialidade na crítica de Kurz, em derivar todas as conclusões exclusivamente a partir das 

relações puramente econômicas, tomando a parte pelo todo, se esquecendo ou não vendo, 

outras esferas e arenas da vida, além das econômicas, dando ao seu conceito de “fetiche do 

valor” um caráter de “grande fetiche” ou “fetiche dos fetiches”, quase numa “fetichização 

do fetiche”, ou ainda de “metafetiche”. Como se a lógica da derivação fosse infinita, e, 

portanto, metafísica, e pudesse criar “derivativos” sem lastros na realidade social, sem 

classes, nem luta de classes, numa especulação não financeira, mas “filosófica”, mas 

igualmente fadada à falência, ou no mínimo, à própria desvalorização. 

Todavia, estranhamente, essa ontologia negativa poderia ser base para, segundo Kurz, uma 

“negação do sofrimento” como um ponto de partida para se alcançar um “estado positivo 

qualitativamente novo na conversão positiva da própria negação”276, uma “negação 

emancipatória” 277, por parte da [sua] crítica “situada do lado de fora” (c.f. op. cit., p. 126). 

“Lado de fora” da realidade? Do fetiche? Da luta de classes? Mais metafísica. 

                                            
275 REGATIERI, Ricardo Pagliuso. Negatividade e ruptura: configurações da crítica de Robert Kurz. São 

Paulo: Annablume; Fapesp, 2012. p. 139. 
276 REGATIERI, Ricardo Pagliuso. op. cit. p. 124. 
277 REGATIERI, Ricardo Pagliuso. op. cit. p. 139. 
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Essa ontologia negativa “do todo” não possibilita conquistar algo, apenas se livrar de algo. 

Há uma negação do positivo, de qualquer positividade, pois é “em si puramente negativa”, 

como se existisse ou pudesse existir algo “puro”. Da “Teoria pura do Direito” de Hans 

Kelsen278 à “teoria “pura” da superação” de Robert Kurz. Assim caminha a metafísica, mas 

não a humanidade, em suas classes sociais e na sua luta de classes. 

Nosso estranhamento quanto a esta possiblidade de “negação emancipatória” como 

conversão positiva da própria negação se dá porque até aqui não havia aparecido em Kurz a 

terceira lei da dialética, qual seja, da negação da negação, no sentido de uma afirmação, 

positiva, resultante de uma negação anterior, onde a razão da contradição, o fetiche do valor, 

no caso, seria eliminada, superada. Isto porque, tanto em Hegel, quanto em Marx a negação 

da negação depende de ação, e, portanto, de sujeitos, positivos, atuantes, para em ação 

conflituosa, em nosso caso a luta de classes, para realizar a superação da contradição. 

Para a ausência absoluta de sujeitos e de sua impossibilidade lógica intrínseca, Kurz postula 

uma “superação consciente das relações de fetiche por toda a sociedade”279, cuja mediação 

seria a contradição entre a objetivação fetichista e “ações de vontade dos indivíduos de modo 

algum determinadas sem exceção, por outro”280.  

De uma ausência de sujeitos passa Kurz a “ações de vontade”. Vontade de quem? De que 

sujeitos? Se estes não existem? Como pode Kurz postular “superação consciente das 

relações de fetiche” se ele mesmo afirma que estas “relações de fetiche” são inconscientes e 

apriorísticas? E por fim, “por toda sociedade”?! Seria esta a “razão obscura” ainda não 

tematizada, das classes sociais em luta como “dois lados da mesma moeda” da reprodução 

da forma valor? 

Ao que parece chegamos aqui a um novo tipo de “idealismo alemão”, não mais positivo 

como seus avós materialistas metafísicos (sem história), Feuerbach, B. Bauer e Stirner281, 

mas “puramente” negativo, onde desta vez o “grande mal” a ser superado não é mais a 

religião da ideologia alemã de outrora, mas o “deus” fetiche do valor da “crítica” de agora. 

                                            
278 KELSEN, Hans. 1881-1973. Teoria pura do direito. Tradução João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 
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representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes profetas (1845-
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Martorano. São Paulo: Boitempo, 2007. 
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Mas mais uma vez, não como tragédia nem como farsa, a superação idealista do fetiche, ou 

da alienação, não viria pela ação mundana e histórica das classes, e sim pelas graças de 

intelectuais “iluminados”, mas não iluministas, que por “mágica” levariam aos indivíduos a 

sua crítica ácida para a ruptura negativa que contém “em si” a desfetichização “e, com isso 

a desformalização da consciência social”282, libertando, assim, a humanidade das formas 

sociais capitalistas e anteriores que a aprisionam, sem ação, sem luta, de classes, de grupos, 

sem resistência de quem se beneficia, sem revolução, sem sujeitos, apenas com ideias, 

críticas e indivíduos abstratos. Um auto teatral profano, de sofrimento, fel, mel e drama. 

 

4.3 ÚLTIMOS COMBATES DE ROBERT KURZ 

 

“Os últimos combates” são para a obra de R. Kurz uma espécie de apoteose, de um 

compêndio de seus conceitos e crítica, nele Kurz não vê possibilidade de uma recuperação 

do capitalismo de sua crise atual e da superação baseada na sociedade do trabalho, como o 

“marxismo tradicional” propõe. Este livro, mais do que os outros, critica o discurso 

econômico dominante, principalmente por que acredita que encarna de uma forma 

mistificada as contradições do capital e está estruturado por um jogo interno de categorias 

que seria ao final das contas, fechado sobre si mesmo.  

“Os últimos combates”, publicado em português pela Editora Vozes em 1998 está 

organizado em cinco partes, com trinta e um artigos e ensaios nelas espalhados, onde o autor 

retoma e atualiza conceitos críticos prévios e avança para novas posições teóricas e 

programáticas. 

A primeira parte serve a Kurz para reafirmar o fim da luta de classes e, com isso, inovar com 

o conceito de “pós-imperialismo”. Segundo o autor a luta de classes não foi outra coisa senão 

o motor do desenvolvimento capitalista que jamais poderia levar à superação das formas 

sociais capitalistas, pois  

Os trabalhadores assalariados se converteram em sujeitos monetários e 

jurídicos na plena acepção burguesa, sendo impossível maior “liberdade” 

e “igualdade”, pois, de qualquer modo, o jogo distributivo estatal alcançou 

seu limite absoluto. Com isso, chega ao fim a luta de classes, que não era 

senão o processo de implementação do Capital, que em sua lógica formal 
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pura e abstrata se contrapõe aos capitalistas, histórica e empiricamente 

limitados.283 

 

Mas aqui aparece pela primeira vez uma crítica que que flerta fortemente com um anti-

intelectualíssimo em Kurz, pois para o qual  

A “proletarização” dos intelectuais e a “desproletarização” da sociedade 

caminham lado a lado e dão mostra do caráter questionável do mundo 

conceitual sociologístico.  Diminui o número de “filhos de operários” entre 

os estudantes, mas, com rapidez ainda maior, diminui o de “operários” no 

conjunto da população.284  

 

Para em seguida reforçar sua posição “anti-luta-de-classes” em “Com isso, todo pacote de 

relações amorosas com a etiqueta “Intelligentsia e classe operaria”, típico da luta de classes, 

se vê reduzido ao absurdo.285 

O que nos textos anteriores de Kurz era uma crítica ácida ao que ele chama de “marxismo 

tradicional” ou “marxismo da luta de classes” parece caminhar para um anti-intelectualismo 

e um antimarxismo em geral e até mesmo para uma posição contrária a todos os marxistas 

até mesmo a marxistas não tradicionais “despertar tardio e  fantasmagórico, se preparava o 

enterro definitivo do corpo teórico marxista, já estripado e embalsamado a moda 

estruturalista (Althusser)”286, como uma forma de aprofundar e justificar a negação da luta 

de classes como mediação necessária para a transformação histórica da sociedade, isto é, a 

superação das formas sociais, como quem precisa “destruir” as diferenças para reafirmar sua 

teoria pela “visão clara da falta de sentido dos critérios capitalistas de êxito, talvez venham 

mais de encontro a teoria proscrita da crítica radical do valor do que atualmente querem 

admitir os executores da empresa intelectual.”287, ainda que só em teoria. 

Seguindo na mesma toada Kurz defende que a época do imperialismo, tal como definido por 

Rosa Luxemburgo288 e por Vladimir Lênin289, como economia de guerra, taylorismo, 

ideologização das massas, que alterou o sistema de referência dos conflitos sociais no início 

do século XX, chegou ao fim no ocaso do mesmo século. 
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Kurz afirma que há uma ruptura de época, uma  

mudança no sistema referencial político-econômico [...] novas forças 

produtivas pós-fordistas da microeletrônica [...] pela primeira vez, a 

riqueza material [...] e produzida antes pelo emprego tecnológico da 

ciência que pelo dispêndio de trabalho humano abstrato”.290  

 

Onde o “capital começa a perder sua capacidade de valorização absoluta e alcança com isso 

aquele estagio, extrapolado logicamente por Marx, no qual a forma de socialização do 

sistema produtor de mercadorias - que “repousa no valor” - esbarra em seus limites 

históricos.”291, que levariam a uma “desvalorização da força de trabalho.292 

Para reafirmar a tese de desvalorização da força de trabalho Kurz argumenta que “os baixos 

salários não podem produzir nenhuma massa adicional de valor “valida”, mas servem apenas 

para ampliar de modo precário a capacidade de concorrência no interior do processo de 

retração da substância-valor “válida”.293, sem no entanto explicar o que seria “massa 

adicional de valor “valida””, nem tampouco “substância-valor “válida””. “Válida” seria 

apenas o que se encaixa nos esquemas teóricos pré-moldados de Robert Kurz?  

Para depois de mais esse hiato explicativo saltar para nova negação da luta de classes dentro 

dos marcos nacionais: “Não é mais possível, sobre essas bases, nem uma “luta de classes” 

nacional, nem tampouco a defesa ou mobilização, neste plano, de interesses capitalistas 

coerentes”.294 Que bases? As não explicadas? Acaso o Capital absorve apenas mais-valor 

“válido”? Ou pouco importa ao Capital a “validade” do mais-valor, desde que lhe seja 

incorporado? Ou se toda taxa e massa de valor incorporada ao capital é “válida” para a 

composição orgânica do capital?295 

Para então, da nova negação da luta de classes em campo nacional deduzir que o  

Estado não é mais o capitalista ideal que zelava em tempo integral pelo 

estoque de capital nacional e podia concentrar e representar a vontade 

capitalista como um todo.296 [Onde o] protecionismo estatal não pode deter 

esse desenvolvimento como um todo, mas, ao contrário, torna-se ele 

próprio selvagem, em função de um acordo definido globalmente (GATT), 

e adquire o aspecto de uma mata cerrada bi- e multilateral, onde são 

                                            
290 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Raquel I. Rodrigues. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 67-68. 
291 KURZ, Robert. op. cit. p. 68. 
292 KURZ, Robert. op. cit. p. 68. 
293 KURZ, Robert. op. cit. p. 68. 
294 KURZ, Robert. op. cit. p. 70. 
295 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 835. 
296 KURZ, Robert. op. cit. p. 70. 
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gradativamente eliminados todos os abrigos de proteção para industrias 

“nacionais” necessitadas.297 

Aqui não podemos criticar as conclusões supostamente aplicáveis à realidade de Kurz 

porque ele não viveu para ver a volta do protecionismo298 do presidente do Estados Unidos 

da América299, que em uma reação em cadeia faz com que vários países também voltem a 

adotar medidas protecionistas para “zelar pelo estoque de capital nacional” como 

representantes não da vontade mas da necessidade dos interesses capitalistas ainda que 

incoerentes.  

Aqui tocamos mais uma vez um dos pontos centrais da nossa crítica a Kurz e a posterior 

Crítica do Valor: coerência ou incoerência são problemas referentes a qual lógica300 um ou 

outro se utiliza. Kurz, ao nosso ver, faz uso de uma lógica formal, linear, ainda que 

aparentemente extremamente crítica e aprofundada, mas que por suas próprias limitações 

(lógicas) não pode compreender muito menos absorver as contradições da realidade em sua 

teoria, pois tudo “tem que ser” muito coerente, ainda que apenas formalmente, mesmo que 

assim não seja a realidade.  

Para a lógica utilizada por R. Kurz não há mediação lógica entre as contradições, nem na 

observação, nem tampouco na proposição. Por este fator, para Kurz, não pode também haver 

a superação das contradições, como a forma mercadoria, ou a forma política ou da forma 

jurídica, a partir da própria contradição, como negação de si mesma, num processo, de 

transição e de superação. Para esta lógica formal, por mais crítica que possa parecer, “o 

novo” não pode conter em si elementos “do velho”, teria que ser absolutamente novo, sendo 

que este “absoluto” de pensamento só existe no mundo das ideias301. 

Também não podemos discutir a interpretação da situação efetiva anacrônica, ou se é  

a esquerda [que] interpreta de maneira inteiramente equivocada a situação 

efetiva e, com isso, classifica como demonstrações de forca imperialistas 

                                            
297 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Raquel Imanishi Rodrigues. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 71. 
298 MEDIDA protecionista de Trump terá efeito cascata no comércio internacional. Disponível em: 

http://br.rfi.fr/economia/20180302-medida-protecionista-de-trump-tera-efeito-cascata-no-comercio-

internacional; https://jornal.usp.br/atualidades/protecionismo-de-trump-ameaca-estabilidade-do-comercio-

mundial/; https://oglobo.globo.com/opiniao/protecionismo-de-trump-assombra-g-7-22745201. Acesso em: 

04 jan. 2019. 
299 Donald John Trump é um empresário, personalidade televisiva e político americano, sendo atualmente o 

45.º presidente dos Estados Unidos. 
300 MORENO, Nahuel (BRESSANE, Hugo). Lógica marxista y ciencias modernas. Buenos Aires, 2001. 

Edicion eletronica. Disponível em: https://www.marxists.org/espanol/moreno/obras/08_nm.htm. Acesso 

em: 03 ago. 2018. 
301 NOVACK, George. Introdução à Logica Marxista. São Paulo: Sundermann, 2006. 
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de nações ou blocos econômicos fenômenos que, na verdade, marcam 

oposições pós-imperialistas em meio ao processo de crise.302 

 

Ou se é Kurz que errou em mais prognóstico não realizado. Mas podemos discutir esses 

conceitos se válidos ou não à luz da realidade e debater com os continuadores da obra de 

Robert Kurz, o que faremos um pouco mais à frente. Como também podemos e devemos 

debater se “uma prática emancipatória correlata a nova constelação mundial” não 

realizada, ou desconfigurada pelas mudanças através da função da política, decisória, 

também pode se realizar ou não. 

Por exemplo, se a  

velha esquerda anti-imperialista sucumbe porque seu próprio pensamento 

continua atrelado a forma-mercadoria e a forma-política burguesa [...] o 

velho anti-imperialismo, centrado na luta de classes, se vê sem objeto”; se 

a “mobilização dos “interesses da classe trabalhadora”, repetitiva e 

orientada para um espaço de referência nacional, se desmoraliza sem a 

reflexão crítica acerca da forma-mercadoria, ou seja, sem a reflexão acerca 

da forma-monetária inerente a esses interesses.303 

 

Ou se o “velho imperialismo” ainda existe, sobre novas bases, cuja decorrente luta de classes 

não só não perdeu seu objeto, como se agudiza em polarizações em diferentes níveis 

(econômico, social, político e cultural), tanto em espaços nacionais como internacionais. 

Mas temos que reconhecer a importância da obra de Robert Kurz, caso contrário não valeria 

a pena seu estudo, pois a esquerda há sim, como propõe Kurz, que criticar a forma-

mercadoria e da forma-política, para se “remoralizar” teórica e programaticamente com uma 

a reflexão crítica acerca da forma-mercadoria e sobre a forma-monetária inerente aos 

interesses da classes trabalhadora, ainda que com as mediações lógicas e táticas necessárias, 

nos moldes de Marx e de Lênin, às quais Kurz passa a quilómetros e na contramão. 

Em os capítulos da segunda parte de “Os últimos combates”, “O colapso da modernização” 

e “A falta de autonomia do Estado e os limites da política”, Kurz retoma e reafirma os 

conceitos e críticas de sua principal obra, atualizando-os, além de aprofundar e avançar 

naqueles e em outros pontos. 

                                            
302 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Raquel Imanishi Rodrigues. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 73. 
303 KURZ, Robert. op. cit. 74. 
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Kurz inicia esta segunda parte com uma definição clara do “sistema mundial de produção de 

mercadorias é uma relação global que cobre o mundo inteiro na qual também existem 

relações de reciprocidade entre as diferentes etapas dessas formações históricas”.304 

Kurz também esclarece que “crítica teórica do conceito de política não pode ser confundida 

com uma rejeição pura e simples de todas as forças políticas”305, pois, segundo o autor, “as 

pessoas que estão organizadas em partidos políticos pertencem as forças despertas, as forças 

ativas e críticas da sociedade”.306 

Mas Kurz insiste que para essa “força criativa” sair da “paralisia e como a gente pode se 

emancipar, para formular de maneira paradoxal, como pessoa política da forma política 

tradicional”.307 Para tanto Kurz propugna que “dois polos afastados”, um da crítica da 

mercadoria e outro de um “movimento prático de oposição” devem se unir. Ao segundo item 

desta segunda parte Kurz formula quatro teses sobre a crise da regulação política. 

A primeira tese é que mercado e Estado são dois polos do mesmo campo, da mesma bateria, 

assim como trabalho e capital. Aqui nesta tese, em sua metáfora de Kurz não vê “a bateria 

inteira” entre os dois polos, não vê os elementos que produzem, armazenam e distribuem a 

energia para os dois polos, não vê a classe social produtora dessa “energia” ou riqueza,  não 

vê a classe que se apropria da maior parte dessa “energia”, não vê, que justamente as classes 

sociais principais, uma em função da outra, então, justamente em luta de classes, uma em 

cada polo da sua metáfora.  

Por conta dessa miopia, ou desvio de foco, acaba também não vendo os demais conflitos 

decorrentes desta contradição fundante308, não vê a desigualdade de raças, de nacionalidades, 

como maximizações da extração de energia de um polo para o outro; ao não ver essas 

contradições internas na “bateria”. Kurz também não consegue ver que a mesma pode sofrer 

uma “interrupção de fluxo” da energia/riqueza da produção para a apropriação e até uma 

ruptura e até uma “explosão” desse e nesse processo. Do seu prisma, Kurz somente pode ver 

a possibilidade única de “colapso”, previsto desde 1991, que quase trinta anos depois o 

“edifício em colapso” ainda não só não ruiu, como a cada crise, ciclicamente, se recupera, 

                                            
304 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Peter Neumann. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 79-80. 
305 KURZ, Robert. op. cit. p. 83. 
306 KURZ, Robert. op. cit. p. 83. 
307 KURZ, Robert. op. cit. p. 83. 
308 LOSURDO, Domenico. A Luta de Classes: uma história política e filosófica. Trad. Silvia de Bernardinis. 

São Paulo: Boitempo, 2015. 
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destruindo forças produtivas e as reconstruindo em seguida309, para a revalorização do valor, 

“válido ou não”. 

A segunda tese de Kurz neste capítulo é acerca das funções econômicas do Estado no sentido 

de sua crítica. Nele, Kurz, estabelece cinco níveis funcionais de relação entre Estado e 

economia. O primeiro desses níveis  

é o jurídico, isto e, o processo da “juridificação” (Verrechtlichung). Quanto 

mais a economia de mercado e, com ela, a relação monetária abstrata se 

expandem, tanto menor se torna a força vinculativa das formas de relações 

tradicionais, pré-modernas, e tanto mais todas as ações e relações sociais 

precisam ser postas na forma abstrata do Direito e, nesse sentido, ser 

codificadas juridicamente.310  

 

Que segundo o autor seria este motivo de “o Estado transforma-se na máquina legislativa 

permanente. Todos os homens, sem exceção, inclusive os produtores imediatos, precisam 

agir cada vez mais como sujeitos modernos do Direito.” 311 

Aqui nos chama a atenção a visão do Direito de Kurz, que nos parece uma interpretação um 

tanto quanto “kelseniana” no sentido de “esperar” que “as relações tradicionais pré-

modernas”, como a família, p. ex., tivessem “força vinculativa”; que as “relações sociais 

precisam ser postas” Direito através da codificação, como se o Direito fosse uma 

transcendência direta e mecânica destas relações sociais/econômicas; que os “homens”, mais 

uma vez em abstrato, “precisam agir cada vez mais como sujeitos modernos do Direito”, 

[como se a] “forma-sujeito de direito”312 não fosse uma forma (social/relacional) derivada313 

da forma-mercadoria314, e sim mais como um “dever-ser” que como um “ser”, às raias de 

uma crítica, aparentemente, moralista e normativista, como veremos a seguir. 

Pois, no que Kurz denomina de um  

segundo nível da atividade crescente do Estado são os problemas sociais 

[...], resultantes da economia de mercado [...] sistemas sociais locais, 

pessoais, familiares e naturais de educação dos filhos, de amparo dos 

doentes e das pessoas necessitadas de cuidados especiais, de garantia do 

                                            
309 MACEDO e SILVA, Antônio Carlos. Crescimento e comércio após a “grande recessão”. Disponível em: 

http://www.eco.unicamp.br/cecon/images/arquivos/publicacoes/antonio/CrescimentoComercio.pdf. 

Acesso em: 01 ago. 2018. 
310 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Peter Neumann. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 96. 
311 KURZ, Robert. op. cit. p. 96. 
312 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. 
313 CALDAS, Camilo Onoda. Teoria da derivação do Estado e do Direito. São Paulo: Expressão Popular, 

2013. 
314 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 219. “O conteúdo dessa relação jurídica ou volitiva é dado 

pela própria relação econômica”. 



151 
 

sustento na velhice”315 , cuja determinação seria o fato de “a economia de 

mercado, enquanto tal, não tem nenhuma  sensibilidade [...] para [...] vida 

humana.”316 

como se a “economia de mercado” fosse uma pessoa que deveria ter “sensibilidade”, ou um 

“ser” com um “dever ser” sensível, e, que esta “sensibilidade” fosse então delegada ao 

Estado, que então seria este “ser” com aquele “dever ser” sensível, um Estado abstrato, sem 

a mediação lógica das classes (em luta). 

O terceiro nível deste conceito de Estado para Kurz é a  

atividade estatal crescente são os agregados infra-estruturais: a construção 

de rodovias e parte do sistema de trafego, o abastecimento energético e a 

comunicação, a formação profissionalizante e a educação (escolas, 

universidades), as instituições cientificas, a canalização dos esgotos e o 

tratamento do lixo, o sistema de saúde pública, etc [...] áreas 

infraestruturas.317 

 

Mais uma vez parece um conceito abstrato e genérico demais, sem lastro com a realidade 

nem com qualquer observação científica-social do Estado, sequer passa perto da crítica de 

Marx e Engels, ainda nas elaborações iniciais, em O Manifesto Comunista onde “a 

burguesia, com o estabelecimento da grande indústria e do mercado mundial, conquistou, 

finalmente, a soberania política exclusiva no Estado representativo moderno. O Estado 

moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa”.318 

Kurz segue no mesmo “nível” sobre o “quarto nível da atividade estatal ou da economia 

estatal e o surgimento direto do Estado como empresário produtor de mercadorias, isto e, 

como operador da produção para o mercado”319. “Estado empresário”, isto é superficial, 

quase jornalístico, muito distante dos conceitos mais avançados de forma política estatal. 

O que segue no  

quinto e último nível da economia estatal são a política de subsídios e o 

protecionismo... pode influenciar indiretamente o processo de mercado da 

produção de mercadorias através da regulação meramente jurídica, 

garantindo formalmente a sobrevivência de empresas privadas através de 

subsídios e/ou protegendo as empresas, no seu território, da concorrência 

estrangeira através de medidas protecionistas.320 

                                            
315 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Peter Neumann. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 96. 
316 KURZ, Robert. op. cit. p. 97. 
317 KURZ, Robert. op. cit. p. 99. 
318 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. Trad. Álvaro Pina. São Paulo: Boitempo, 1ª ed. 

1998, 5ª reimpressão, 2007. p. 42. 
319 KURZ, Robert. op. cit. p. 99. 
320 KURZ, Robert. op. cit. p. 101. 
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Como “meramente jurídica”? Acaso a forma-jurídica na formação social capitalista 

(conjunto de formas sociais específicas) não é, mais uma vez, derivada da forma-mercadoria, 

como já vimos acima? E o “protecionismo” não tinha acabado como o “pós-imperialismo”? 

Outra vez, perguntas sem respostas. 

Esta ausência se dá, ao nosso ver, porque a lógica de R. Kurz e da “nova crítica do valor” 

trabalham sem as mediações lógicas necessárias para a compreensão dos fenômenos 

econômicos, sociais e políticos e de suas interações; mediações estas que não são apenas 

lógico-ideais, mas sim da realidade, e pela lógica deveriam ser absorvidas, como a existência 

das classes sociais, não como “dois lados da mesma moeda”, mas uma em função da outra, 

e, portanto, em conflito decorrente. A lógica linear, que não pode absorver as contradições, 

neste caso, somente poderia levar à conclusão de absoluta falta de autonomia do Estado, 

mais uma vez absolutizando um dos aspectos de uma relação social, que, se relacional, logo 

seria relativa, ainda que com um ponto de partida material, econômico. 

Kurz insiste que o  

modelo fordista vivia do fato de que a acumulação era possível a partir de 

um processo sistêmico destituído de sujeito, mas o modelo da regulação 

política somente pode operar em nível secundário. Se hoje a reprodução e 

triturada entre o mercado e o Estado, precisaremos imaginar algo diferente 

do que esperar por Godot, isto é, esperar pelo próximo “milagre 

econômico” do sistema produtor de mercadorias, que nunca mais 

acontecerá.321  

 

Essa visão de “processo sistêmico” em Kurz e na “nova crítica do valor” parece-se muito 

com a “teoria geral dos sistemas”322 onde separam o mundo complexo em supostas partes 

“simples”, daí decorre a busca de relações causais lógico-lineares; tirando o objeto dos seus 

contextos, como “o valor” da luta de classes, prejudica-se a compreensão das relações entre 

o objeto e o todo, levando à separação dos fenômenos econômicos, sociais e políticos, numa 

atomização anticientífica, não reconhecendo que um mesmo objeto pertença a categorias 

diferentes ou suas intersecções e interações, provoca a compartimentalização do saber, 

estabelecendo-se uma suposta hierarquia, no nosso caso, filosófico e social, com a “nova 

crítica do valor” muito acima e além das “demais”. 

                                            
321 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Peter Neumann. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 114-115. 
322 A teoria geral de sistemas (também conhecida pela sigla, T.G.S.) surgiu com os trabalhos do biólogo 

austríaco Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 e 1968. 
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E se a “regulação política” pode operar ainda que “em nível secundário”, ainda que 

secundária, a autonomia do Estado também não seria absoluta e sim relativa. E se o Estado 

é um produtor de mercadoria, ou um agente fomentador do mercado na produção, então a 

reprodução também não poderia ser e “triturada entre o mercado e o Estado”, a não ser que 

a crítica ao Estado fosse a mesma da matriz filosófica liberal clássica do iluminismo europeu 

de Estado apartado da sociedade, que não acreditamos ser o caso da “nova crítica do valor”. 

Por fim, não é preciso “esperar pelo próximo “milagre econômico” “que nunca mais 

acontecerá” porque, das crises cíclicas decorrem justamente os novos “crescimentos”, 

igualmente cíclicos, a partir da recomposição das forças produtivas antes destruídas, seja por 

guerras ou por recessões, sempre deixando para trás um rastro cada vez maior de barbáries 

e misérias materiais e morais. Pois para Marx  

os economistas que negam a crise [e a recomposição] insistem na unidade 

dessas duas fases [produção e circulação]. Se elas, sem serem uma unidade, 

fossem apenas separadas, seria impossível justamente uma restauração 

violenta de sua unidade, ou seja, uma crise. Se fossem apenas uma unidade, 

sem estarem separadas, não haveria a eventualidade de as dissociar à força, 

o que também é crise.323 

 

Ou ainda: 

A superficialidade da economia política [e da “nova crítica do valor”] se 

mostra, entre outras coisas, no fato de ela converter a expansão e a 

contração do crédito, que é o mero sintoma dos períodos de mudança do 

ciclo industrial, em causa destes últimos. Tão logo iniciam esse movimento 

de expansão e contração alternadas, ocorre com a produção exatamente o 

mesmo que com os corpos celestes, os quais, uma vez lançados em 

determinado movimento, repetem-no sempre. Os efeitos, por sua vez, 

convertem-se em causas, e as variações de todo o processo, que reproduz 

continuamente suas próprias condições, assumem a forma da 

periodicidade.324 

 

Assim a “nova crítica do valor” não vê que “crise” não é “colapso”, ou que “crise” e 

“colapso” são conceitos diferentes ainda que possam ser combinados, seja no Marx do 

“marxismo tradicional” da luta de classes, seja no Marx do fetiche da mercadoria, ou em 

Kurz fetiche do valor ou fetiche ampliado, “colapso” não é crise, nem cíclica, nem final. 

                                            
323 MARX, Karl. Teorias sobre a mais-valia: história crítica do pensamento econômico: Livro IV de O capital. 

São Paulo: Difel, 1983. v. 2. p. 949. 
324 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 860. 
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O nosso debate com R. Kurz e a “nova crítica do valor” não é apenas com relação a análise, 

caracterização e crítica, mas sim e principalmente de teoria, programa e política. Há um 

debate implícito mais geral relativo a princípios, estratégia e táticas, que faremos nas 

próximas partes desta dissertação. Mas, neste momento, especificamente com relação às 

inflexões teórico-político-programáticas de debate “crise cíclica x colapso” apontamos as 

elaborações de Kautsky325 e Lênin326 acerca da caracterização de que o capitalismo “não 

morre por si mesmo”, por suas contradições econômicas internas, e da consequente 

necessidade de que este modo de produção (reprodução e apropriação) “seja morto” por suas 

“contradições” sociais e políticas, isto é, “de fora” das contradições econômicas. Mas como 

dissemos acima, retomaremos este debate um pouco mais à frente. 

Por ora, o que nos salta aos olhos nestes “cinco níveis” de falta de autonomia do Estado é 

que diferentemente do que havíamos notado antes, que Kurz não cita diretamente 

Pachukanis, apesar de citar alguns de seus estudiosos, agora, nos parece que realmente Kurz 

não toma as contribuições Pachukanis para suas elaborações acerca do Estado. Dizemos isto 

porque até aqui não há referências ao conceito pachukaniano de forma-jurídica como 

derivada da forma-mercadoria (já em Marx), e, portanto, o Estado em Kurz também não 

aparece como a forma-política derivada da forma-mercadoria. O Estado em Kurz aparece 

como um “regulador” que “corre atrás” da economia. Consequentemente, o Direito em Kurz 

não é uma forma de relação social, não é uma mediação relacional, porque quase não existem 

mediações na lógica de Kurz e da “nova crítica do valor”. O conceito de Estado em Kurz se 

parece mais com conceito de “Estado em si” de Hegel e o Direito, apenas como parte deste 

“Estado”, ambos conceitos em A Fenomenologia do Espírito327. Nós não precisamos esperar 

Godot, nem “preencher o tempo com maquinações que podem, à primeira vista, parecer 

razoáveis”328 mesmo não habituados. 

 A parte 3 de “Os últimos combates”, com seus dezenove itens, se postula para que Kurz 

teça suas críticas à crise do capitalismo e para uma tentativa de aplicabilidade de seus 

conceitos e teorias à realidade prático-conjuntural, como fez até sua morte em julho de 2012. 

                                            
325 Karl Johann Kautsky (Praga, Rep. Tcheca, 1854, Amsterdã, 1938) foi um filósofo tcheco-austríaco, 

jornalista e teórico marxista e um dos fundadores da socialdemocracia.  
326 Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lênin (Simbirsk, 22 de abril de 1870 – Gorki, 21 de janeiro de 1924), foi 

um marxista-revolucionário, político e teórico russo. 
327 HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Fenomenologia do Espírito. Trad. Paulo Meneses. Petrópolis, RJ: 

Vozes, 2002. 
328 BECKETT, Samuel. Esperando Godot, foi a primeira peça de teatro escrita em 1952 pelo dramaturgo 

Irlandês (1906-1989). 
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É importante destacar esse limite temporal porque Kurz não viu, p. ex., Trump chegar à 

presidência dos EUA em janeiro de 2017 e as consequentes inflexões no capitalismo mundial 

desta mudança no comando político da maior potência econômica mundial. 

Mas nesta terceira parte Kurz propõe a ver “para além do mercado e do Estado”, numa 

referência muito indireta à obra de István Mézáros “Para Além do Capital”329, mas ao 

contrário do marxista (tradicional) húngaro, Kurz propõe que um “terceiro setor”, enquanto 

iniciativas privadas de utilidade pública com origem na “sociedade civil”, como 

organizações-não-governamentais (ONG´s) sem vínculos diretos com o primeiro 

setor (público, o Estado) e o segundo setor (privado, o mercado), com atuação em um “pós-

mercado”, através de “indivíduos autônomos” “substitua a totalidade do mercado” 

paulatinamente, “desconectando-se da “lógica monetária”. Onde o “terceiro setor” seria um 

“fator político de peso”, ou, como diz Kurz, um fator “antipolítico” ou “pós-político”, onde 

os terceiros-indivíduos (aderentes desta “proposta”) seriam todos como “Davis” diante do 

“Golias” Mercado-Estado. 

Mais uma vez aqui se vê elementos da “teoria geral dos sistemas” onde Kurz separa um 

mundo complexo em supostas partes “simples” tirando os objetos dos seus contextos, 

prejudicando a compreensão das relações entre os objetos e o todo, levando à separação 

dos fenômenos econômicos, sociais e políticos. Justamente de onde surge esta “noção” de 

primeiro, segundo e terceiros setores, que é frontalmente contra a concepção da sociedade 

como um “todo” conexo e em interação com formas derivadas de matrizes materiais e 

relacionais. 

Kurz não é obrigado a ser marxista. Ninguém é. Mas se Kurz pretendia fazer uma crítica 

social a partir do conceito de fetiche da mercadoria, ampliando-o para fetiche do valor, 

conceito originado dentro da concepção de um modo de produção como um todo complexo, 

para “recortar” este conceito do marxismo (tradicional) e “colá-lo” na visão sistêmica e 

compartimentada do mundo, podia ao menos avisar os mais desatentos. O caminho de Kurz 

nos parece um pouco curto e como diz um antigo ditado alemão: “Der kürz weg ist nicht 

immer der richtige” (O caminho curto nem sempre é o caminho certo) (tradução nossa). 

Robert Kurz, na quarta parte de “os últimos combates”, ao primeiro item, “uma revolta do 

silêncio”, volta à crítica ao marxismo e aos marxistas “escanecidos” “devotados ao silencio 

                                            
329 MÉZÁROS, István. Para Além do Capital. Trad. Paulo César Castanheira e Sérgio Lessa. São Paulo: 

Boitempo, 2002. 
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e surdos ao mundo nos últimos anos, farejem no ar o indício da velha luta de classes com 

base no exemplo francês e acreditem numa reedição do Maio parisiense de 1968”.330 

O segundo item, que dá título ao livro, “os últimos combates”, faz um balanço comparativo 

entre o maio francês de 1968 e um greve geral na França em 1995, combinado com um 

acordo trabalhista alemão também de 1995, à luz de sua crítica, contrapondo-a aos sindicatos 

e esquerda “tradicional” em suas direções. 

Naquele contexto, para Kurz, as “esquerdas vestem a máscara de conservadoras, os 

sindicatos fazem greve para preservar velhas regalias e os sentimentos ressurgentes de 

solidariedade e entusiasmo prendem-se curiosamente a esperança”.331 Segundo Kurz os 

sindicatos estão presos a um “lastro ideológico, os sindicatos, cuja legitimação tornou-se 

indefensável, são vítimas da paralisia estratégica.”332 

E isto se dá porque, segundo nosso autor:  

antiga luta de classes em torno de salários, condições de trabalho, reformas 

sociais, etc., pressupunha não apenas o sistema de produção de 

mercadorias, mas também sua capacidade social objetiva de reprodução... 

alternativa ao sistema, calcada no socialismo de Estado, estava longe de 

transcender as categorias da moderna produção de mercadorias [...] Agora 

se torna cada vez mais claro que o fim do sonho representado pelo 

socialismo de Estado caminha de mãos dadas com o fim da capacidade de 

reprodução social de todos os sistemas produtores de mercadorias”.333 

 

E em  

segundo lugar ... os sindicatos constituem pouco mais do que um bando 

organizado, que reserva a si próprio o acesso aos botes salva-vidas, sem 

consideração para com os fracos e infortunados, a “solidariedade” 

converte-se numa perversa virtude secundaria que encerra seu próprio 

contrário.[...] Em terceiro lugar [...] nulidade histórica pelo fato de achar-

se despido de toda expressão intelectual, de toda teoria.334 

 

No bojo desse processo, Kurz caracteriza que o “marxismo não foi transformado de acordo 

com o desenvolvimento da sociedade mundial, mas somente soterrado. No lugar de uma 

forma obsoleta da teoria crítica, surgiu a total ausência de teoria.”335 

                                            
330 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 282. 
331 KURZ, Robert. op. cit. p. 282. 
332 KURZ, Robert. op. cit. p. 304. 
333 KURZ, Robert. op. cit. p. 305. 
334 KURZ, Robert. op. cit. p. 309. 
335 KURZ, Robert. op. cit. p. 309-310. 
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Kurz critica a esquerda por colocar “a questão da superação do sistema ainda nos antigos 

termos sociológicos da luta de classes”336 e se questiona se ainda “Pode haver uma práxis de 

crítica radical da sociedade para além da antiga luta de classes?”337. Sobra acidez até mesmo 

para o “PT, partido de esquerda brasileiro, foi vítima de um correspondente fracionamento, 

e também nele o antigo marxismo levou a pior.”338 

A contradição central deste processo para Kurz é que o “antigo marxismo e o velho 

radicalismo de esquerda concentraram-se inteiramente no antagonismo dos sujeitos 

funcionais dentro desta forma-fetiche.”339, porque para o “antigo marxismo e o velho 

radicalismo de esquerda” “a relação social de fetiche é equivocadamente simplificada de 

modo sociologista, pois também a “força de trabalho” é uma mercadoria em cujo conceito 

está contido o “aspecto privado”. Isso nada mais significa que também a “classe 

trabalhadora”, na forma do salário monetário, “apropria de maneira privada”.340 O que faz 

com que “a luta de classes só pode ser o movimento formal imanente da relação do capital, 

mas não o movimento para superar a relação capitalista”341, segundo Kurz. 

Mais uma vez a contradição que Kurz confere ao “antigo marxismo” talvez seja uma 

antinomia do próprio Kurz sobre o fetichismo como totalizante e insuperável, contrária à 

tese de Marx da existência de sujeitos ativos e à resistência efetiva destes mesmos sujeitos, 

como personificações do capital e do trabalho, em classes sociais em conflito. 

Seguindo sua lógica linear que não incorpora as contradições da realidade, Kurz afirma que 

“relação capitalista encontra-se completamente desenvolvida até suas fronteiras extremas” 

342, não vendo, portanto, que o “completamente desenvolvido” é, justamente a causa da nova 

crise seguinte, que por sua vez leva a um novo ciclo de desenvolvimento “completamente 

desenvolvido”.  

E sua conclusão, igualmente linear, é que “por isso, estamos as voltas com a crise do sistema 

referencial comum a “capital e trabalho” 343, pois para Kurz a contradição imanente 

“referencial” entre capital e trabalho é a contradição-contrária à sua lógica linear, de mão 

                                            
336 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 328. 
337 KURZ, Robert. op. cit. p. 329. 
338 KURZ, Robert. op. cit. p. 331. 
339 KURZ, Robert. op. cit. p. 332. 
340 KURZ, Robert. op. cit. p. 332-333. 
341 KURZ, Robert. op. cit. p. 333. 
342 KURZ, Robert. op. cit. p. 334. 
343 KURZ, Robert. op. cit. p. 334. 
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única, por isso tem que ser retirada da equação, ainda que de forma arbitrária e apenas 

idealmente, apesar de continuar a existindo na realidade e contradizendo Kurz. 

Como não consegue responder às contradições realmente existentes, não resta a Kurz muitos 

argumentos a não ser atacas autores marxistas atuais importantes que se aproximam de 

respostas mais consistentes, mais próximas da realidade material e histórica, como o faz 

contra Joachim Hirsch, que segundo Kurz é  

um dos protagonistas desse meio de esquerda, formula uma espécie de programa 

revolucionário crítico da cultura, inteiramente determinado pelo mundo da vida, e cujo 

objetivo, com Walter Benjamin é intervir nas engrenagens dessa maquinaria, interrompê-la, 

dar-lhe fim, sustar a colaboração cotidiana - e tudo isso com reflexão crítica... O que importa 

e dar adeus a antiga ideia socialista de um capitalismo industrial melhor e ter consciência de 

que a libertação não reside numa outra sociedade qualquer, nem na modernização (por maior 

que ela seja) das relações atuais, mas na criação de condições capazes de tornar possível a 

livre configuração da vida social própria. essa formulação programática permanece 

infelizmente vazia de todo conteúdo de crítica da formação, ou a crítica da formação refere-

se simplesmente (de acordo com a chamada teoria da regulação) a forma correspondente de 

“regulação política” que porventura será substituída por uma outra, sem que se reconheça 

sequer um aceno da forma-mercadoria totalizada como tema. Desse modo, também Hirsch 

sucumbe a inevitável alternativa entre Cila e Caribdes, entre mercado e Estado.344 

A respeito desta crítica de Kurz a melhor resposta é do próprio Hirsh, para o qual  

A crítica do valor [...] pode-se conceituá-la em suas próprias manifestações como uma visão 

de mundo fechada em si, o que está em contraposição com o que se entende por teoria. Em 

geral, a crítica do valor permanece estritamente no plano da forma valor e em suas 

implicações e, por isso, para uma teoria do Estado, é pouco aproveitável. Em razão disso, 

tenho me ocupado pouco com ela.345 

Assim como Ulisses escapou de Cila e Caribdes, Hirsch deixou as ciladas de Kurz para trás 

para seguir em terra firme do continente do marxismo, ainda que não do “tradicional”. Kurz, 

por sua vez, para sair do estreito de Sidiia propõe que:  

as pessoas que se impuseram um objetivo para além do trabalho assalariado 

e nisso encontraram possibilidades de vida, podem exigir na antiga forma, 

                                            
344 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 338. 
345 OSÓRIO, Luiz Felipe Brandão. Entrevistado:  HIRSCH, Joachim. Margem Esquerda, Revista da Boitempo, 

n. 30, 1 sem. 2018. Dossiê Marxismo e Direito. p. 19 et. seq. 
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inclusive com ataduras mais resistentes, as gratificações sociais [...] A 

divergência decisiva com relação a antiga luta de classes seria que a disputa 

imanente, em sua forma-mercadoria, não dá mais a forma ao objetivo de 

emancipação social; antes, a ruptura com a forma burguesa da 

modernidade aparece como um dos próprios objetivos.346 

 

Mas Kurz não diz quem são essas “pessoas que se impuseram um objetivo para além do 

trabalho assalariado”, ou se seriam um grupo organizado, legalmente ou legitimamente 

formado, com base em formas voluntárias de participação numa associação orientada para 

destruir o poder político. Se sim, ainda assim, seriam um “partido”, ou um “anti-partido”, ou 

ainda um “partido-negativo”. 

Depois de transformar a forma-valor em um conceito fechado em si, absoluto, mistificado e 

instransponível, para a afirmação de Kurz de que a luta de classes não daria mais a forma ao 

objetivo de emancipação social e que a ruptura com a forma burguesa da modernidade seria 

o objetivo, Circe perguntaria novamente “Guerras sonhas, demente, e contra numes?”347 

Afinal, o conceito de forma-fetiche em Kurz se torna tão inalcançável e instransponível, que 

parece mesmo a ser um “nova” divindade, tão imortal quanto as das outras mitologias. 

Kurz não diz quem podem ser aquelas “pessoas”, mas diz que não podem ser os ““atores 

sociais, nesse contexto, não podem mais ser “sujeitos de classe”, constituídos a priori e, 

portanto, presos a forma- mercadoria, mas apenas um movimento de emancipação social que 

se constitui a si próprio””.348 

“Tal movimento”, prossegue Kurz  

não assumira mais a forma de um partido político, mas a de um sistema 

coligado de iniciativas sociais em diversos planos, cujo denominador 

comum não é apenas a crítica social do mercado e do Estado, mas também 

um respectivo momento prático e vivencial de desvinculação do mercado, 

do dinheiro e do Estado.349 

 

Aqui Kurz não explica o que é esse “sistema coligado de iniciativas sociais em diversos 

planos” nem tampouco o que seria este “momento prático e vivencial de desvinculação do 

mercado, do dinheiro e do Estado”. A forma genérica e abstrata que Kurz coloca tanto os 

                                            
346 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 340. 
347 O mesmo que divindades. 
348 KURZ, Robert. op. cit. p. 341. 
349 KURZ, Robert. op. cit. p. 341. 
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seus “anti-sujeitos” como a possibilidade de ação “vivencial” impede qualquer compreensão 

do poderiam ser concretamente. 

Kurz tenta avançar possibilidades mais reais de ação, mas ainda como hipótese condicionada 

à realização da abstração anterior em  

Se for possível desenvolver socialmente a perspectiva de um movimento 

de desvinculação do mercado e do Estado em âmbitos parciais acessíveis 

da reprodução social, a própria questão da redução da jornada de trabalho 

ganhará nova plausibilidade sobre o solo da forma-mercadoria.350 

 

O próprio Kurz reconhece a dificuldade de ação, pois “se for possível” ainda é uma hipótese 

abstrata, apesar de a “redução da jornada de trabalho” já ser algo mais concreto. Mas se não 

pode ser organizada pelos sindicatos, nem pelos partidos de esquerda, como aquelas 

“pessoas” abstratas podem se organizar para conquista-la? Voltamos ao problema do 

conceito de partido, como grupo organizado com base em formas voluntárias de participação 

numa associação orientada para tomar ou para destruir tanto o poder político do Estado 

quanto o poder econômico do mercado. Ou seja, Kurz não só não sai de suas “Cila e 

Caribdes”, como fica parado no meio do estreito agitado de sua “Sidiia” esperando essas 

“pessaos”, abstratas, como os viajantes da Odisseia esperavam que seus “deuses” viessem, 

do nada, salvá-los. Kurz não tem as venturas de Ulisses. 

Nessa sua desventura Kurz fica preso no redemoinho de Caribdes como num círculo vicioso, 

pois ao defender que: 

a transformação e a reformulação da sociedade para além do fetichismo da 

mercadoria possibilitarão uma reintegração e uma nova forca persuasiva. 

essa renovação da crítica não pode ser exposta diretamente a consciência 

das massas sindicais fixadas na forma-mercadoria. 351 

 

Pois ao depender que de que a “transformação e a reformulação da sociedade” aconteça 

primeiro, para, somente após essa “mudança”, essa “nova forca persuasiva”, a “renovação 

da crítica” possa ser exposta à consciência das massas presas à forma mercadoria. 

Aqui temos um paradoxo teórico, pois a condição para a realização da alternativa proposta 

por Kurz, coerente com toda sua teoria e críticas anteriores, depende que primeiro aconteça 

                                            
350 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 341. 
351 KURZ, Robert. op. cit. p. 342. 
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uma mudança objetiva, para depois poder haver uma mudança subjetiva; sendo que não há 

sujeitos concretos, sejam sujeitos socias como classes, ou sujeitos políticos como sindicatos 

e partidos, nem tampouco há, ou sequer pode haver, ações concretas, coerentes, para a 

realização prévia da mudança objetiva.  

Ou seja, enquanto “a sociedade” não sai, “por si mesma” da forma-mercadoria, a “crítica do 

valor” não pode chegar às massas presas a ela; e, enquanto a “crítica do valor” não chega às 

massas essas não saem da forma-mercadoria. 

Como disse J. Hirsch acima, por ser uma teoria fechada em si mesma, a “crítica do valor” 

fica presa em seu próprio “loop”352 teórico, sem possibilidade efetiva de realização prática. 

Mais uma vez, Kurz e a “crítica do valor”, têm razão, em sua lógica interna, ao negar o 

“marxismo tradicional”, pois negam a práxis. 

Kurz não queria mais “recordar com melancolia da linha decadente dos últimos combates 

da antiga luta de classes”, apesar de ter ficado o tempo todo e em toda sua obra se referindo 

à “antiga luta de classes”, ainda que fosse para a melancolia de negá-la. Kurz esperava por 

um “Maio inteiramente diverso.”353, talvez um novo Floreal ou Prairial354. 

A quinta parte de “Os últimos combates” é mais uma tentativa de Kurz de aplicar seus 

conceitos apriorísticos em análises de casos concretos da realidade conjuntural e estrutural 

do capitalismo, do modo de vida e dos costumes e de apresentar sua proposta de alternativa 

ao mercado e ao Estado. 

Kurz afirma que em suas fases iniciais era um “capitalismo ferroviário”, onde o “caráter 

social e a alta intensidade de capital da ferrovia fazem, portanto, da relação entre a produção 

e o consumo, uma relação entre grandes capitais, enquanto um superbem de investimento e, 

diretamente, uma relação entre capital e Estado.”355 Mas que a “ferrovia e, a longo prazo, 

incompatível com o capitalismo, tanto em seu aspecto espiritual-intelectual, como no seu 

aspecto econômico, mesmo sendo ela uma cria do próprio capitalismo e um suporte 

importante para o desenvolvimento inicial do sistema industrial.356  Apesar de ainda haver 

grandes malhas ferroviárias nos países de capitalismo mais avançado, em contínua 

                                            
352 Do inglês 'circuito', aqui como uma aresta que conecta um vértice a ele mesmo. 
353 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 342. 
354 Partes dos meses equivalentes ao mês de maio do calendário revolucionário francês pós 1789. 
355 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Heinz Dieter Heidemann. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 350. 
356 KURZ, Robert. op. cit. p. 351. 



162 

 

ampliação357 e de novos grandes projetos ferroviários como a “Nova Rota de Seda e 

Cinturão”358 do Estado chinês e diversos outros Estados nacionais envolvidos neste imenso 

projeto ferroviário. 

Mas Kurz, provavelmente, por não ter visto estas novas notícias, seguiu em sua lógica, 

segundo a qual após o período ferroviário incompatível com o capitalismo, este entrou em 

um modo mais adequado, o “capitalismo automobilístico”, no “modo de vida fordista”, onde 

o ““ritmo de máquina do “ganhar dinheiro” continua como impulso interiorizado e abstrato 

em todos os âmbitos da vida. A assim chamada recreação consome tanto a vida quanto o 

“trabalho”.””359 Para Kurz essa crise da economia mundial fordista é o “terceiro limite e 

traçado pela grande crise social.”360, onde uma “volta a “sistematização fordista” não é mais 

possível”.361 

Talvez o fim de toda a “sistematização fordista”, seja mais difícil de questionar, mas a saída, 

por enquanto traumática, do Reino Unido da União Europeia362 e os trunfos do capitalismo 

(Estado e mercado) dos EUA com o governo de Donald Trump, como a volta de barreiras 

econômicas e recrudescimento de fronteiras comerciais com o restante do mundo, 

ameaçando a “globalização”, que também eram inevitável para Kurz, possam ser elementos 

para caracterizarmos que que nem os modos de regulação363 do capitalismo, sejam “liberais”, 

“keinesianas”364 ou “fordistas”, são estanques, permanentes, nem mesmo que retornos de 

seus elementos importantes sejam “inevitáveis”. Mas mais uma vez devemos considerar que 

Kurz não presenciou estes novos fatos. Mas este “desconto” não podemos conceder aos 

demais signatários da crítica do valor. 

Dentro da mesma parte, no item “A todo o vapor para o abismo”, Kurz discute termos de 

sua alternativa para os “seres humanos, postos sob a tutela do mercado e do Estado, que 

gritam ferozmente, porem em vão, por “emprego”, estão presos a lógica autonomizada do 

dinheiro, como o enforcado está preso a corda [...] O que nós precisamos realmente? Como 

                                            
357 SUÍÇA inaugura túnel ferroviário mais longo do mundo. Disponível em: 
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358 CHINA lança projeto do século no centro de uma nova ordem econômica. Disponível em: 
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360 KURZ, Robert. op. cit. p. 369. 
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364 Conforme as teorias de John Maynard Keynes (1883 — 1946), foi um economista britânico. 
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organizaremos a nossa vida comunitária? Como trataremos com bom senso os recursos? O 

que riqueza e felicidade poderiam ser, além do consumo assassino de combustão?”365. Outra 

vez vemos um “humano” abstrato; um contrassenso, a crítica à reivindicação de emprego, 

em contradição lógica interna com a postulação anterior de redução da jornada, pois se não 

é para ter emprego não se tem jornada nenhuma reduzir; “vida comunitária”, “bom senso”, 

“felicidade”, termos sem definição conceitual. 

E Kurz prossegue em generalidades como “ruptura profunda de princípios. Para isso poder 

acontecer, os homens precisam recuperar o controle sobre sua própria vida, desdobrar 

atividades autônomas ultrapassando o trabalho assalariado e superar a sua dependência total 

de “empregos” da economia de mercado.”366 “Ruptura de princípios”, “homens” abstratos, 

“controle sobre a própria vida”, “atividades autônomas”, “ultrapassar o trabalho 

assalariado”, “superar a dependência de empregos”: ao definir concretamente o que seriam 

este termos, se transformam em palavras sem conteúdo conceitual mais apurado que possam 

ser discutidos mais a fundo, com a seriedade que o tema merece. 

Mas o que nos chama a atenção é que estes termos sem conceituação são a condição “Para 

poder acontecer” a “vida comunitária”, o “bom senso” e a “felicidade” também não 

definidos. Abstrações como estratégia e como tática, ambas sem nenhuma mediação lógica, 

isto é, sem sujeitos sociais e políticos, como meios para sua realização. 

O penúltimo item desta quinta parte com o título de “O oco do fetichismo” Kurz afirma que:  

O homem como máquina e deu fórmula a imagem mecânica do mundo na 

sociedade capitalista ascendente. E por trás desse conceito esconde-se o 

tão banal fetichismo da moeda e da forma-mercadoria totalizada, que 

inverte a relação entre homem e objeto, desperta as coisas mortas para urna 

vida fantasmagórica e converte os homens em autômatos da máquina 

socioeconômica.367 

 

Kurz parte da primeira premissa de que a aparência como imagem invertida, da coisificação, 

ou “maquinificação” do homem, se realiza materialmente, ou pelo menos dá forma 

(material) à imagem da sociedade capitalista. 

Para na segunda premissa do silogismo acima Kurz tenta estabelecer a proposição de que a 

primeira premissa, “maquinificação do homem”, esconde atrás de si o fetichismo da moeda 

                                            
365 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. Heinz Dieter Heidemann. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 374. 
366 KURZ, Robert. op. cit. p. 374-375. 
367 KURZ, Robert. Os últimos combates. Trad. José Marcos Macedo. Petrópolis, RJ: Vozes. 1997. p. 382. 
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e da forma-mercadoria totalizada, que invertem, materialmente, para Kurz, a relação entre 

homem-sujeito e objeto-mercadoria. 

Aparentemente, nada de novo, parece repetição da descoberta de Marx. Mas com uma 

diferença, em Marx a “inversão” está como crítica, como negação da aparência, e como 

afirmação que a realidade material, a essência, não era o que refletia invertidamente. 

Enquanto em Kurz a “inversão” aparece como realidade material ou “materializada”, a 

aparência é tomada como essência. 

Por não ver a possibilidade de um sujeito ativo, transformador, Kurz a toma o “homem” 

(abstrato) objetificado como se objeto realmente fosse. O oco não é do fetiche, mas da teoria 

e da crítica de Kurz. O oco é a falta de sujeitos sociais e políticos capazes de levar adiante a 

superação das formas sociais capitalistas. O liberal, o supercrítico e as fadas, vão os três de 

mãos dadas, nos últimos combates e nos contos. 
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CAPÍTULO 5 ANSELM JAPPE E AS FUGAS PARA A FRENTE368 

 

5.1 JAPPE COMO CONTINUADOR DA OBRA DE ROBERT KURZ 

 

Anselm Jappe é um filósofo e ensaísta alemão, nasceu em Bonn, em 1962, capital da então 

Alemanha Ocidental. Fez seus estudos em Itália e na França, onde vive atualmente, é 

professor da Accademia di Belle Arti de Sassari, na Itália, e ensina atualmente no Collège 

International de Philosophie, em Paris. 

Jappe foi colaborador, de 1993 a 2003, da antiga revista Krisis, de Nuremberg, cujo membro 

mais conhecido por aqui é Robert Kurz. Além de inúmeros artigos na revista alemã Krisis369, 

é autor do livro Guy Debord370, de 1998, sobre a vida e a obra do pensador e ativista francês 

(publicado no Brasil pela editora Vozes)371. Em 2006 Jappe publicou o livro As Aventuras 

da Mercadoria, pela Editora Antígona de Lisboa, que reconstrói a trajetória filosófica e 

política da crítica do valor. Outras publicações recentes de Jappe são os títulos "Credito à 

morte", que reúne onze ensaios publicados entre 2007 e 2010 publicados em 2011; 

"Violência, mas pra que?", de 2013; e em 2017 Jappe publicou “A Sociedade Autofágica” 

ambos construídos com ensaios publicados por ele em revistas francesas. 

Como fizemos no capítulo anterior, seguiremos por uma leitura crítica dos textos, livros, 

ensaios, artigos, de Jappe, mas por recorte do tema desta dissertação, dos de 2006 para cá, e 

também de forma mais condensada mas não menos sistemática, pois, sendo Jappe uma 

espécie de “continuador” da obra de Kurz, o que interessa centralmente ao objeto desta 

                                            
368 Trata-se da tradução direta de uma expressão de origem francesa — fuite en avant —, datada de 1968 (Le 

Nouveau Petit Robert de la Langue Française), e que significa “criar a impressão de resolver um problema 

com solução arrojada, quando se está na verdade a fugir dele”. 
369 Revista KRISIS. In: http://www.krisis.org/. Acesso em: 02 ago. 2017. 
370 Guy Debord (Paris, 1931, 1994) foi um escritor francês, um dos pensadores da Internacional Situacionista 

e da Internacional Letrista e seus textos foram base das manifestações do Maio de 68. A Sociedade do 

Espetáculo é o seu trabalho mais conhecido. 
371 Foi a primeira biografia intelectual séria de Guy Debord, o principal motivador da Internacional 

Situacionista (1957-1972). Anselm Jappe rejeita tentativas de colocar Debord como um ícone "pós-

moderno", argumentando que ele era um teórico social na tradição hegeliana-marxista - não um precursor 

de Jean Baudrillard, mas um herdeiro do jovem Georg Lukács da História e da Consciência de Classe 

(1923). Nem hagiográfico nem sectário, Guy Debord coloca seu tema diretamente em seu contexto 

histórico: os "anti-artistas" cartistas e situacionistas politizantes que, na Europa após a Segunda Guerra 

Mundial, procuraram criticar e transcender o legado surrealista. O livro oferece um relato vívido, crítico e 

incomumente confiável sobre a "última vanguarda" de Debord no caminho do boêmio radicalismo à teoria 

revolucionária. Jappe também discute os filmes de Debord, em grande parte inacessíveis no momento. 
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pesquisa é a atualização e o aprofundamento dos conceitos formulados pelo fundador da 

corrente “crítica do valor”. 

Assim, para Anselm Jappe, como em Kurz, o “velho mito da luta de classes” para o 

marxismo da modernização ou o marxismo operário nunca visara essa forma, que concebia, 

sobretudo como fundamento ontológico insuperável da sociabilidade em geral. Segundo 

Jappe, para o marxismo operário, o problema não era o "valor", isto é, a forma social das 

mercadorias, mas simplesmente a "mais valia" imposta de fora para dentro; para uma crítica 

radical do valor enquanto valor, o conceito de fetichismo é a categoria central dessa crítica, 

ascendendo do fetiche da mercadoria aos fetiches do dinheiro, do capital, do salário, do 

direito e do Estado; “o Marx dos operários e da luta de classes cai em desgraça, mas o 

crítico radical do fetichismo e da forma-valor continua de pé e só agora passa a ser efetivo”. 

Segundo Jappe, a análise do fetichismo de Marx indicou uma espécie de núcleo secreto da 

sociedade burguesa, único núcleo que tem lentamente se tornado visível; por quase um 

século, a atenção permanecia fixo sobre os efeitos colaterais da forma-mercadoria, como a 

exploração das classes trabalhadoras. Fetichismo seria o segredo fundamental da sociedade 

moderna. Jappe critica ainda as teorias estruturalistas e pós-estruturalistas, pós-modernas 

que incluem na mercadoria um caráter social automático, inconsciente e autorreferencial, 

apenas para transformá-lo em um fato ontológico, em vez de reconhecer nele o 

historicamente determinado e, portanto, que poderia ser superado. 

Na esteira de Kurz, o próprio trabalho é uma categoria capitalista e, nas palavras de Jappe, 

“os interesses dos assalariados não são essencialmente diferentes dos outros interesses que 

concorrem no interior da sociedade mercantil”. Todos somos simplesmente vendedores de 

mercadorias, seja ela a própria força de trabalho. E, portanto, “na sociedade fetichista não 

pode haver uma “classe da consciência” constituída por uma das categorias funcionais da 

mercadoria, a qual tivesse ao mesmo tempo a missão histórica de pôr termo à sociedade de 

classes”. Seria um adeus ao proletariado como sujeito histórico. Logo, para Jappe a “luta de 

classes” é uma manobra da mercadoria em sua expansão e integração. Para a “crítica do 

valor” a superação do capitalismo seria então o resultado de um “colapso” objetivo do 

próprio processo de valorização. 

E da implosão do capitalismo que resultaria em um “vazio” a ser preenchido depois por outra 

forma de vida social. Para se encontrar uma alternativa à sociedade mercantil, Jappe não 

acha nada melhor que a aconselhar-nos a um retorno a Aristóteles e à reflexão sobre o que 

seria a ideia de uma “vida boa”. 
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Para Jappe, Marx teria sido insuficientemente radical ou insuficientemente consequente 

consigo próprio. Isto porque, no dizer de Jappe, “o conflito entre o movimento operário e a 

classe capitalista foi, no final de contas, uma “querela de família” no interior dessa working 

house que é a sociedade capitalista”.  

Mas esses “equívocos” são já coisa do passado. Iluminados pela “crítica do valor” sabemos 

agora que a contradição entre capital e trabalho assalariado não é mais que “um aspecto 

derivado da verdadeira contradição fundamental, a que subsiste entre o valor e a vida social 

concreta”. Somente é radical a proposição de abolir o próprio trabalho e isso o capitalismo 

já está fazendo, com o aumento constante da composição orgânica do capital. Precisamos 

apenas esperar. Enquanto isso, poderíamos ficar imaginando como seria a nova sociedade 

baseada na dádiva e não no trabalho.  

Para Jappe "A globalização é apenas uma fuga para frente"372, pois, o desenvolvimento da 

tecnologia diminui os lucros na totalidade. Segundo este autor, pelo período de cento e 

cinquenta anos, o aumento da produção de mercadorias em nível mundial foi relativamente 

eficaz na compensação da tendência decrescente da taxa de lucros correlata à diminuição do 

valor das mercadorias. Coma confusão real entre a diminuição dos lucros e a diminuição do 

valor das mercadorias, mesmo que o valor de uma mercadoria específica possa diminuir e o 

mais-valor, isto é, o tempo excedente de trabalho nela contido, possa inversamente aumentar. 

Por conta da ordem dos fatores da equação postos por Jappe o seu resultado deve ser a 

diminuição do valor das mercadorias pela diretamente proporcional diminuição do trabalho 

humano como fonte do valor. 

Mas, segundo Jappe, desde a década de 70 do século XX, a tentativa de solucionar a equação 

acima não seria mais que uma “fuga para a frente” pois quando a produção de valor, e assim 

de também de mais-valor, se encontra paralisada nos setores produtivos de mercadorias da 

economia, apenas os setores financeiros possibilitam aos proprietários privados de capital 

(financeiro) obterem os lucros bloqueados na produção material de mercadoria, através da 

“globalização”. Vejamos a seguir em algumas obras de Jappe a formulação destes conceitos, 

críticas e alternativas por ele propostas. 

 

 

                                            
372 HEMMENS, Alastair. A globalização é apenas uma fuga para frente. Entrevistado: JAPPE, Anselm. 

Disponível em: https://arlindenor.com/2015/11/19/entrevista-3/. Acesso em: 02 ago. 2017. 
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5.2 AS DESVENTURAS DE “AS AVENTURAS DA MERCADORIA” 

 

Tão conformes na ventura da crítica ao neoliberalismo, como se todo capitalismo o fosse, as 

esquerdas convencionais deste século XXI esquecem a crítica ao Estado e até o reivindicam 

como “regulador” do “mercado” também pouco criticado; clamam apenas por “controle” 

dos “parasitas” “selvagens”, como se desordem da “natureza” fossem, a fazer tão diferentes 

na vontade dos sujeitos prisioneiros das “novas” cavernas da teoria. 

A crítica categorial do capitalismo, que abre caminho para sua superação, e não é vizinha de 

sua apologia, é onde as ilusões acabam e não se aparelham, não se rende às modas modernas 

ou pós, superficiais, nem tampouco às superficialidades imediatas, apesar de legítimas, mas 

sob os limites das circunstâncias e fora do alcance do elo da superação. 

Em outro caminho e em outra direção é que se insere “As aventuras da mercadoria: para uma 

nova crítica do valor”373, de Anselm Jappe, como uma retomada da crítica categorial, dentro 

do arco da crítica do valor, crítica do “modo de produção capitalista” em suas categorias 

fundantes: valor, mercadoria, dinheiro, trabalho e capital, como formas sociais objetivadas. 

Em clara referência à “As aventuras da dialética”374 (1955), traz à luz os “desdobramentos 

dispersos em publicações e pesquisas que Jappe expõe de forma clara e por meio de um bem-

sucedido esforço de síntese. Aparecem, por exemplo, pela primeira vez coligidos num só 

texto, os principais desenvolvimentos teóricos do antigo grupo Krisis”375. 

“As aventuras da mercadoria”, foi lançado na França em 2003 e traduzido para o português 

pela Antígona, de Lisboa, em 2006, tinha sido o objeto do doutorado de Jappe, La critique 

du fétichisme de la marchandise chez Marx et ses développements chez Adorno et Lukács 

(Crítica do fetichismo das mercadorias em Marx e seus desenvolvimentos em Adorno e 

Lukács, tradução nossa), na École des Hautes Études en Sciences Sociales376.  

Para Jappe o “mundo não é uma mercadoria”, por isso o autor põe à prova a forma social 

que faz de objetos concretos, as mercadorias, serem transcendidas para a troca. A crítica 

                                            
373 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor. Trad. José Miranda Justo. 

Lisboa: Antígona, 2006. 
374 MERLEAU-PONTY, Maurice. As Aventuras da Dialética. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: 

Martins Fontes, 2006. 
375 REGATIERI, Ricardo Pagliuso. A concretude da abstração. Resenha crítica de “As aventuras da 

mercadoria: para uma nova crítica do valor”. Mediações, Londrina, v. 14, n. 2, p. 325-328, jul./dez. 2009. 
376 JAPPE, Anselm. La critique du fétichisme de la marchandise chez Marx et ses développements chez Adorno 

et Lucáks. In: Lille in Atelier national de Reproduction des Thèses, 2001. 
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categorial não se limita propor que partes do mundo fiquem livres da lógica mercantil, mas 

sim que toda a sociedade se liberte da logicada mercadoria, do valor, não apenas do modo 

de regulação capitalista neoliberal. 

Justamente aí começam “As aventuras da mercadoria”, como primeiro capítulo “Será o 

mundo uma mercadoria?”) e termina com o capítulo “Sobre alguns falsos amigos”, 

criticando as organizações políticas, os movimentos sociais e os intelectuais, que, 

aparentemente combatem o “neoliberalismo”, contrários à desregulamentação estatal e à 

especulação financeira mas param no meio do caminho e não avançam para uma crítica 

categorial do capitalismo, a partir da crítica da economia política de Marx, centralmente em 

os Grundrisse377, em Para a crítica da economia política378 e em O capital, já citado. 

Para Jappe, a mercadoria, o valor, o dinheiro e o fetiche são categorias básicas do capitalismo 

e das suas relações sociais de produção e reprodução específicas. A crítica categorial é, 

portanto, a crítica destas categorias fundantes do modo de produção, onde a lógica do fetiche 

da mercadoria, não seria uma arena onde se digladiariam bondosos e malvados, pois os 

indivíduos se relacionam por meio das formas-sociais, assim, mesmo a melhor das intenções 

poderia detonar fatores inconscientes negativos. Assim, para Jappe, somente, uma crítica 

categorial poderia destravar elementos positivos inertes. Isto porque a sociabilidade 

capitalista que se efetiva por meio dos elos das correntes intangíveis da forma social total 

do valor, tem por âmago a abstração formal dos conteúdos concretos.  

“As Aventuras da Mercadoria” são, por assim dizer, a crítica da gênese da formação-social, 

que estabelece uma relação entre as pessoas por meio das mercadorias. As “aventuras da 

mercadoria”, além de um meio de sociabilidade, tornam-se um fim em si mesmas, que devem 

integrar a totalidade sócio-econômica-política-cultural à sua lógica mercadológica, enquanto 

o neoliberalismo é apenas um momento fenomenológico específico, como expressão e 

confissão de sua crise estrutural profunda e, segundo Jappe, insuperáveis, pois as esferas que 

promovem a separação da unidade orgânica anterior, enquanto forma da totalidade social, 

implica o nascimento de subsistemas diferenciados. Pois o valor é impessoal e não é uma 

categoria apenas ‘económica’, contra a qual possa opor a ‘política’ da vontade subjetiva (p. 

157). 

                                            
377 MARX, Karl. Grundrisse-manuscritos econômicos de 1857-1858: esboços da crítica da economia política. 

Trad. Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo; Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 2011. 
378 MARX, Karl. Para a crítica da economia política. Disponível em: 

https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio.htm#r2. Acesso em: 06 set. 2018. 
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Assim, forma-social-total, para Jappe, é que o “valor não se limita a ser uma forma de 

produção; é também uma forma de consciência”379, e “é uma forma a priori, no sentido de 

Kant”380, portanto, a subjetividade na sociabilidade capitalista seria “pré-formada” por essa 

forma a priori, onde “o indivíduo não tem consciência”381. Neste ponto Jappe começa a 

expor o conceito, esboçado por Marx de que a lógica cega da sociedade capitalista como um 

sujeito automático. Assim, “tudo o que os sujeitos do valor possam pensar, imaginar, querer 

ou fazer, oferece-se já sob a forma de mercadoria, de dinheiro, de poder do Estado, de 

direito”382.  

Jappe carrega as tintas de “As Aventuras da Mercadoria” na crítica do valor e do fetichismo, 

centro da crítica categorial, que percorre todo o caminho desta sua obra, propositalmente, 

por não ser um aspecto da crítica de Marx mais destacada. Pois, para Jappe, o “marxismo 

tradicional”, centrou a crítica de Marx na luta de classes.  

Jappe critica a ontologização do trabalho, cuja pretensa libertação estaria nos marcos do 

capitalismo, opostamente propõe que a partir da crítica categorial da mercadoria, do valor, 

do dinheiro e do fetiche, baseadas no Marx d’ O Capital. Pois, segundo Jappe, o “conflito 

entre trabalho e capital”383, por mais importante que possa ter sido sempre foi e é um conflito 

no interior do capitalismo. 

Assim como para Kurz, para Jappe, trabalho e capital também são dois lados da mesma 

moeda, pois “o trabalho abstrato coisificado em valor. São dois momentos sucessivos do 

processo de valorização, duas formas do valor”384.  Pois não seria a tarefa histórica a 

libertação da essência do trabalho presa na forma do valor, mas sim de libertar a humanidade 

do “trabalho” abstrato em si, que é o trabalho abstrato capitalista acabado. 

Para Jappe o maior acerto de Marx foi demostrar que a dominação da forma valor se processa 

por abstrações socialmente construídas, que fogem do controle da vontade humana. Jappe 

diz que o método de Marx traça o “específico da sociedade mercantil, na qual são categorias 

                                            
379 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor. Trad. José Miranda Justo. 

Lisboa: Antígona, 2006. p. 159. 
380 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 159. 
381 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 170. 
382 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 159-160. 
383 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 93. 
384 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 94. 
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abstratas que constituem o prius, o momento primeiro, da vida social, enquanto os homens 

e os respectivos atos conscientes não são senão os executores dessas categorias”385 

Pois para Jappe a forma valor é o nexo social constitutivo da lógica universalizada da 

identidade, assim, ela forçosamente impõe a identidade dos diferentes. O valor de uso não é 

um fato material puro, é uma função social determinada em geral, somente em relação à 

função social da equivalência da mercadoria. Por isso a oposição entre valor de uso e valor 

de troca.  

Segundo Jappe, citando Althusser: 

Só nos anos sessenta houve quem começasse a criticar seriamente essa 

interpretação. Por um lado, ela foi posta em causa por Althusser; “A ordem 

da demonstração científica de Marx [...] não tem nenhuma relação direta, 

biunívoca, com a ordem pela qual esta ou aquela categoria foram 

aparecendo na história”386 

 

Para Jappe, Althusser, ao ler Marx com o devido cuidado, percebeu o valor de uso como 

suporte do valor não seria uma contradição; Althusser queria tirar os resquícios de Hegel de 

dentro de Marx, a solução althusseriana, uma vez entendido o problema, dá-lo como 

resolvido, como um “desvio” idealista do jovem Marx  mesmo ainda em sua obra da 

maturidade, e, por esse motivo, em “Advertência”387 orienta a pular o primeiro capítulo de 

O Capital. 

Mas, Jappe critica Althusser por não ver a origem da forma de determinação, pois, segundo 

Jappe, Althusser, procurava uma teoria antropológica mais geral abaixo das formas 

estruturais, percebeu que valor de uso é idêntico ao valor de troca, sendo que o valor de troca 

está inscrito na forma e o valor de uso na matéria.  

Este problema para Anselm Jappe se dá seguinte maneira:  

O valor de uso não poderia subsistir por si só: não representa, pois, o lado 

‘bom’ ou ‘natural’ da mercadoria que pudesse opor-se ao lado ‘mau’ 

abstrato, artificial, exterior. Estes dois lados estão ligados um ao outro da 

mesma maneira que, por exemplo, o capital e o trabalho assalariado, e só 

poderão desaparecer conjuntamente. O fato de algo ter um ‘valor de uso’ 

mais não exprime do que a capacidade – abstrata – de esse algo satisfazer 

                                            
385 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor. Trad. José Miranda Justo. 

Lisboa: Antígona, 2006. p. 89. 
386 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 123. 
387 ALTHUSSER, Louis. Advertência aos Leitores do Livro I d’O Capital. In: MARX, Karl. O Capital: crítica 

da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. Rubens Enderle. São Paulo: 

Boitempo, 2013. p. 56 et. seq. (Este texto, originalmente publicado na edição d’O capital pela coleção Os 

Economistas, da Abril Cultural (1983), coordenada por Paul Singer, foi reproduzido em versão reduzida 

(até “Método e estrutura d’O capital) com autorização do autor. (N. E.)). 
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uma necessidade qualquer. Segundo Marx, o valor de uso torna-se um 

‘caos abstrato’ logo que sai da esfera separada da economia. O verdadeiro 

contrário do valor não é o valor de uso, mas sim a totalidade concreta de 

todos os objetos.388 

Assim, para Jappe, a dialética é essencial para a forma valor e se expressa na relação entre 

valor de troca e valor de uso como externa, esta relação seria acidental, porque todas as 

sociedades têm suas categorias específicas e não universalizáveis, ao contrário de uma leitura 

que procurasse uma determinação genérica fora da histórica, ontológica, em qualquer época 

ou lugar, como, segundo Jappe, procurou Althusser e não achou. 

Segundo Jappe, as mercadorias, em abstração teórica, como reconhecimento empírico 

cotidiano, para se relacionarem como outras mercadorias precisão da mediação lógica e 

prática do dinheiro para serem trocadas em identidade abstrata com o valor, sendo que no 

capitalismo existe apenas uma mercadoria específica com a particularidade de representar a 

generalidade antes mesmo de sua utilização. 

Diferentemente de Kurz, Jappe percebe que esta é uma inversão real, não apenas um fetiche, 

pois o dinheiro é o mediador do particular e do geral; em particular, como forma abstrata, e 

na generalidade capitalista, como objetivo e efetivo, material o dinheiro é a mercadoria 

específica, isto é, diferente das comuns, que tem por única finalidade, isto é, seu valor de 

uso, expressar o valor de troca, ou seja, o dinheiro é a mercadoria em que a sua expressão 

material é idêntica à sua forma, por isso pode ser uma mediação material, a “universalidade 

concreta”. 

Para Jappe, a expressão objetiva social efetiva é que é abstrata, é a objetividade social que 

não seria material e, também não empírica. Jappe diverge, assim, de teorias tradicionais, pois 

a realização da produção em condições específicas capitalistas, a criação e reprodução do 

valor, seria feita apenas pelo trabalho abstrato. 

Apesar de Jappe estabelecer mais mediações lógicas e práticas que Kurz, além de ter mais 

rigor técnico e científico que o fundador de sua escola de pensamento, a crítica do valor, 

mesmo com maior precisão das conclusões e com mais profundidade em suas reflexões, 

principalmente quanto à fundamentação da crise do valor, ainda faltam algumas mediações 

neste livro de Jappe. 

                                            
388 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor. Trad. José Miranda Justo. 

Lisboa: Antígona, 2006. p. 111-112. 
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Nos parece que a “fúria” de Jappe de chegar ao fundamento último, isto é, à base dos 

problemas, há também alguma confusão de termos de conceitos, principalmente quanto à 

falta de referências históricas, como tentou suprir Kurz em seus últimos escritos. 

Neste sentido, nos parece que a expressão “trabalho concreto” para definição sociedades 

não-capitalistas é uma tentativa de Jappe de recortar o trabalho abstrato no processo de 

valorização do valor das sociedades capitalistas, opõe as formações pré ou não capitalistas à 

base categorial do trabalho concreto.389  Sendo as sociedades pré ou não-capitalistas não 

podem ser comparadas à finalidade das sociedades capitalistas, simplesmente porque esta 

contradição não existia antes. Uma imprecisão desnecessária. 

Tal confusão terminológica foi um dos pontos centrais em todo o debate sobre crise da 

sociedade do trabalho no Brasil390, mas o que mais nos chama a atenção é o fato de Jappe 

tentar aplicar a fórmula da circulação simples de mercadorias de Marx (M-D-M), quase 

mecanicamente aos processos de produção e reprodução das sociedades não-capitalistas. 

Pois, em sociedades onde uma parcela marginal, portanto não determinante, dos produtos se 

transforma em mercadorias,391 sequer há ou pode haver circulação simples, caso em que não 

é aplicável a fórmula M-D-M,  pois na formulação de Marx os produtores são proprietários 

diretos dos produtos do trabalho, cuja mediação é direta e simples, e, há um padrão simples 

baseado no tempo gasto no processo simples e direto de produção de cada item em particular. 

Jappe tentou aplicar “idealmente” partes do processo de criação e reprodução do valor em 

sociedades onde esta forma de determinação especificamente capitalista simplesmente não 

existe. Assim, Jappe confundiu o modelo de circulação simples das mercadorias com as 

sociedades não capitalistas, e, até a passagem da forma simples do valor até sua forma geral 

e o dinheiro por Marx foi teorizada com base na circulação simples da mercadoria, como 

desenvolvimento lógico-categorial imanente.392 

A existência de dinheiro e de mercadoria “desde sempre” não quer dizer que mesmo a 

produção simples de mercadorias, M-D-M, não prescinda de múltiplas determinações que 

existem apenas no capitalismo, nem que a fórmula de Marx seja apenas demonstrativa. 

                                            
389 JAPPE, Anselm. As aventuras da mercadoria: para uma nova crítica do valor. Trad. José Miranda Justo. 

Lisboa: Antígona, 2006. p. 58-59. 
390 ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho: ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do 

trabalho. São Paulo: Cortez, 2011. 
391 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 59. 
392 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 25. 
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Um dos principais problemas em Jappe, que também já se manifestava em Kurz, é que toda 

a exposição didática, indutiva, nos três primeiros capítulos de O Capital (seção I), sobre a 

circulação simples das mercadorias, Marx tenta demonstrar que se trata da aparência do 

modo de produção capitalista, e não de sua essência. 

Aqui, a Crítica do Valor, além de tomar a parte pelo todo (produção, circulação e reprodução 

sem luta de classes), como veremos mais à frente, toma a aparência pela essência. Com 

consequências importantes para todo o decorrer da sua “crítica”. Pois, não é uma fórmula 

abstrata simples, M-D-M, mas sim a crítica (da economia política) e não a apologia do 

capitalismo como se fosse um modelo harmonioso, em que os interesses privados dos 

produtores de mercadorias encaixassem nas demandas de outros produtores privados, 

mesmo que fossem produtores da mercadoria específica força-de-trabalho, e se satisfizessem 

mutuamente numa mediação social estável e “eterna”. 

A aparência harmoniosa, simples, do capitalismo é uma expressão contraditória de sua 

essência, e ao mesmo tempo uma negação do capitalismo, isto porque o modo de produção 

e reprodução capitalista não se fundamenta na apropriação de trabalho próprio, isto é, o 

trabalho não é “um outro lado da mesma moeda”, assim como produção e reprodução 

capitalistas não são regulares lineares como a lógica formal da circulação simples, ou seja, 

não há a manutenção permanente do produto social (concreto e abstrato), pelo contrário, há 

a necessidade da permanente destruição de parte, maior ou menor do produto social, ou 

ainda, há contradições intrínsecas que a lógica formal da circulação simples não consegue e 

não pode incorporar, muito menos explicar. Nem em um salto mortal em “fuga para a frente” 

tentando extrapolar para outras formações sociais, pré ou não capitalistas, a abstração lógico-

formal da circulação simples, para justificar sua negação na sociedade capitalista 

propriamente dita. 

Tanto que Marx, na seção seguinte de O Capital introduz o elemento contraditório da 

apropriação do trabalho alheio e a forma mais-valor, como contradição fundamental, em 

total oposição à fórmula harmoniosa antes exposta. Esta contradição entre polos opostos 

somente terá sua síntese (ainda apenas lógico inicial) na seção VII de O Capital onde a 

apropriação privada da produção das mercadorias se transforma em apropriação do capital, 

propriamente dito, isto é, apropriação do valor, ou seja, a teoria do valor original de Marx, 

não somente é reafirmada, como o é por sua negação, dialeticamente. 

Jappe não vê, ao menos inicialmente a contradição intrínseca do modo de produção 

capitalista, principalmente quanto à contradição “complementar” entre essência e aparência, 
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aí inclusa a fórmula da circulação simples em O Capital, e, onde se encontra o fetiche do 

direito burguês nas formas de liberdade e igualdade, não como ideologias, no sentido de 

falsificação da realidade, mas como parte da realidade, parte esta, a da aparência dos 

processos de produção, circulação e reprodução, complexo, como múltiplas determinações, 

que, em última instância, esta aparência nega a essência do processo. Aparência 

contraditória, que Jappe toma por essência e funda sua “crítica do valor”. 

Aqui baralhamos a hipótese inicial de que Jappe, ao tomar a aparência pela essência, na 

teoria do valor em Marx, passa ao largo da sua crítica (da economia política), que não faz 

apologia dos fetiches nem das concretizações dos fantasmagóricos; de que a crítica (quebra) 

de Marx, não idônea ou neutra, mas sim, visa a superação das formas sociais capitalistas, 

por meio de rupturas em suas contradições intrínsecas.  

Como disse Joachim Hirsch, acima, por a crítica do valor ser um “sistema (perfeito) fechado 

em si mesmo”, não consegue explicar as rupturas, totais, como revoluções, ou mesmo as 

parciais como greves, ocupações ou manifestações, porque se o “outro lado da moeda” tem, 

no fim das contas, os mesmos interesses estruturais que o capital, não há sentido em rupturas 

de “circuitos fechados” ou “círculos perfeitos”  fechados em si mesmos.  

Assim, apesar de Jappe perceber e descrever mais mediações, em suas “microanálises”, por 

conta de tomar a fórmula simples da circulação das mercadorias no capitalismo, isto é, por 

tomar a aparência pela essência, no momento de formulação de propostas alternativas ao 

capitalismo também aparece como uma abstração genérica passiva, contemplativa, sem a 

mediação de sujeitos concretos, e, sem ação transformadora. 

 

5.3 ALGUNS DÉBITOS DE "CREDITO À MORTE" 

 

Crédito à morte – A decomposição do capitalismo e suas críticas393, condensa onze artigos 

na forma de ensaios publicados por Jappe entre 2007 e 2010. Na trilha da corrente “crítica 

do valor”, Jappe discute nas quase duzentas e cinquenta páginas da miscelânea, a crise do 

capitalismo e as críticas a esta crise, com centro na crítica do valor e em suas respostas para 

                                            
393 JAPPE, Anselm. Crédito à morte: a decomposição do capitalismo e suas críticas. Trad. Robson J. F. de 

Oliveira. São Paulo: Hedra, 2013. 
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esta crise, atualizando-a e reforçando suas reflexões em análises da conjuntura atual em 

polêmicas com outras críticas que Jappe considera insuficientes. 

A edição francesa de "Credito à morte", que é base para a  edição brasileira, dividiu os onze 

ensaios em três partes: a primeira, Pars destruens (demolição em latim), em seus quatro 

artigos publicados originalmente em publicações da França analisa o agravamento da crise 

do capitalismo, que Jappe chama de “decomposição” e suas consequências; a segunda, Pars 

construens (contrução, latim), tenta responder os problemas chave do capitalismo com 

quatro artigos, também publicados antes na França; e, por fim, a terceira parte, intitulada 

Pars ludens (lúdico, ou jogo, também em latim)394, que discute arte e cultura perante a crise 

do capitalismo, em dois textos, de uma conferência feita por Jappe no México em 2008, e 

outro de uma publicação para a bienal de arte de Lyon. 

O Prefácio de "Credito à morte", da professora Olgária Matos395, em que ela discute como 

para Jappe a prevalência do trabalho morto, abstrato e quantitativo, e o processo de 

valorização permanente do valor, sem limites nacionais ou sociais, e a disseminação do 

fetiche da mercadoria para todas as esferas da vida social, até mesmo para a crítica do 

capitalismo, configuram a crise deste modo de produção; que a crise do capital  é imanente, 

ou seja, é produto do próprio capital, que se move de forma autônoma. Para Olgária Matos, 

“Crédito à Morte” tem desagregadores do mercado por causa de sua “lógica da 

ilimitação.”396  

Assim, Jappe também se afasta da crítica aos moldes do marxismo tradicional, com base na 

“luta de classes”, central à Primeira, Segunda e Terceira Internacionais, pois não teriam 

como centro a crítica da exploração e seus desdobramentos sob a forma do conflito social 

entre as classes, central para Marx.  

Segundo Ricardo Musse397,  

Na trilha aberta por História e consciência de classe, de György Lukács, e 

por A teoria marxista do valor, de Isaak Illich Rubin, desdobrada 

posteriormente pela Escola de Frankfurt, considera que o eixo central da 

                                            
394 Parece-nos que Jappe faz trocadilhos entre o idioma francês e o latim, nos títulos das partes deste livro, onde 

“pars” em francês seria algo como “vai”, no sentido de “faça” em português. 
395 MATOS, Olgária Chain Feres. (1948, Santiago, Chile), graduação em Filosofia pela Universidade de São 

Paulo (1970), mestrado em Filosofia pela Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) (1974) e doutorado em 

Filosofia pela Universidade de São Paulo (1985). Atualmente é professora titular da Universidade de São 

Paulo e professora visitante do curso de filosofia da Universidade Federal de São Paulo. 
396 MATOS, Olgária Chain Feres. Prefácio. In: JAPPE, Anselm. Crédito à morte: a decomposição do 

capitalismo e suas críticas. Trad. Robson J. F. de Oliveira. São Paulo: Hedra, 2013. p. 14-15. 
397 MUSSE, Ricardo. Professor do Departamento Associado do Departamento de Sociologia da Faculdade de 

Filosofia Letras e Ciências Humanas – FFLCH, da USP (Universidade de São Paulo). 
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teoria marxista consiste na crítica ao “fetichismo da mercadoria” e às 

formas envolvidas nesse processo: valor, mercadoria, dinheiro, capital, 

trabalho etc. Não se trata, porém, apenas de uma correção teórica. A leitura 

desenvolvida por essa vertente traduz uma análise histórica e uma opção 

política que atribui os fracassos do reformismo social-democrata e dos 

Estados ditos socialistas a uma compreensão equivocada do 

funcionamento do capitalismo, em particular, do papel nele desempenhado 

pela forma-mercadoria.398 

 

Jappe faz uma correlação entre as mudanças atuais no capitalismo e os sintomas de sua 

decomposição, segundo a qual a circulação incessante da mercadoria-dinheiro, necessária à 

dinâmica do capital, como “sujeito automático” que se choca com limites internos e externos 

da produção e circulação do capital. 

Para Jappe, o capital produz a contradição interna de ter que aumentar a produtividade do 

trabalho, que , por sua vez,  reduz a taxa de lucro e a massa de mais-valia, que é a causa 

principal da crise econômica e social em que vivemos; e, a acumulação irracional, a 

necessidade de crescimento frenético e permanente da produção, entra em choque com os 

limites da natureza, do planeta, que é finito, contradição externa ao capital que leva e deve 

agravar a crise ecológica. 

Essa dupla crise do capital (interna e externa), segundo Jappe, afeta a sociabilidade e da 

subjetividade no mundo atual, pois a mercantilização sem limites atinge tudo com o 

“fetichismo da mercadoria”, agudiza as relações sociais nos moldes da troca mercantil, 

abstratificando e quantificando-as, fazendo com que as barbáries avancem, pelas “razões” 

do mercado e pelas políticas de Estado, em sintonia. 

Como sintoma da decomposição capitalista nas subjetividades o narcisismo é inflado, como 

uma neurose (ou psicose), que para Jappe a causa é a infantilização das massas consumistas 

seduzidas pelas mercadorias e destruição dos símbolos (tradicionais) pela indústria do 

entretenimento, faz os indivíduos regredirem ao estágio infantil do princípio do prazer, 

aumenta a dificuldade em encarar a realidade, a projetarem seu “eu” sobre os objetos 

exteriores e dificulta a experiência da alteridade, imprescindível para um desenvolvimento 

psíquico para uma plena e satisfatória maturidade. 

                                            
398 MUSSE, Ricardo. Crédito à morte. A decomposição do capitalismo e suas críticas. Critica Marxista, 

Campinas, n. 38. Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/resenha2015_06_10_18_20_3276.pdf. 

Acesso em: 05 mar. 2014. 
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Em “Crédito à Morte”, Jappe critica tanto as posições “cidadanistas” e sua denúncia dos 

especuladores financeiros e também as posições de volta à ‘política’ e à “luta de classes”, 

classificando-as como “populistas”, por não criticarem os fundamentos do capitalismo, e por 

somente propor “reformas, procurar bodes expiatórios, procurar formas de antagonismo 

que afundaram com o próprio capitalismo”. 

Jappe propõe ainda um “diálogo crítico” com setores da crítica social que, segundo ele  estão 

mais próximas de propor soluções para superação da sociedade capitalista, como a tese do 

“decrescimento”, p.ex. Mas Jappe critica a insuficiência dessas correntes críticas, que apesar 

de se proporem como anticapitalistas, permanecem na lógica do capital, pois não atacam as 

causas fundantes da acumulação capitalista; assim, tais correntes, apenas propõem “roteiros” 

sem um final para “sair do capitalismo”. 

Jappe termina “Crédito à Morte” com dois que discutem a atualidade do conceito 

frankfurtiano de “indústria cultural”, nos quais, Jappe, defende a existência de diferenças 

“qualitativas” na arte e na cultura, se contrapondo ao relativismo sem limites da “esquerda 

cultural” e seu igualitarismo “pasteurizante”. Segundo Jappe, o pós-modernismo reproduz a 

prevalência da forma-mercadoria, sem discutir seu conteúdo.  

Como resultante, Jappe se contrapõe a tentativa da esquerda de abolição de “hierarquias que 

podiam até fazer algum sentido” como “as da inteligência, do gosto, da sensibilidade, do 

talento”, como se essa “hierarquia de valores” pudesse negar a hierarquia do poder e do 

dinheiro e reafirmar uma hierarquia cultural. 

Essa crítica de Jappe à “hierarquia do dinheiro” parece de um viés “conservador” por ele não 

ver a possibilidade de criação de novas inteligências, novos gostos, novas sensibilidades e 

novos talentos, desde já, nos processos de resistência e na perspectiva de superação das 

formas sociais capitalistas; e, fizesse uma defesa desses “valores” atuais e anteriores à 

“hierarquia do dinheiro”, para conservá-los e não para superá-los. 

Pois, a partir da própria crítica de Jappe, estas subjetividades, inteligências, gostos, 

sensibilidades e talentos, são partes das formas relacionais e elas mesmas são formas de 

manifestação das subjetividades e estas, por sua vez, são derivadas da forma-valor e do 

fetichismo da mercadoria, como condicionante, ou determinante (em última instância), das 

subjetividades circunscritas ao universo do pensamento da crítica do valor. 
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Nesta toada, Jappe critica praticamente todas as respostas à crise do capitalismo, no início 

deste jovem século XXI, desde da crise de 2008 e seus efeitos cruéis até sua insuficiente 

“superação”. 

As críticas de Jappe, em “Crédito à Morte” não poupam as outras críticas, de Alain Badiou 

a Toni Negri, passando por Slavoj Zizek e o Novo Partido Anticapitalista francês, todos 

crivado pela metralhadora de Jappe, como impotentes para uma crítica categorial acerca dos 

da valorização incessante do valor, cujas contradições, decorrentes do trabalho abstrato e da 

forma mercadoria são as causas últimas da crise do capitalismo no século XXI. Para Jappe, 

nem mesmo algumas críticas ao capitalismo atual e à sua crise, que possam ser dignas de 

alguma atenção, são capazes de enfrentar o problema a fundo, “falhas estruturais” em suas 

fundações. 

Ao mesmo tempo em que nega outras vertentes de críticas ao capitalismo, Jappe pretende 

elaborar uma atualização da crítica do valor, no sentido de uma crítica que coloque de cabeça 

para baixo a ideia de utopia, a saber, que a crítica do capitalismo não é utópica, mas sim o 

“projeto” realizado nos dois últimos séculos é que é utópico, bem como a “naturalização” 

(ideológica) do mercado e do “homo economicus”. 

A última parte de “Crédito à Morte”, com os textos “O gato, o rato, a cultura e a economia” 

(2009) e “Será que existe arte depois do fim da arte?” (2007), Jappe rediscute o conceito de 

“indústria cultural”, desde sua origem “frankfurtiana”, mas aqui com foco nas linhas 

multiculturalistas que se pretendem democratizantes da cultura, que negam as distinções 

importantes entre diferentes trabalhos artísticos, mas sim, apenas a desigualdade social 

através do poder simbólico, contra tal argumentos, Jappe afirma que é o mercado e o capital 

que operam, por meio da forma mercadoria e de seu fetichismo, a abstração do qualitativo e 

pela quantificação generalizada, e que portanto, não é possível uma “alternativa” culturalista 

sem que se rompa com as formas que aprisionam também a arte e a cultura. 

Jappe, ao mesmo tempo que nega outras críticas parciais e, portanto, insuficientes, em 

“Crédito à Morte”, busca atualizar a crítica marxista no sentido de abranger os elementos 

crise estrutural e decomposição do capitalismo em geral para atacar o centro dos problemas, 

escapando assim das armadilhas “multiculturais” que ficam presas nas aparências 

fenomênicas e aos epifenômenos do capitalismo e assim se tornam sem sentido, estéreis, 

românticas e caminham para lixo da história, isto porque ao passarem longe de conceitos 

chave como “fetichismo da mercadoria”, “sujeito autômato” e “valorização do valor”, não 
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podem ficam desarmadas para enfrentar os limites insuperáveis da atual crise estrutural do 

capitalismo e sua decomposição, bem como seus reflexos na sociedade e no meio ambiente. 

Jappe reconhece o débito de a Crítica do Valor também não conseguir de apontar saídas 

diretas para a crise e decomposição do capitalismo, ou mesmo um programa ação de prática 

política, mas insiste em que essa crítica (do valor) se propõe a ir além alternativas postas nos 

dias atuais que, de fato, não mudam nada, a fundo, pois propõe remendar o capitalismo com 

micro e irreais recomposições superficiais sem questionar a formação social capitalista em 

geral, em suas contradições estruturais e suas funções derivadas. 

Assim, Jappe oferece um diagnóstico mais preciso sobre a crise do capitalismo, com suas 

múltiplas causas e determinações, principalmente quanto à diminuição da composição 

orgânica do capital e à tendência à queda da taxa de lucro, reafirmando essas teses de Marx, 

mas também quanto ao fetichismo no âmbito da cultura e de um retrocesso humano à 

elementos de barbárie e à infantilização narcisista dos indivíduos, mesmo que sem um 

prognóstico mais preciso e eficaz. 

Outro débito de Jappe em “Crédito à Morte” é tentar diagnosticar a crise econômica mundial 

iniciada em 2008 sem discutir o papel da China e dos BRICS399, ou seja, sem aplicabilidade 

de seus conceitos em casos concretos no presente. 

Jappe também fica em débito quanto à sua análise relativa à extração excessiva de mais-

valor absoluto e relativo, principalmente quanto à relação inversamente proporcional entre 

países de capitalismo avançado e países de capitalismo atrasado, limitando assim também 

seu diagnóstico, que poderia ser muito mais abrangente, como aliás, se propõe, perdendo, 

pois, grande parte de sua força enquanto análise e principalmente como crítica, que se 

propunha radical, mas em muitos e importantes momentos se torna superficial. 

 

5.4 UM ELOGIO À "VIOLÊNCIA, MAS PRA QUE?"? 

 

Um artigo em particular, já constante de “Crédito à Morte”, mas também publicado 

separadamente nos chama a atenção, “Violência, mas para quê?”400 de Anselm Jappe (Hedra, 

2013), procura desvendar as estruturas dos governos autoritários, entender a repressão 

                                            
399 Bloco econômico e diplomático formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, formado em 2009, 

com a incorporação da África do Sul em 2011. 
400 JAPPE, Anselm. Violência, mas para quê?. Trad. Robson J. F. de Oliveira. São Paulo: Hedra, 2013. 
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policial do Estado contra os movimentos sociais, em suas palavras: “Basta insinuarmos [a 

um policial] a mínima objeção, por menor que seja […] para nos sentirmos prestes a ir para 

a prisão, ou levar golpes de cassetetes ou, finalmente, recebermos a acusação de “resistência 

frente à força pública.”401. “Violência, mas para quê?” foi escrito em 2009, publicado na 

revista Lignes, número 29, em maio daquele ano, motivado pela prisão de nove anarquistas 

na cidade de Tarnac, França, em 11 de novembro de 2008, acusados de terrorismo, por terem 

planejado uma sabotagem a uma linha de trem. 

A França teria ido “muito longe no apagamento das fronteiras entre terrorismo, violência 

coletiva, sabotagem e ilegalidade”, afirma Jappe, assim como os demais Estados capitalistas: 

“essa criminalização de todas as formas de contestação não estritamente “legais” é um 

grande acontecimento de nossa época”, e desnuda a “democracia”: “...tudo o que poderia ser 

minimamente eficaz é proibido, mesmo o que ainda era permitido há não muito tempo.” Mas 

Jappe não pretende fazer um elogio a toda forma e fim de violência, pois para Jappe violência 

e radicalidade são conceitos diferentes: “Admirar a violência e o ódio enquanto tais ajudará 

o sistema a descarregar a violência em bodes expiatórios”. Para Jappe, uma violência 

racionalmente justificada seria a que fosse alicerçada em uma crítica radical do capitalismo 

atual, ou seja, uma crítica do valor, do trabalho abstrato, para que, segundo este filósofo 

alemão contemporâneo, a revolta emocional contra a dominação capitalista leve à um levante 

racionalizado não apenas atos isolados e infrutíferos. 

Da leitura de “Violência, mas para quê?” pode-se depreender que fissuras na forma-jurídica 

abrem espaço para as arbitrariedades como um diagnóstico da “democracia”.  

Jappe defende que o processo supostamente democrático adquiriu uma forma institucional a 

tal ponto que todas as manifestações que saiam dos roteiros institucionalizados pela 

dominação do Estado é tomado como se fosse uma violência contra este mesmo Estado, ou, 

como diz Jappe: “Toda e qualquer oposição à política das instâncias eleitas que vai além de 

um abaixo-assinado ou de uma carta ao deputado local é por definição “antidemocrática”402. 

Segundo Jappe, há um vazio institucional na capacidade do Estado de absorver contestações, 

aceitando apenas as estabelecidas pelo “establishment”403 revela o Estado como 

                                            
401 JAPPE, Anselm. Violência, mas para quê?. Trad. Robson J. F. de Oliveira. São Paulo: Hedra, 2013. p. 8. 
402 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 14. 
403 Aqui, no sentido de ordem ideológica, econômica, política e legal que constitui uma sociedade ou Estado. 
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pretensamente definitivo, único ator em cena, onde o Estado age de forma conjunta com o 

grande capital): “Hoje, faz-se de tudo para tornar impossível uma mudança de direção.”404 

Para Jappe o direito é usado como um discurso de classe, como uma tática para a defesa do 

Estado capitalista como única possibilidade possível: “Em sua fase ascendente, o movimento 

operário se colocava essencialmente — e era colocado por seus adversários — fora das leis 

da sociedade burguesa. Ele bem sabia que as leis não eram neutras, mas promulgadas por 

seus inimigos.”405  

Segundo Jappe, o Estado capitalista atual, para além de totalitário se tornou totalizante, 

incorporando sob suas asas as demandas sociais e seu gerenciamento. Jappe também critica 

a institucionalização da esquerda por reduzir sua capacidade de transformação social e 

política, o que leva a uma fragmentação da esquerda em democrática e em radicalizada: “Ao 

mesmo tempo em que as lutas sociais não visavam mais à instauração de uma sociedade 

totalmente diferente, limitando-se a ser apenas uma negociação acerca da distribuição do 

valor, o “respeito às regras” tinha se  tornado costume na esquerda e marcava a linha 

fronteiriça em relação às minorias “extremistas”.”406 

Para Jappe, ações de sabotagem como queima de plantações de transgênicos, impedimento 

da circulação de trens e outras podem ser válidas e possíveis, por o Estado temer a 

“sabotagem”, seus termos: “Eles [o Estado] preferem a violência aberta e o terrorismo: é o 

terreno deles.”407  

Jappe considera que o Estado capitalista também teme as organizações horizontais, sem 

líderes, pois está adaptado a organizações verticais hierarquicamente definidas, e assim, não 

poderia controlar o que não tem controle interno. Jappe, neste livro também entende que 

“movimentos antissistêmicos” podem ser assimilados e esvaziados: “O caráter 

emancipatório de um movimento de oposição, mesmo começando em boas bases, nunca é 

garantido — haverá sempre o risco de queda num “populismo” que “supera qualquer 

clivagem esquerda direita”.”408 Contra a descarga da violência do Estado em bodes 

expiatórios, Jappe baralha a hipótese de a violência ser usada apenas por pessoas sem ódio 

e ressentimentos.409 

                                            
404 JAPPE, Anselm. Violência, mas para quê?. Trad. Robson J. F. de Oliveira. São Paulo: Hedra, 2013. p. 25. 
405 Ibid, p. 28–29. 
406 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 29-30. 
407 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 32. 
408 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 41-42. 
409 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 48. 
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O que nos chama a atenção particularmente neste texto de Jappe é que pela primeira vez, 

mais claramente, Jappe flerta com um tipo de anarquismo. Não um anarquismo clássico de 

Stirner, Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Malatesta ou Emma Goldman410, segundo os quais 

a perspectiva seria forjar um sujeito revolucionário no processo de luta de classes para a 

transformação social.  Mas mais próximo de Tomás Ibáñez, Daniel Barret (Rafael Spósito), 

Ricahard J. F. Day, Saul Newman, David Graeber411 entre outros, que se convencionou 

chamar de anarquismo pós-estruturalista, ou neoanarquismo, ou pós-anarquismo ou ainda 

anarquismo extramuros, que se fundamentam nas mudanças tecnológicas, novas tecnologias, 

na microeletrônica e em movimentos de contestação que não remetem às formas tradicionais 

de luta em detrimento das teorias tradicionais como o marxismo412. 

Especificamente, o que nos mais interessa aqui é o debate sobre a violência e seus objetivos. 

Parece-nos que para Jappe a violência seria uma forma de propaganda que inspiraria 

indivíduos à ação, em que as táticas de corrosão, de sabotagem e de ataque contínuo devem 

ser priorizadas, como se atos de violência fossem, além de uma forma de propaganda, uma 

vingança contra a crise e decomposição do capital e seus efeitos nefastos. 

Nos parece que há uma inversão entre tática e estratégia, onde a utilização tática da violência, 

como defesa ou como ataque, transformando a “sabotagem” em estratégia, pois seria a única 

finalidade, e não mais um meio, seja autodefesa ou a tomada do poder. Inversão até mesmo 

no sentido de fetiche, pois na ânsia de negar e criticar a forma mercadoria, e ao não ver nem 

propor alternativas factíveis, na impotência teórica acaba por sublimar a sabotagem como 

única forma de extravasar suas revoltas contra a crise e decomposição do capital. 

 

                                            
410 Johann Kaspar Schmidt (Bayreuth, 1806; Berlim, 1856), mais conhecido como Max Stirner, filósofo e 

anarquista alemão; Pierre-Joseph Proudhon (Besançon, 1809, Passy, 1865) foi um filósofo político e 

economista francês; Piotr Alexeyevich Kropotkin (Moscou,  1842; Dmitrov, 1921) foi 

um geógrafo, escritor e ativista político russo, um dos principais pensadores políticos do anarquismo no 

fim do século XIX, considerado também o fundador da vertente anarco-comunista; Errico Malatesta (Santa 

Maria Capua Vetere, 1853; Roma, 1932) foi um teórico e ativista anarquista italiano; Emma 

Goldman (Kaunas, 1869; Toronto, 1940) foi uma anarquista e feminista lituana. 
411Tomás Ibáñez (Zaragoza, 1944) militante libertário e teórico anarquista; Rafael Spósito 

Balzarini (Montevideo, 1952 - Íb., 2009), pseudônimo “Daniel Barret”, foi um sociólogo, jornalista e 

professor universitário anarquista uruguaio; Richard J. F. Day (Canadá 1964) filósofo político e sociólogo 

anarquista canadense; Saul Newman  (1972) teórico político e pensador anarquista britânico; David 

Graeber (Nova York, 1961), anarquista, antropólogo e professor de antropologia social, no Colégio 

Goldsmith da Universidade de Londres. 
412AUGUSTO, Acácio. Anarquismo contemporâneo, pós-anarquismo, neoanarquismo. Ecopolítica, São Paulo. 

Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/ecopolitica/article/view/21729/16008. Acesso em: 19 

set. 2018. 
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5.5 HETEROFAGIAS DE “A SOCIEDADE AUTOFÁGICA” 

 

Jappe oferece sua crítica da mesma forma que Eresichtón entregou sua filha, para “ganhar” 

mais e mais crítica, mas insaciável maldição, acaba, assim como o voraz pagão rei grego, 

devorado por sua própria fome. Assim como a crítica marxista revolucionária sempre volta, 

a filha de Eresichtón sempre retornava à casa, transformando-se em diversos animais e 

escapando de quem a tinha adquirido, uma mágica capacidade que lhe tinha sido dado por 

Poseidon, rei dos mares e seu antigo amante. 

Em “A Sociedade Autofágica”413, Jappe persiste na questão especificidade histórica 

fundante da sociabilidade capitalista, cuja forma-social-total e dinâmica própria orientam 

todas as forças para uma finalidade abstrata, que é a produção do valor em si. Dinâmica esta 

que segundo o autor determina uma mutação antropológica, que destrói todo e qualquer 

limite material ou “espiritual” para a sua expansão. Jappe descreve essa mutação através da 

linha histórica da filosofia ocidental, desde o nascimento do sujeito moderno, de René 

Descartes à Immanuel Kant e, como o chama Jappe, seu "irmão inimigo" o Marquês de Sade, 

cuja obra espelha o egoísmo suicida do "O rosto oculto da iluminação". 

Para Jappe, o sujeito moderno, com a quase completa globalização do capitalismo, 

internaliza a "pulsão de morte" do mundo fetichizado, com explosões violência até mesmo 

nos centros dos países de capitalismo mais avançado. 

Em “A Sociedade Autofágica”, Jappe faz um apanhado marxista de tendências sociológicas, 

psicológicas e antropológicas alarmantes, desde a "deriva suicida" do capitalismo que destrói 

tanto os tecidos sociais como a diversidade cultural e o meio-ambiente, combinado com o 

aumento das pulsões subjetivas destrutivas e autodestrutivas, como reprodução individual e 

coletiva da lógica social desastrosa capitalista. Jappe cita como prova empírica de suas 

críticas a decadência das formas tradicionais de autoridade, substituída por uma sociedade 

falsamente "democrática", alienada, consumista, que leva inevitavelmente à destruição “das 

relações humanas e familiares”, destruição esta que também seria causada pelo advento das 

tecnologias de informação e comunicação, e um narcisismo generalizado e deletério que se 

insere tanto nas esferas públicas como na privacidade de cada indivíduo. 

                                            
413 JAPPE, Anselm, La société autophage: capitalisme, démesure et autodestruction, éditions la découverte. 

Paris, 2017. 
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A hipótese teórica que explica esta dinâmica mundial, segundo Jappe, é a crítica do valor 

formulada por Marx em O Capital, confrontada com o mundo atual, cuja generalização da 

forma mercadoria, a troca de bens com valor inferior às necessidades “do estômago e do 

espírito”, somente pela quantidade de valor neles embutidos, ou seja, o trabalho abstrato, 

expresso em dinheiro. Onde a necessidade primeira da lógica da mercadoria é a de 

crescimento infinito do valor e a finalidade única da troca é a acumulação privada de valor, 

ou a riqueza individual, que por sua vez leva a uma indiferença quanto ao "conteúdo da 

produção" bem como quanto às "necessidades de quem deve produzi-lo e consumi-lo" 

(p.16). Necessidade crescimento infinito esta, como um fim em si mesma, a despeito da 

humanidade e da natureza devora os recursos naturais de forma irreparável. 

Segundo Jappe, a lógica do valor e sua crítica é o ponto de partida entendermos a estrutura 

geral da sociedade capitalista e da “economia psíquica” dos indivíduos e grupos, para a qual 

se vale desde Freud, mas também de Fromm414, Marcuse415, Lacan416, e outros psicanalistas 

contemporâneos como Melman417. 

Partindo dos pressupostos dos diferentes estágios de desenvolvimento infantil até pesquisas 

sobre assassinatos em massa nos dias atuais, Jappe chega à conclusão de uma “involução” 

humana, como uma regressão mental coletiva. 

Trazendo dentro de si formas de relações sociais, familiares e políticas oriundas de 

formações sociais anteriores, o capitalismo, segundo Jappe, passou a ter uma forma 

"quimicamente pura" apenas após a Segunda Guerra Mundial, onde o narcisismo exagerado, 

característica do indivíduo “pós-moderno” é a expressão da subjetividade própria da 

sociedade capitalista pura. 

Segundo Jappe, este narcisismo exacerbado mantém os indivíduos sempre numa primeira 

infância, na qual somente uma gratificação imediata, sintetizada e conformada pelo 

consumo, onde a imaginação e a cultura, somente podem ser decorrentes de uma renúncia 

                                            
414 Erich Fromm (Frankfurt, Alemanha,1900 a Suíça de 1980), foi psicanalista alemão, filósofo e sociólogo, 

foi diretor do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt (Frankfurter Institut für Sozialforschung), 

conhecido como Escola de Frankfurt. 
415 Herbert Marcuse (Berlim, 1898, Starnberg,1979), sociólogo e filósofo alemão naturalizado norte-

americano, pertencente à Escola de Frankfurt. 
416 Jacques-Marie Émile Lacan (Paris, 1901, Paris, 1981), um psicanalista francês. 
417 Charles Melman (Paris, 1937), psicanalista e escritor francês considerado um dos principais seguidores do 

trabalho de Lacan e Freud, foi escolhido por Lacan para ser um dos dirigentes da École Freudienne de Paris. 
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dos instintos, para que as pessoas não tenham a autonomia de um adulto, para fazer suas 

escolhas gradualmente através da experiência e aprendizado. 

O valor próprio dos indivíduos assim como o valor das mercadorias, é abstrato, puramente 

formal, e, igualmente, os indivíduos e grupos são desejosos e necessitados de crescerem 

“infinitamente”. Esse frenesi permanente de reconhecimento pelos outros, onde as 

qualidades próprias do indivíduo não importam mais, leva os indivíduos ou grupos a 

explosões violentas "autofagia", com ou sem justificativas ideológicas, apenas para ter seus 

“quinze minutos de fama” às custas de sangue, até do seu próprio. 

Desta analogia Jappe conclui que não é forma-sujeito oprimida de fora pela forma-

mercadoria "como uma camisa de força que bastaria sair para libertar-se”418. Mas antes, 

houve simultaneamente o "desenvolvimento paralelo e conjunto da forma-sujeito e da 

forma-mercadoria".419  

Jappe propõe assim uma modificação no paradigma de emancipação para a esquerda 

tradicional. Isto se daria, segundo Jappe, pois faria com que os militantes que querem uma 

mudança radical, a repensar suas ações políticas nos marcos de uma desconstrução de "sua 

própria constituição psíquica narcisista "420, necessariamente. 

Segundo esse guia de Jappe o roteiro para a saída do capitalismo teria que passar antes pela 

transformação dos indivíduos, como condição sine qua non, mas Jappe dá continuidade a 

esse “caminho”, que deve continuar a ser encontrado, em sua desanimadora indeterminação, 

pois, mais uma vez, parece cair num ciclo vicioso, pois se o desenvolvimento da forma-

sujeito em conjunto com a forma-mercadoria, impede os sujeitos de romperem com a forma-

mercadoria, e enquanto não rompem também não transformam a forma-sujeito, e assim, 

sucessiva e ciclicamente. 

Em geral, Jappe, em “A Sociedade Autofágica” inova bastante em relação a outros pontos 

de vistas críticos contemporâneos, principalmente ao apontar outros caminhos e nortes 

saindo assim de uma mesmice saudosista de tipos de organizações sociais e políticas e 

também de uma "natureza humana" que impediria uma intervenção histórica crítico-positiva. 

                                            
418 JAPPE, Anselm. La société autophage: capitalisme, démesure et autodestruction, éditions la découverte. 

Paris, 2017. p. 220. (tradução nossa). 
419 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 220. 
420 JAPPE, Anselm. op. cit. p. 220. 
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Em particular, “A Sociedade Autofágica”, Jappe explicita esta sociedade determinada à 

dinâmica autodestrutiva como seu ponto de partida, partindo do mito grego de Erisícton421, 

um rei que se autodevora porque nada satisfazia sua fome, por castigo divino. 

Neste Livro, Jappe, segue a trilha de seus primeiros livros, de uma releitura de Marx no 

tocante à “crítica do valor”, segundo o qual a sociabilidade capitalista estaria baseada sobre 

o trabalho abstrato, na mercadoria, no dinheiro e no valor. Jappe rediscute e retoma as 

questões de como os indivíduos vivem nesta sociedade, o tipo da subjetividade destes 

indivíduos, como produto desta sociabilidade capitalista. Para confirmar essa tese, Jappe 

denuncia o conceito de “moderno” indivíduo como um sujeito autônomo e livre, mas sim 

como produto interno (psíquico) e externo das contradições do capitalismo, e, nos tempos 

atuais, como destino da toxidade narcisista, subproduto da escória do fetiche da mercadoria, 

um tipo de “crack”422 consumista autodestrutivo. 

Segundo Jappe, a forma-sujeito fetichista e narcisista não sabe mais tolerar frustações e vê 

tudo como meros meios para o seu prazer sem limites, como uma completa perda de sentido 

da vida e como uma negação de limites, uma “pulsão de morte do capitalismo”, que tem 

como consequência eventos de violência, “serial killers”423 com crimes em sequência ou em 

massa, vidas sem valor, que levam esses “sujeitos narcísicos” à queda.  

Partindo deste ponto de vista, Jappe considera que a esquerda deveria deixar para traz os 

limites da simples indignação relativa aos efeitos da crise e decomposição do capitalismo, 

que são apenas a aparência desta crise, e esta indignação uma nostalgia de fases anteriores 

do capitalismo, para aí sim, buscar uma “verdadeira mutação antropológica”. 

Para Jappe, em “A Sociedade Autofágica”, a indiferença e a crueldade da sociabilidade 

capitalista, necessitada pelo ganho de valor quantitativo infinito se espelham na indiferença 

e na crueldade do sujeito narcisista em contraposição concorrencial aos outros indivíduos 

igualmente narcísicos, na qual, esta pulsão de morte da sociabilidade capitalista decai em 

                                            
421 Da mitologia grega, Erisícton ou Erisictão, era um rei da Tessália, região da Grécia, rico, ímpio e violento, 

que não temia nem reverenciava os deuses. Um dia Erisícton violou um bosque consagrado a Deméter, 

deusa da agricultura, que então recorreu a Éton, a Fome, e a coloca no estômago de Erisícton, despertando-

lhe um apetite devorador, que nada era capaz de apaziguar, até que ele come os próprios membros e acaba 

devorando a si mesmo. 
422 O crack resulta da conversão do cloridrato de cocaína em "base livre" (que contém 5% a 40% de cocaína) 

ao ser misturado com bicarbonato de sódio e água, a forma de cocaína mais viciante e também a 

segunda droga mais viciante, perdendo apenas para a heroína. As pedras de crack oferecem uma curta, mas 

intensa euforia. In: https://site.cfp.org.br/index.php?cat=todos&s=crack. Acesso em: 27 set. 2018. 
423 Do inglês, “assassinos em série”. 
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uma dinâmica de rancor contra si mesmo e autodestruição, individual, de todos os indivíduos 

assim, e, portanto, coletiva. 

Assim como Erisícton, o capitalismo está “amaldiçoado”, por destruir tanto a natureza 

quanto do homem, e destinado a devorar a si mesmo. A única saída, para Jappe, é a “abolição 

do capitalismo”, contrapostas às investidas do “marxismo tradicional” teriam sido todas 

“reformistas”, pois não saíram do sistema do valor. 

Jappe põe no mesmo campo político-teórico todo o “marxismo tradicional” como 

“reformista” sem levar em conta as especificidades de correntes e autores, ao desconsiderar 

Lênin, p.ex., que é taxativo com relação à superação dos conteúdos das relações sociais e de 

suas formas relacionais, como veremos mais à frente, entre outros. 

“A Sociedade Autofágica” é uma continuação mais pessoal de “As aventuras da 

mercadoria”, que se baseava centralmente nos principais nomes da crítica do valor, em 

particular da Krisis, com destaque para Robert Kurz, que avançou no sentido de uma crítica 

do sujeito. Mas Jappe em “A Sociedade Autofágica” desenvolve suas próprias ideias, em 

particular às contribuições da psicanálise para este debate, mais especificamente pelos 

aportes de Christopher Lasch424 em seus livros A cultura do narcisismo425 e O mínimo eu426, 

mas também as contribuições de Herbert Marcuse427 e Erich Fromm428. 

                                            
424 Christopher " Kit " Lasch (1932 - 1994) foi um historiador americano e crítico social que foi professor de 

história na Universidade de Rochester. Lasch procurou usar a história como uma ferramenta para despertar 

a sociedade americana para a disseminação com a qual as principais instituições, públicas e privadas, 

erodiam a competência e a independência das famílias e comunidades. Ele se esforçou para criar uma crítica 

social historicamente informada que pudesse ensinar aos americanos como lidar com o consumismo 

desenfreado, a proletarização e o que ele chamava famosa de "cultura do narcisismo". 
425 ‘Cultura do Narcisismo: a vida americana numa era de esperanças em declínio’, trata sobre determinado 

modo de produção – e reprodução – da vida que principia a ter lugar (e hora) a partir do último quartel do 

século vinte. a realização individual, estreitamente relacionada à sociedade do consumo e à hipostasiação 

do indivíduo, em detrimento (e, às vezes, em contra) a projetos coletivos; Lasch explora as raízes e 

ramificações da normalização do narcisismo patológico na cultura americana do século XX usando 

psicológica, cultural, artística e síntese histórica, Lasch venceu o US National Book Award de 1980 

na categoria Current Interest. 
426 “O Mínimo Eu: sobrevivência psíquica em tempos difíceis.”, Christopher Lasch, traduzido por João Roberto 

Martins Filho e Ana Maria L. Ioratti (tradução das notas bibliográficas) e publicado no Brasil pela Editora 

Brasiliense em 1986.  
427 Herbert Marcuse (Berlim, 1898 — Starnberg,  1979) foi 

um sociólogo e filósofo alemão naturalizado norte-americano, pertencente à Escola de Frankfurt. 
428 Erich Fromm (Frankfurt, 1900 — Muralto, 1980) foi um psicanalista alemão, filósofo e sociólogo, também 

membro da Escola de Frankfurt. 
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Jappe também se baseou em outras obras e autores para a construção de “A Sociedade 

Autofágica” em destaque a do sociólogo Luc Boltanski429 e de Dany-Robert Dufour430, com 

os quais Jappe não tem plena concordância, mas se propõe a responder às questões trazidas 

à tona. 

“A Sociedade Autofágica” é o resultado de um caminho de dez anos percorrido por Jappe, 

onde ele explica que a teoria crítica do valor não é uma teoria puramente econômica, mas 

faz parte da continuidade do pensamento de Marx, no sentido de uma crítica da economia 

política e não de uma teoria econômica particular. 

Para Jappe, mercadoria, trabalho abstrato, valor e dinheiro não são, em Marx, conceitos 

estritamente econômicos, mas, sim, conceitos sociais que formam todas as maneiras de agir 

e de pensar na sociedade, o que não estaria claro em Marx, mas pode ser entendido, o valor 

como um “fato social total”, nos termos de Marcel Mauss431. 

Segundo Jappe, categorias teóricas como “fato social total”  são formas a priori, vazias, 

como moldes, onde os conteúdos podem ou devem se encaixar, assim, no capitalismo, tudo 

tomaria a forma pura de uma determinada quantidade de dinheiro e, de uma pura quantidade 

em geral, abstrata; que são mais que meros fatos econômicos, sendo sim, fatos 

antropológicos que existiriam em todos os lugares e sempre, como formas determinantes ao 

conjunto das relações sociais. 

A primeira parte de “A Sociedade Autofágica” traça a história do sujeito com relação à 

abstração capitalista enquanto um fenômeno psíquico, onde a abstração do valor assume uma 

forma real não importando a forma real quantificada, onde toda a realidade é sintetizada em 

quantidade de valor, que se transforma em “abstração real”, termo que não estaria explícito 

em Marx. 

                                            
429 BOLTANSKI, Luc. (1940) é um sociólogo francês, professor na École des hautes études en sciences 

sociales (EHESS) de Paris, onde foi um dos fundadores do Groupe de sociologie politique et morale  é 

conhecido como a figura principal da escola "pragmática" da sociologia francesa, corrente que iniciou 

com Laurent Thévenot e que também é chamada de teoria das "economias da grandeza" ou "sociologia dos 

regimes de ação". O trabalho de Boltanski influenciou significativamente a sociologia, a economia 

política e a história social e econômica. 
430 DUFOUR, Dany-Robert. (1947) é um filósofo francês, professor de ciências da educação na universidade 

Paris-VIII. Ele leciona regularmente no exterior, particularmente na América Latina. Seu foco principal é 

processos simbólicos (especialmente desdimbização ) com relevância para a filosofia da 

linguagem , filosofia política e psicanálise . Ele é um participante frequente em atividades artísticas 

cooperativas com música, literatura ou teatro. 
431 MAUSS, Marcel. (Épinal, 1872 — Paris,  1950) foi um sociólogo e antropólogo francês, sobrinho de Émile 

Durkheim. É considerado como o "pai" da antropologia francesa. 
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Segundo Jappe, a visão marxista tradicional de uma dialética entre base e superestrutura, na 

qual a economia impunha-se e o resto se adaptava a ela, estaria superada, como se essa fosse 

a visão de Marx. Esta fórmula esquemática apresentada por Jappe estaria, por sua vez, 

superada por uma forma geral abstrata, onde o valor se expressa em todos os níveis. 

Um dos pontos chave do pensamento de Jappe é o conceito de fetichismo, criado pelo 

homem, onde o valor diz ao seu criador, necessário para compreender a natureza do 

capitalismo para além das críticas mais comuns, segundo o qual aquele que porta o valor não 

teria significação relevante no processo de produção das mercadorias que por sua vez são 

formas passageiras da forma de realidade invisível, quantidade de trabalho abstrato, que é o 

valor, abstrato, socialmente produzido, onde toda a produção e todos os produtores se 

submetem à lógica fetichista, inclusive os operários, que não podem perder seus empregos e 

estão submersos ao fetichismo da mercadoria e do valor. 

Jappe, tenta assim não se limitar a uma visão sistêmica da realidade, como já vimos antes, 

tentando englobar níveis da realidade com base em ideologia e mentalidades, onde os 

indivíduos não são manipulados e que o capitalismo precisa de motivação e de gratificação 

parta estimular estes indivíduos, combinadas com uma estrutura psíquica específica, que é o 

narcisismo do sujeito. 

Segundo Jappe, a primeira geração dos marxistas, após o próprio Marx e Engels, dos 

intelectuais ligado à II Internacional (1889-1914), baseava-se em um modelo economicista, 

segundo o qual as pessoas moviam-se centralmente por seus interesses econômicos, mas isto 

não explicava porque milhões de trabalhadores mataram uns aos outros na 1ª Guerra Mundial 

(1914 – 1918). Nem tampouco porque os trabalhadores foram levados para movimentos 

fascistas e nazistas. 

A partir desta contradição em termos que marxistas como Wilhelm Reich432 e Erich Fromm 

deram destaque à estruturas psíquicas capitalistas, a partir da teoria elaborada por Freud, que 

até então era desprezada pela esquerda como sendo “burguesa”. 

Segundo Jappe, o “freudomarxismo” elucidou como estruturas autoritárias podiam se 

reproduzir a partir do complexo de Édipo, não apenas como uma garantia de civilização, em 

                                            
432 REICH, Wilhelm. (Áustria, 1897 — Pensilvânia, EUA,1957) foi um médico, psicanalista. Ex-colaborador 

de Sigmund Freud, rompeu com este para dar prosseguimento à elaboração de suas próprias ideias no 

campo da psicanálise. 
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Freud, mas como fator de dominação das estruturas familiares, para os aqueles, numa 

tentativa de identificar e combater tais estruturas psíquicas. 

Processo de elaboração este, que segundo Jappe, seguiu nas décadas de 50 e 60 do século 

XX, onde intelectuais como Herbert Marcuse433 avançaram para o conceito de que a 

libertação não passa apenas pela política, mas também pela libertação dos constrangimentos 

familiares e sexuais. 

Este desenvolvimento teórico foi muito frutífero, segundo Jappe e levou a importantes 

mudanças nos costumes duradouras e profundas. A questões que Jappe baralha em “A 

Sociedade Autofágica” se essas mudanças são, no final do processo, progressivas ou não. 

Pois, as liberdades individuais são progressivas, por um lado, por outro lado os problemas 

relativos às de dominações psíquicas das estruturas familiares se mantiveram e votaram por 

outros caminhos, fazendo com que os indivíduos, frutos deste progresso sejam hoje mais 

fracos que antes, sendo que a causa da fraqueza é seu “super-eu”, prisioneiros das pulsões 

do consumismo de mercadorias, passam por uma reversão ainda maior. 

Para Jappe este sujeito “perfeito” para o consumo da mercadoria é correlato a uma nova 

etapa da história capitalista, a do neoliberalismo, mas não reduz sua crítica ao seu modo de 

regulação neoliberal. Pois, para Jappe a forma capitalista neoliberal apesar de ser uma das 

mais hediondas do capitalismo, não é estruturalmente diferente das fases anteriores do 

capitalismo. 

Jappe, em “A Sociedade Autofágica”, denuncia as críticas mais comuns ao neoliberalismos, 

pois estas não questionam o capitalismo em si, e por guardarem uma certa nostalgia ao 

fordismo, que também é uma abjeção da história, e cuja mercantilização do objeto gozava 

de um amplo consenso como se fosse algo natural, e, porque esta redução da crítica ao 

neoliberalismo pode até mesmo levar a uma nostalgia de autoritarismo, de  um sujeito forte, 

paternalista, autoritário. 

Para Jappe, o “sujeito neoliberal” é mais uma nova etapa de um mesmo processo de 

enfraquecimento que começou antes do neoliberalismo, onde uma “ruptura civilizacional” 

ocorreu antes do neoliberalismo. 

Jappe demonstra que o sujeito neoliberal, como um sujeito narcísico, desde a “antiga forma 

de capitalismo” (fordista) já era vítima de uma neurose clássica, como diagnosticado pelo 

                                            
433 MARCYUSE, Herbert. (Berlim, 1898 — Starnberg, 1979) foi um sociólogo e filósofo alemão 

naturalizado norte-americano, pertencente à Escola de Frankfurt. 
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“freudomarxismo”. Mas, para Jappe, desde o nascimento do capitalismo, entre o final da 

idade média e o século XVII, já havia essa tendência narcísica, estrutural, pois desde a 

criação do valor já há uma dinâmica própria negar o mundo, como já aparecia em Descartes, 

ainda que potencialmente, e que permaneceu coexistindo como formas sociais anteriores ao 

neoliberalismo, superando as escórias de outras épocas e, em termo hegeliano, coincidir com 

seu próprio conceito. 

Para Jappe, desde as crises do capitalismo nos anos 70 do século XX, e com a “alternativa” 

neoliberal iniciada, que esta forma está mais próxima do seu conceito de olhos apenas para 

seu próprio reflexo e de indiferença em relação ao mundo, destruidor da humanidade e do 

planeta. 

Segundo Jappe, Marx definiu o valor como produto do trabalho abstrato, em que a produção 

capitalista em geral se revela em dois ângulos, o da satisfação necessidades (do estômago e 

do espírito) e que toda atividade necessita de um dispêndio de energia que se pode medir 

pelo tempo, como fonte do valor, o que faz com que todas as atividades produtivas se 

equivalham, sem diferenças qualitativas, apenas com diferenças de quantidade de tempo 

gasto, ou seja, assim se conforma o trabalho abstrato. 

O objetivo final do processo de produção de mercadorias do capitalismo é apenas o mais-

valor, ou, como segue Jappe, por um valor final superior ao inicial. Ou seja, objetiva apenas 

a quantidade de valor criado pela atividade produtiva, o que leva a uma equalização do 

trabalho abstrato e a uma equivalência do valor do produto daquele trabalho, apenas porções 

maiores ou menores da mesma substância social, o trabalho abstrato. Assim, segue este 

nosso autor, a justificativa da existência das mercadorias não é a satisfação das necessidades 

ou desejos humanos, mas sim apenas a quantidade de mais-valor necessária nelas 

representadas. Por isso, para Jappe, antes da luta de classes e das misérias do capitalismo, 

está “o coração das trevas” desta forma social, que é a indiferença para com o conteúdo da 

atividade e para com o próprio ser humano, que a faz. O que faz Jappe pontuar uma distinção 

com as sociedades pré-capitalistas que não tinham essa dinâmica cega sem conteúdo.  

Cegueira esta, segue Jappe, a do sujeito narcísico, o sujeito específico do capitalismo, que 

se forma na primeira infância, antes mesmo do complexo de Édipo, quando a tenta impedir 

a sua separação com o mundo ambiente e resiste a reconhecer que se é dependente de algo 

mais forte que ela. Desta impotência reconhecida ela faz uma compensação com uma toda-

potência imaginária e mágica, perpassada por um desejo de fusão com o mundo exterior. 

Até agora o conceito de narcisismo era apenas a forma do narcisismo freudiano.  
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Entretanto, Jappe afirma que todos indivíduos têm traços de narcisismo, e que a forma atual 

do capitalismo neoliberal leva não só a um aumento do número de indivíduos narcisistas, 

mas, principalmente a um aumento da “taxa de narcisismo” em todos. 

Para Jappe, o sujeito narcísico não interiorizou o mundo exterior, que lhe permanece 

desconhecido, ignorado; o sujeito narcísico percebe-se apenas a si mesmo, como uma função 

de existência. Para este sujeito narcísico o mundo exterior é apenas a extensão de seu próprio 

eu, que ele sente e pensa que pode manipular e dispor segundo suas fantasias, e assim, sujeito 

narcísico não consegue desenvolver relações de amizade ou de amor mais profundas, porque, 

neste isolamento narcísico os demais indivíduos não são trocáveis, portanto inacessíveis. 

É neste ponto que Jappe aplica a noção de valor em Marx, pois para o valor todas as 

mercadorias e pessoas possam ser trocáveis e ao mesmo tempo não sejam apenas 

encarnações temporárias da “substância” única, trabalho social geral, abstrato, o mundo 

exterior para o sujeito narcísico é apenas uma hipótese distante sem autonomia própria. Mas 

o sujeito narcísico fordista, com seus valores morais, seus costumes, suas regras, se tornou 

disfuncional com a ampliação da esfera mercantil na forma neoliberal capitalista. 

Jappe evoca que o “partido da desordem” dos dias atuais é o próprio capitalismo através da 

flexibilidade e da mudança permanente de tudo, numa instabilidade incessante; que as 

“reformas” inicialmente econômicas e no mundo do trabalho deve seguir para outras esferas 

da vida social, como um sintoma desta necessidade do sujeito ser cada vez mais narcísico, 

pronto para mudar de trabalho, de cidade, país, de parceiros, até de sexo. O fixado é um mau 

para a forma capitalista neoliberal, contra o qual há uma pressão social constante pela 

flexibilidade microeletrônica, mas inumana. 

Jappe destaca que essa pressão do capitalismo neoliberal agrava a crise narcísica do sujeito, 

provocando desastres psíquicos como os assassinatos em massa, pois a abstração para sua 

dominação precisa de substância real para se tornar e se sentir real, através dos valores 

dominantes, cuja negação em segui-los não seria mais possível nestes dias. 

Para Jappe, valores como autonomia, flexibilidade, iniciativa, que eram necessários para 

alguém se ministro de Estado, hoje são condição para arrumar um emprego, tornam a escolha 

não mais uma opção, mas sim uma exigência sobre as costas dos indivíduos,  

insustentavelmente leve, leve como uma pluma, como uma poeira que voa como uma coisa 

que vai desaparecer amanhã, que não pode-se sustentar. 
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Esta pressão constante, segundo Jappe, sobrecarrega os sujeitos narcísicos de expectativas 

irreais, o que lhes causa sofrimentos reais, sem que possa se revoltar contra uma ordem 

exterior exploradora, como podia antes, até o capitalismo fordista; o operário podia fazer 

greves. Agora a revolta é contra si, contra seu próprio gozo, por não ter atingido as metas, 

nem as dobrado. E, por isso, odeia a si mesmo, num super-eu interior mais punitivo que o 

super-eu exterior. Jappe conclui que a superação do complexo de Édipo levou os sujeitos 

narcísicos a um “super-eu” ainda mais implacável e difícil de nomear e combater. 

Jappe não considera que a tecnologia seja um meio para a libertação do sujeito narcísico, 

neste seu conflito interno, pois ele tem uma parte de ligada à tecnologia, às telas como seu 

como seu reflexo na fonte, da mesma forma que o personagem da mitologia grega. A 

tecnologia, segundo Jappe, é o vetor da ilusão da potência-total, que faz com que o sujeito 

narcísico permaneça numa eterna adolescência, que também é um conceito moderna, onde 

amadurecer não é sentido como algo bom, vantajoso, o sujeito narcísico recusa a idade, a 

maturidade, em favor da flexibilização da personalidade. 

Ao final de “A Sociedade Autofágica” Jappe defende uma “abolição” do capitalismo como 

a única saída, em contraposição ao sujeito narcísico que é o guardião por excelência deste 

capitalismo autofágico, e a uma “taxa” global de narcisismo, conhecendo e combatendo este 

narcisismo guloso dos bilhões de pequenos “Eresichtóns”. 

Este “combate” ao narcisismo, proposto por Jappe se daria por recuperar as formas de ajuda 

mútua e de formas de consciência que desapareceram. Para Jappe a lógica abstrata do valor 

choca-se sempre com a realidade viva e sensível, deste conflito resultam os sofrimentos dos 

indivíduos, e nestes sofrimentos é que se pode encontrar saídas. 

Para Jappe, os indivíduos podem ter uma carreia pessoal e, ao mesmo tempo, questionarem 

as mazelas do capitalismo contra a natureza e contra o homem, e, nas fraturas da vida e da 

alma, podem se conscientizar das contradições deste modo de vida. 

Todavia, Jappe, não joga suas fichas naquelas formas de luta propostas pelo “marxismo 

tradicional”, como uma linha de combate no qual possa se apostar num grupo social para 

sair do capitalismo, em particular no proletariado, pois, segue Jappe, o lugar na sociedade 

não determina seu posicionamento psíquico com sobre a sociedade.  

Para Jappe, muito mais os desastres ambientais, p.ex., como consequências diretas do 

capitalismo, podem afetar mais amplamente os indivíduos. 
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Jappe entende que o “marxismo tradicional” pretende a distribuição do dinheiro e do valor, 

sem, no entanto, questionar a existência do dinheiro e do valor. Enquanto a financeirização 

da economia é consequência da crise do capitalismo, mas não sua causa, existe uma ditadura 

da economia sobre a sociedade, como conceito central. 

Jappe defende uma desconfiança permanente da economia, sem pressuposição de inocência 

para a gestão do processo econômico e técnico, pelo contrário, que deve haver sempre uma 

presunção de culpa. 

Jappe também defende que a questão sobre a disjuntiva reforma ou revolução, nos moldes 

de Rosa Luxemburgo434, estaria ultrapassada, pois uma revolução sob a forma de uma 

“tomada do palácio de Inverno” lhe parece impossível e, por outro lado, o reformismo 

sempre reforçou o poder existente. Para Jappe, reformas profundas já seriam uma revolução, 

isto porque o sistema capitalista é incapaz de se auto reformar. 

Segundo Jappe, depois da crise de 2008 tomaram-se medidas cosméticas contra os excessos 

do mercado financeiro que rapidamente foram abandonadas, porque, o que define o 

capitalismo é a concorrência entre atores anônimos que não relacionam entre si. Por isso, 

conclui Jappe, o capitalismo deve ser, simplesmente, abolido. Isto porque, o capitalismo vai 

para sua perdição. Segundo Jappe, para “marxismo tradicional” apenas a insatisfação 

material do proletariado poderia derrubar o capitalismo, caso contrário ele continuaria. 

A esta posição ultimatista do “marxismo tradicional”, Jappe defende que contradição que o 

capitalismo traz consigo, que é o esgotamento da fonte do valor com a substituição do 

trabalho pela tecnologia, acelerado nas últimas décadas, faz com que o capitalismo sobreviva 

apenas graças à “UTI” da financeirização, com “respiração” e “coração” artificiais. 

                                            
434 LUXEMBURGO, Rosa. (Zamość, 1871 — Berlim, 1919) foi uma filósofa e economista marxista polaco-

alemã. Tornou-se mundialmente conhecida pela militância revolucionária ligada à Social-Democracia da 

Polônia (SDKP), ao Partido Social-Democrata da Alemanha (SPD) e ao Partido Social-Democrata 

Independente da Alemanha (USPD). Participou da fundação do grupo de tendência marxista do SPD, que 

viria a se tornar mais tarde o Partido Comunista da Alemanha (KPD). Em 1915, após o SPD apoiar a 

participação alemã na Primeira Guerra Mundial, Luxemburgo fundou, ao lado de Karl Liebknecht, a Liga 

Espartaquista. Em 1° de janeiro de 1919, a Liga transformou-se no KPD. Em novembro de 1918, durante 

a Revolução Espartaquista, ela fundou o jornal Die Rote Fahne(A Bandeira Vermelha), para dar suporte 

aos ideais da Liga. Luxemburgo considerou o levante espartaquista de janeiro de 1919 em Berlim como um 

grande erro. Entretanto, ela apoiaria a insurreição que Liebknecht iniciou sem seu conhecimento. Quando 

a revolta foi esmagada pelas Freikorps, milícias patriotas compostas por veteranos da Primeira Guerra que 

estavam desiludidos com a República de Weimar, mas que rejeitavam igualmente o marxismo e o avanço 

comunista, Luxemburgo, Liebknecht e alguns de seus seguidores foram capturados e assassinados. 

Luxemburgo foi fuzilada e seu corpo jogado num curso d'água (o Landwehrkanal), em Berlim. 
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Para Jappe, o capitalismo está no limite interno do esgotamento da fonte do valor e chega 

também ao limite externo da catástrofe ambiental, numa sabotagem a si mesmo, não tem 

capacidade de resolver seus problemas mais graves, está em vias de esgotamento, pois uma 

sociedade fundada no valor é inviável no plano humano [abstrato]. E, Jappe, insiste na 

estratégia de, progressivamente, subtrair cada vez mais terreno do mercado e do Estado, mas 

não através da política, das leis e dos parlamentos, mas sim da “saída” do capitalismo. 

Ao nosso ver, em “A Sociedade Autofágica”, Jappe, na ânsia de denunciar a autodestruição 

em curso da sociedade capitalista e de criticar a “saídas” reformistas-mantenedoras deste 

modo de vida, acaba tendo uma postura também destrutiva para com as alternativas 

revolucionárias, notadamente, as do chamado por ele de “marxismo tradicional”, numa 

“Heterofagia” da origem do conceitos de sua própria imagem refletida na fonte destes 

mesmos conceitos. Imagem esta, distorcida e trêmula como seus movimentos abruptos de 

desesperança, fazendo com que o ângulo de incidência não seja o mesmo da sua refração. 

Jappe vê o objeto abaixo da superfície, mas erra sua localização, pois não faz uma 

compensação para calcular o desvio da trajetória do reflexo deste objeto. 

Nesta ânsia de fazer uma “heterofagia” do “marxismo tradicional”, ao ainda não apresentar 

uma alternativa estratégica concreta, Jappe acaba confundindo as imagens do “Narciso” e 

do “monstro” e devorando as partes últimas da sua crítica do valor diante da sua impotência 

erigir uma proposta de superação das formas e conteúdos sócio-relacionais capitalistas, 

quando “propõe” apenas uma “saída do capitalismo”, sem sujeitos, sem ação, sem 

mediações, sem contradições na ações, sem início, sem meio e sem fim. 

“A Sociedade Autofágica” tem o grande mérito de avançar para outros campos da crítica, 

como o psicossocial e o antropológico, mas no final, é mais uma “fuga para frente”, apenas 

teórica, é claro, de Anselm Jappe. Onde a crítica psicossocial, para além das fugas para a 

frente, diante dos becos sem saída, aparece como uma “fuga para cima” ou “para dentro”, 

uma vez que Jappe não encontrou as “saídas do capitalismo” na parte de baixo ou de fora 

dos seus indivíduos abstratos, narcísicos ou depressivos. 

Jappe, não vê, p.ex., que a flexibilização dos indivíduos concretos decorre de uma 

flexibilização real da vida material destes indivíduos, da flexibilização das relações de 

trabalho, econômicas, de tempo, de diferentes e flexíveis papéis a cumprir no dia a adia real.  

Para Jappe, a flexibilidade a que os indivíduos são submetidos e obrigados por necessidade 

material é apenas uma questão de valores morais ou ideológicos ainda que inconscientes 
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devido à regressão à fase pré-édipica. Jappe não vê assim, que as mudanças no modo de vida 

concreto é o que leva às mudanças na personalidade dos indivíduos de carne e osso. 

Jappe se propõe a fazer uma “antropologia” a partir da crítica do valor, mas Jappe não faz 

uma “etnografia” do deste seu “antropo” abstrato, Jappe não vai a campo, não faz pesquisa, 

não levanta dados sobre o modo de vida concreto de indivíduos reais. Jappe permanece 

assim, num modelo abstrato de “indivíduo” ideal, imaginário, portanto, irreal. 

Impossível não nos reportarmos ao “marxismo tradicional”, ao mais “tradicional” de todos, 

o do próprio Marx e de Engels, desde os seus primeiros escritos, pois, a “Crítica [do valor], 

que se basta a si mesma, que se completa e encerra-se em si mesma, naturalmente não pode 

reconhecer a história tal como ela de fato aconteceu...”435. Ou ainda, “A Crítica crítica [do 

valor], que “suprassumiu” o “momento” da profundidade dentro de si, tornar-se-á “Quietude 

do conhecer”.436 

Para Jappe, este indivíduo imaginário, este homem abstrato é apenas um objeto, incapaz de 

ser sujeito, pois dissolve tudo que é real para este “homem” em sua autoconsciência narcísica 

e na sua igualização a todos os outros “homens”, todos num estado de completo divórcio 

entre este “homem” e sua objetividade. Para Jappe a superação da “alienação” econômico-

política teria que se dar primeiro no interior deste “sujeito-narcísico”, através da crítica do 

valor que a ele chegasse, para a partir daí, transformar o mundo, partindo de ações 

individuais de “saídas do capitalismo”.  

Jappe e “A Sociedade Autofágica” não  

sabem que propriedade, capital, dinheiro, salário e coisas do tipo não são, 

de nenhuma maneira, quimeras ideais de seu cérebro, mas criações deveras 

práticas e objetivas de sua própria autoalienação, e que portanto só podem 

e devem ser superadas de uma maneira também prática e objetiva, a fim de 

que o homem se torne um homem não apenas no pensamento e na 

consciência, mas também no ser massivo e na vida.437 

 

A Crítica “crítica do valor”, quer nos fazer crer que os trabalhadores assalariados o deixarão 

de ser apenas pela superação em pensamento, deixando, de acordo com essa fantasia, “de 

                                            
435 MARX, Karl e ENGELS Friedrich. A sagrada família, ou, A crítica da crítica crítica contra Bruno Bauer e 

consortes. Tradução, organização e notas de Marcelo Backes. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 21. 
436 MARX, Karl e ENGELS Friedrich. op. cit. p. 28. 
437 MARX, Karl e ENGELS Friedrich. op. cit. p. 66. 
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idealistas absolutos, de seres etéreos, naturalmente eles poderão viver do éter do pensamento 

puro depois disso”.438  

Ou ainda  

A Crítica crítica [do valor] os ensina que eles superam o capital real com o 

simples domínio da categoria do capital no pensamento, que eles realmente 

mudam, tornando-se homens reais, se mudarem seu “eu abstrato” na 

consciência, desprezando toda a mudança real de sua existência, quer dizer, 

das condições reais de sua existência, portanto, de seu eu real como se fosse 

uma mera operação acrítica [do valor]. O “espírito” [ou a crítica], que só 

vislumbra categorias na realidade, naturalmente também reduz toda a 

atividade humana e sua práxis a um processo de pensamento [...] da Crítica 

crítica [do valor]”.439 

 

Isto é o que diferencia o marxismo original da crítica do valor, pois ao Jappe desconsiderar 

as “condições reais de sua existência, portanto, de seu eu real como se fosse uma mera 

operação acrítica”, portanto, sem valor, dos indivíduos concretos, reais, e os tomar como 

seres abstratos, desconectados materialmente da realidade, apenas psiquicamente à realidade 

conectados, Jappe, por consequência, também desconsidera os elementos comuns e distintos 

a determinados aos indivíduos reais, impedindo-o, pois, de classificá-los em “classes” e, 

assim por diante, de ver as causas dos conflitos subjacentes entre estas classes e a luta de 

classes. A lógica, formal, abstrata, a redução de todas das contradições ao fetiche da 

mercadoria, ainda que ampliado como fetiche do valor, e, agora, em “A Sociedade 

Autofágica” uma “psiquização” deste fetiche como narcisismo doentio e auto destrutivo, 

empurram Jappe e a crítica do valor cada vez mais para becos sem saída, para poços sem 

fundo, para abismos teóricos, de posições e “propostas”, impossíveis em sua própria lógica, 

fechada em si mesma, como já asseverou J. Hirsch acima, inacessíveis e impraticáveis por 

quem quer que seja. Pois, parafraseando “A Sagrada Família”, depois que as contradições 

“caíram sob os critérios” da Crítica crítica do valor, depois que ela se apoderou de toda a 

realidade sob a forma de crítica categorial e dissolveu toda a atividade humana na não-

família especulativa, cujos milagres só podem ser comunicados à massa profana sob a forma 

de mistérios insolúveis. Por isso a Crítica crítica do valor se apresenta na condição de 

merceeira de mistérios, ainda que o fetiche de sua própria mercadoria também lhes sejam 

desconhecidos. 

                                            
438 MARX, Karl e ENGELS Friedrich. A sagrada família, ou, A crítica da crítica crítica contra Bruno Bauer e 

consortes. Tradução, organização e notas de Marcelo Backes. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 66. 
439 MARX, Karl e ENGELS Friedrich. op. cit. p. 66. 
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CAPÍTULO 6 UM TERCEIRO PONTEIRO À ÓRBITA FIXA DA 

CRÍTICA DO VALOR 

 

Apesar de não ser stricto sensu um membro da Crítica do Valor, Moishe Postone, falecido 

em março de 2018, decidimos incluí-lo nos marcos desta pesquisa, da leitura crítica e dos 

debates, porque além de ter influenciado de forma marcante os membros daquela corrente 

de pensamento, como Anselm Jappe e Robert Kurz e outros intérpretes de Marx, como 

Antoine Artous440, pensamos que a obra de Postone se insere dentro dos marcos da crítica 

do valor, com relação ao tema central desta dissertação, que é a relação entre luta de classes 

e a superação das formas sociais capitalistas. 

Se Robert Kurz marca as horas, Anselm Jappe os minutos, Postone segue de perto os 

segundos do tempo da crítica do valor, os três na mesma “órbita fixa” nos termos de Joachim 

Hirsch, para o qual “pode-se conceituá-la em suas próprias manifestações como uma visão 

de mundo fechada em si, o que está em contraposição com o que se entende por teoria. ... e, 

por isso, para uma teoria do Estado, é pouco aproveitável.”441, como veremos a seguir. 

Moishe Postone nasceu no Canadá em 1942 e, como dissemos acima, faleceu em 19 de 

março de 2018, em Chicago, nos EUA, foi um teórico crítico e professor de história na 

Universidade de Chicago. Foi conhecido tanto por sua interpretação do antissemitismo 

moderna quanto por sua reinterpretação da teoria crítica marxiana. 

Em seu livro Time, Labor and Social Domination: A reinterpretation of Marx’s critical 

theory442,traduzido para o português, espanhol, alemão e francês, Postone faz uma 

reinterpretação radical da teoria crítica de Karl Marx, principalmente de O Capital e 

dos Grundrisse443. Sua reinterpretação original propõe que o tipo de dominação específico 

da sociedade capitalista é abstrata, das relações sociais reificadas, do valor e do trabalho 

                                            
440 ARTOUS, Antoine, nascido na França em 1946, é doutor em ciência política e membro da equipe editorial 

da revista ContreTemps, se define como um "marxista crítico" e co-anfitrião da coleção "Mille Marxisme" 

em Syllepse . Ele era um ativista da Liga Comunista , então, após a proibição do último, da Ligue 

communiste révolutionnaire. 
441 HIRSCH, Joachim. Entrevista de a Luiz Felipe Brandão Osório, in Margem Esquerda Revista da Boitempo, 

nº 30, 1º semestre de 201, Dossiê Marxismo e Direito, pág. 19. 
442 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. 

Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014. 
443 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857 – 1858. Supervisão Mario Duayer, tradução 

Mario Duayer e Nélio Schneider, com a colaboração de Alice Helga Werner e Rudger Hoffman. São Paulo: 

Boitempo, 2011. 
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como formas de mediação social, sobre os indivíduos, em vez de focar centralmente na 

exploração da classe capitalista sobre a operária. 

Postone considera que a categoria de trabalho, compreendida como trans-histórica (ou 

mesmo ontológica) pelo marxismo tradicional, é historicamente determinada e só emerge 

como forma de mediação social com o surgimento do capitalismo. 

Postone também investigou a relação entre capitalismo e antissemitismo, com fundamento 

na forma-mercadoria e no trabalho abstrato. 

Postone foi influenciado, em sua interpretação, pelo livro História e consciência de 

classe de Georg Lukács, apesar de lhe fazer duras críticas; e, também pelos teóricos 

do Instituto para Pesquisa Social de Frankfurt, onde aliás estudou de 76 a 82, e por marxistas 

como Sohn-Rethel444, Isaak Rubin445 e Roman Rosdolsky446.  Postone concluiu seu 

doutorado pela Universidade Johann Wolfgang Goethe em Frankfurt em 1983. 

 

6.1 DIFERENÇAS ENTRE POSTONE E A CRÍTICA DO VALOR 

 

Enquanto Kurz e a crítica do valor aprofundam e ampliam o conceito de “fetichismo” de 

Marx, vendo o fetiche como processo de autonomização de regras sociais que ganham vida 

própria como um pressuposto e matriz de percepção da realidade e da ação humana, de forma 

inconsciente para a reprodução social e propõe a superação da dicotomia entre ação e 

estrutura ou do sujeito e objeto; vê a história como história das relações de fetiche e as 

relações de fetiche como relações de dominação; o fetiche como uma condicionalidade real, 

social e inconscientemente constituída; e, o momento fundamental da dominação ser uma 

matriz social de ação humana e não uma classe social. 

Postone, por sua vez, foi o primeiro a elaborar uma crítica categorial do trabalho, no artigo 

“Necessidade, tempo e trabalho” de 1978, com desenvolvimentos posteriores na década de 

                                            
444 Alfred Sohn-Rethel (1899 - 1990) foi um economista e filósofo marxista alemão nascido na França, 

especialmente interessado em epistemologia. Ele também escreveu sobre a relação entre a indústria alemã 

e o nacional-socialismo. 
445 Isaak Illich Rubin (1886, Letônia - 1937, Cazaquistão) foi economista marxista soviético. Sua principal 

obra Ensaios sobre a teoria do valor de Marx foi publicada em 1924. Ele foi executado em 1937 durante o 

curso da Grande Purgação, mas suas ideias já foram reabilitadas, é considerado um dos mais importantes 

intérpretes da teoria do valor de Karl Marx. 
446 Roman Rosdolsky foi um importante pensador marxista e ativista político. Nasceu em 19 de julho de 1898, 

em Lemberg, na Galícia, que à época fazia parte do Império Austro-Húngaro, e hoje é conhecida 

como Lviv, na Ucrânia. Morreu em Detroit, nos EUA, em 15 de outubro de 1967. 
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1980 e a elaboração final no livro “Tempo, trabalho e dominação social” de 1993. De fato, 

houve outras críticas à centralidade do trabalho antes de Postone, como Lafargue447 com seu 

O Direito à Preguiça448, ou o ‘operaísmo’449 e a internacional situacionista450, mas em todas 

estas críticas anteriores, o “trabalho” ainda era visto como uma categoria positiva, o que se 

criticava era o excesso de trabalho, ou as condições de trabalho estarem separadas dos 

trabalhadores ou a decadência do trabalho. 

Mas para Postone, não se tratava de fazer uma crítica do capitalismo do ponto de vista do 

trabalho, mas de fazer do trabalho o próprio objeto da crítica. Postone propõe uma releitura 

de Marx segundo a qual a teoria do valor de Marx não é uma teoria da riqueza em geral, mas 

sim uma teoria de uma forma de riqueza abstrata, social e especificamente 

Para Postone, na sociedade moderna, onde existe um duplo carácter de valor nas mercadorias 

(valor de uso e valor de troca), e, portanto, o trabalho incorporado nelas não pode ser 

simplesmente ‘trabalho’ em geral mas possui necessariamente, também ele, um carácter 

duplo, de trabalho concreto e de trabalho abstrato; e, as mercadorias só podem ser trocadas 

porque possuem em comum, justamente, o trabalho abstrato. O que Marx chama uma 

‘substância social comum’ constituída por ‘trabalho humano indiferenciado’, ‘dispêndio de 

força de trabalho humana sem atender à forma do seu dispêndio’, apenas puro “dispêndio de 

cérebro, nervos, músculos, órgãos do sentido, etc.” que está “representado” na “objetividade 

fantasmagórica” das mercadorias e do dinheiro. Assim, para Postone, o “trabalho no 

                                            
447 Paul Lafargue (Cuba, 1842 — França, 1911) foi um revolucionário jornalista socialista franco-cubano, 

escritor e ativista político, foi genro de Karl Marx, casando-se com sua segunda filha Laura. Seu mais 

conhecido trabalho foi O Direito à Preguiça, publicado no jornal socialista L'Égalité; nasceu 

em Cuba numa família franco-caribenha, passou a maior parte de sua vida na França, e um período 

na Inglaterra e Espanha. Aos 69 anos de idade ele e Laura morreram juntos em um pacto de suicídio. 
448 O Direito à Preguiça (em francês: Le Droit à la Paresse) é um panfleto político escrito por Paul 

Lafargue que polemiza com as visões liberais, conservadores e até marxistas do trabalho, publicado 

em 1880, onde denuncia a doutrina que dizia que o trabalho era algo dignificante e benéfico. O panfleto é 

polêmico pois discute um pecado capital como direito, escolhido de forma propositada como forma de 

discutir a dominação através da religião, denuncia a "santificação" do trabalho debochando dele como um 

"dogma desastroso". 
449 O operaísmo (do italiano operaio, "operário") é um movimento político marxista 

heterodoxo e antiautoritário - ou neomarxista - surgido na Itália, a partir do final dos anos 1950 e início 

dos anos 1960, trabalhava a renovação do marxismo diante dos impasses do segundo pós-guerra para 

o movimento operário e para a esquerda. As figuras mais conhecidas desta corrente de pensamento são o 

filósofo Antonio Negri, o cientista político Mario Tronti, ligado ao Partido Comunista Italiano, e Raniero 

Panzieri, segundo a análise desses teóricos e militantes começa por observar o poder ativo da classe 

operária para transformar as relações de produção.  
450 A Internacional Situacionista (IS) foi um movimento internacional de cunho político e artístico. O 

movimento IS foi ativo no final da década de 1960 e aspirava por grandes transformações políticas e sociais. 

A primeira IS foi desfeita após o ano de 1972. Os mais famosos membros do grupo eram Raul Vaneigem e 

o francês Guy Debord, que tendiam a polarizar as opiniões, sendo que Vaneigem foi expulso da IS por 

Debord. 
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capitalismo” é uma forma de integração e “mediação social”, e é só nessa sociedade que ele 

desempenha essas funções, mas é também uma forma de mediação social dinâmica porque 

a magnitude da substância social do valor é medida em tempo; onde cada capitalista aumenta 

o seu lucro apenas de duas formas possíveis, baixando os salários dos trabalhadores (mais-

valor absoluto) e  aumentando o número de mercadorias produzidas num tempo com novos 

meios técnicos (mais-valor relativo). 

Para Postone, a compulsão moderna para a inovação tecnológica é uma dinâmica lógico-

histórica inteiramente desconhecida nas sociedades pré-capitalistas, mas o aumento da 

produção material não corresponde um concomitante aumento da produção de valor. Postone 

chama de “efeito esteira rolante”, onde se corre cada vez mais rápido sem se sair do mesmo 

lugar, produzir cada vez mais mercadoria sem modificações no valor produzido por unidade 

temporal, que leva aos limites ecológicos do consumo de recursos e a inundação de 

mercadorias à escala mundial. 

Para Postone a contradição fundamental do capitalismo em Marx é “O próprio capital é a 

contradição em processo, [pelo fato] de que procura reduzir o tempo de trabalho a um 

mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de trabalho como única medida 

e fonte da riqueza”. Segundo Postone, nos Grundrisse, Marx mostra que o resultado 

historicamente previsível do capitalismo seria a crescente contradição entre a importância 

da ciência e do conhecimento social geral aplicado na produção material e uma forma de 

riqueza social abstrata fundamentada no trabalho. 

Contrariamente, para Kurz, o trabalho tem de ser definido como uma abstração real exclusiva 

da sociedade capitalista, também se referindo aos Grundrisse, mas uma passagem que 

Postone não cita, segundo a qual “a categoria trabalho é um produto das condições sociais 

modernas”, que só tem “validade plena”, só é uma “realidade prática” ou “praticamente 

verdadeira” na sociedade moderna; mas afinal, por causa do seu nível elevado de abstração, 

também se pode aplicar a todas as épocas e ter aí validade, uma confusão derivada da 

filosofia da história, pois a categoria “trabalho” é já uma abstração, pois nas sociedades pré-

capitalistas não existe conceitos equivalentes ao que nós modernos chamamos “trabalho”, 

em parte porque também não há uma separação das atividades produtivas dos outros 

momentos da vida quotidiana. Assim, a expressão “trabalho concreto” é uma contradição e 

a expressão “trabalho abstrato” é na verdade um pleonasmo lógico que só faz sentido como 

conceito imediatamente crítico, da combustão de energia humana representada em 
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mercadorias e dinheiro, o trabalho abstrato é uma abstração real, uma metafísica real 

socialmente constituída.  

Da qual decorre a crítica do sujeito em Kurz, onde a dicotomia sujeito-objeto não é 

conceitualização trans-histórica mas é justamente uma das polarizações fetichistas do 

capitalismo, onde o sujeito é justamente a forma abstrata exigida pela relação de valor aos 

indivíduos modernos de se relacionarem com o mundo social e sensível como uma 

armadilhada à sua forma social negativa e objetivada, que leva Kurz a uma crítica radical do 

Iluminismo, enquanto ideologia de imposição do sujeito, e do paradigma da luta de classes 

enquanto expressão da forma do sujeito concorrencial moderno como um paradoxo contrário 

à emancipação.  

Outro ponto de diferença entre Kurz e a crítica do valor e Postone se refere à teoria da crise 

e de um limite interno absoluto, como colapso, uma crise não ultrapassável, nos termos de 

Rosa Luxemburgo e Henrik Grossmann451, que foram marginalizados, sem, no entanto, irem 

para além do entendimento reduzido à distribuição do valor. 

Para Kurz o problema é resolvido se virmos as crises como a expressão de uma produção 

cada vez menor de valor, à escala do conjunto da sociedade, olhando para a dinâmica da 

relação contraditória entre a forma do valor e a sua substância, que é o trabalho abstrato, 

onde o mecanismo de compensação e o limite interno absoluto, no conjunto da sociedade, 

uma produção cada vez menor de valor novo (mais-valor) só pode ser compensada por uma 

absorção cada vez maior do número de trabalhadores, que apenas funciona enquanto o 

desenvolvimento da maquinaria cria mais postos de trabalho do que aqueles que suprime. 

Segundo Kurz, Postone não tirou todas as consequências da sua própria teorização, 

sobretudo porque não viu o conjunto do processo social global do capital e por parecer 

acreditar que a dinâmica histórica do capital possa continuar indefinidamente, pois a 

reconstituição do valor num novo nível de produtividade só se pode dar se o crescente 

número de mercadorias produzidas forem realmente compradas, e a mais-valia retornar para 

um novo ciclo de investimento, mas isso pressupõe uma massa de trabalhadores produtivos 

sempre em crescimento, enquanto a dinâmica de desenvolvimento técnico, e de forma 

inversa, os custos à cabeça aumentam progressivamente e, portanto, também a necessidade 

                                            
451 Henryk Grossman (Áustria, 1881 – Alemanha Oriental, 1950) foi um economista, historiador e 

revolucionário da Galícia. A principal contribuição de Grossman para a teoria político-econômica foi seu 

livro, A Lei de Acumulação e Colapso do Sistema Capitalista, um estudo da teoria da crise marxiana. Foi 

publicado em Leipzig meses antes do crash da bolsa de valores de 1929. 
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de capital; daí a importância crescente do crédito que acompanha a revolução da 

microeletrônica. Portanto, para Kurz e a crítica do valor, o colapso não começa quando for 

eliminado o último trabalhador produtivo de valor, mas quando são eliminados mais 

trabalhadores produtivos de valor do que os que são absorvidos, um processo que já 

começou. 

Enquanto Postone parece procurar um Marx inteiramente coerente e livre de contradições, 

onde a abolição do capitalismo é uma possibilidade que emerge da contradição crescente 

entre o tipo de trabalho que as pessoas executam sob o capitalismo e o tipo de trabalho que 

poderiam executar se o valor fosse abolido e o potencial produtivo desenvolvido sob o 

capitalismo fosse usado reflexivamente para libertar as pessoas do domínio das estruturas 

alienadas constituídas pelo seu próprio trabalho. 

Pois em Postone a dominação social é impessoal e abstrata, ao não consistir na dominação 

das pessoas por outras pessoas, mas na dominação das pessoas por estruturas sociais 

abstratas constituídas pelas próprias pessoas, mesmo que haja momentos de dominação 

social direta e aberta entre grupos e classes sociais, a questão é que não são esses conflitos 

que fazem surgir a dinâmica histórica de desenvolvimento do capitalismo. Por isso, tanto em 

Postone como em Kurz, mas por motivos diferentes, não há nem pode haver um sujeito 

histórico com um ponto de vista crítico privilegiado, pois a “contradição em processo”, o 

capital é o sujeito da história moderna, o capital como um “sujeito automático”, apesar de 

Postone falar em “trabalho no capitalismo”, do “trabalho nas sociedades pré-modernas” ou 

dos “tipos de trabalho que as pessoas têm no capitalismo” e dos “tipos que terão depois do 

valor ser abolido”. 

Assim, Postone não concorda com a forma como Kurz põe o problema da crise, afirmando 

que ou se sustenta que o capitalismo se afundará ou bem que ele pode continuar 

indefinidamente. Postone não compartilha da perspectiva da crítica do valor que lhe parece 

dicotômica. Postone deixa a questão em aberto, se interessando mais por questões de 

ideologia, de subjetividade e de consciência do que Kurz e a crítica do valor. Mas, 

sintetizando, podemos enquadrar as diferenças entre Postone e a Crítica do Valor em 

algumas perspectivas.  
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Quanto ao rigor metodológico, Postone é acadêmico, não é descuidado ao fazer sérias 

críticas e duras a vários autores, como a Lukacs, Derrida452, Pollock453, Horkheimer, 

Habermas454, David Harvey455, Giovanni Arrighi456, etc. A crítica de Postone em vários 

momentos é bastante acadêmica e respeitosa, não pretende polêmicas ácidas.  

Já a Crítica do Valor, uma tendência eminentemente alemã, ao contrário, sempre foi 

violentamente antiuniversitária, sempre fazendo polêmicas duras, sem fraternidade e 

nenhuma ternura, até mesmo grosseira para com membros de correntes marxistas 

tradicionais. Kurz sempre pareceu querer “acertar as contas com algum miserável”, como 

ele mesmo diz em “Geld ohne wert” (Dinheiro sem valor), com relação a Michael 

Heinrich457. 

Outro aspecto é quanto às possibilidades e mesmo propostas para a superação das formas 

sociais capitalistas, nas quais os alemães da Crítica do Valor constantemente defenderam 

uma linha horizontalista, revolucionária, radical e de atuação prática em setores da esquerda 

“radical”. Já Postone, quase não quase não debateu este tema da superação das formas sociais 

capitalistas, a não ser em uma parte de “Tempo, trabalho e dominação social”, chamada o 

“O Reino da necessidade” em, onde ele resgata alguns pontos de Marx acerca do que seria 

um pós-capitalismo. Postone sempre expressou em suas entrevistas uma visão genérica sobre 

a questão da transição, de reformas graduais até se alcançar metas longínquas da revolução 

enquanto superação das formas sociais capitalistas como as classes, o trabalho, o valor e o 

dinheiro. Postone rascunha em “Tempo, trabalho e dominação social” os fatores necessários 

e circunstâncias históricas para uma transição do capitalismo, mas sempre dentro dos marcos 

de um marxismo tradicional. 

                                            
452 Jacques Derrida (Argélia,  1930 — Paris, 2004) foi um filósofo franco-magrebino, que iniciou durante os 

anos 1960 a Desconstrução em filosofia. 
453 Friedrich Pollock (Alemanha, 1894 — Suíça, 1970) foi um cientista 

social, filósofo e economista marxista alemão. Membro da Escola de Frankfurt e cofundador do Instituto 

para Pesquisa Social de Frankfurt, Pollock elaborou a vertente económica do projeto da teoria crítica e 

ficou conhecido por seus estudos sobre o capitalismo de Estado.  
454 Jürgen Habermas (Alemanha, 1929) é um filósofo e sociólogo alemão que participa da tradição da teoria 

crítica e do pragmatismo, sendo membro da Escola de Frankfurt. Dedicou sua vida ao estudo 

da democracia, especialmente por meio de suas teorias do agir comunicativo (ou teoria da ação 

comunicativa), da política deliberativa e da esfera pública. Ele é conhecido por suas teorias sobre 

a racionalidade comunicativa e a esfera pública, sendo considerado um dos mais importantes intelectuais 

contemporâneos 
455 David Harvey (Inglaterra, 1935) é um geógrafo britânico marxista formado na Universidade de Cambridge. 

É professor da City University of New York e trabalha com diversas questões ligadas à geografia urbana. 
456 Giovanni Arrighi (Itália, 1937 — EUA, 2009) foi um economista político italiano. 
457 Michael Heinrich (Alemanha, 1957) é um cientista político marxista alemão. 
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Outra divergência é a da reinterpretação de Postone a obra do Marx “maduro”. A crítica do 

valor não concorda com Postone em sua tentava de mostrar um “verdadeiro” Marx, 

desprezando as demais leituras e interpretações de Marx por outras correntes filosóficas. 

Para a Crítica do Valor a afirmação que Marx não era marxista não é muito precisa, pois 

para a corrente alemã não se trata de interpretação certa ou errada, trata-se de continuar e 

aprofundar o segundo Marx de seu duplo conceitual. 

A “Crítica do Valor” não pretende salvar o Marx do marxismo tradicional, mas, sim, de 

reafirmar um “duplo Marx”, isto é, separar dois caminhos não conciliáveis, mas imbrincadas 

de construção conceitual. A partir deste raciocínio, para a Crítica do Valor, não é possível 

defender um “corte epistemológico”, em Marx, entre jovem Marx e o Marx maduro, um 

jovem Marx humanista e um velho Marx científico, nas formas propostas por Althusser e 

resgatadas por Postone. 

Outra diferença importante é que Postone não elabora uma teoria da crise do capitalismo. 

Ernst Lohoff458 no seu artigo “Auf Selbstzerstörung programmiert” (Programado para 

autodestruição) publicado na revista Krisis (2013) condensa a crítica feita a Postone. Para a 

Crítica do Valor, Postone é incoerente, pois seu trabalho tinha que levar a uma teoria sobre 

a crise. Isto porque o nível inicial da dinâmica imanente ao capitalismo, segundo Postone é 

conformado pelo “Treadmill effect” (“escada rolante”), isto é, a mutua determinação dos 

dois lados do trabalho na produção, que faz aumentar a produtividade, redefinindo o tempo 

do processo de valorização do valor, em que a hora de trabalho social é redefinida 

permanentemente pelo padrão de produtividade, e o trabalho não é um meio, mas o fim em 

si mesmo no capitalismo, pois é necessário produzir mais e mais mercadorias como 

representação dessa massa de valor, na busca do capital por si mesmo. Mas, Lohoff 

demonstra que Postone não se propõe a descobrir se essa contradição intrínseca leva a um 

limite objetivo do balanceamento do processo de redução da massa.  

A crítica do valor defende que a dinâmica do capital está determinada nas suas formas 

fundantes e que a substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto tecnológico diminui a 

                                            
458 Ernst Lohoff, 1960, vive em Nuremberg. Estudou sociologia, e por muitos anos ganhou experiência como 

parasita social. Ele foi um dos fundadores da revista Teoria Krisis e atualmente está se reproduzindo como 

publicista (gratuito). Ele é o autor de The Third Road to Civil War. Iugoslávia e o fim da modernização ", 

Bad Honnef 1996. Co-autor do" Manifesto contra o Trabalho ", ed. do grupo Krisis 1999. Co-editor de 

Feierabend! Onze ataques contra o trabalho, Hamburgo 1999. 
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criação de valor, e, que a terceira revolução industrial da microeletrônica, ultrapassa o limite 

que impede um balanceamento compensatório. 

Postone, a partir dos “Grundrisse” discute a queda do capitalismo causada pela tecnologia, 

mas não discute questão de um limite do mecanismo da compensação, a saber, se a 

substituição do trabalho vivo ultrapassa um limite último. Postone tem conclusões muito 

parciais a respeito da redefinição contínua da hora social de trabalho que ele procura 

compreender. Postone tira uma conclusão política da diminuição do trabalho vivo em favor 

do trabalho morto tecnológico, a da contradição entre o trabalho social necessário e o projeto 

de uma sociedade livre do trabalho, onde o trabalho morto “tecnologizado” poderia ajudar a 

emancipar a sociedade dessa contradição do capitalismo. 

Postone defende assim que essa contradição vai fazer com que os “sujeitos capitalistas” 

devem se conscientizar da necessidade de abolição do trabalho como mediação social e 

reprega a “auto abolição do proletariado”. Para Lohoff, crise interna na lógica da “esteira 

rolante”, que é o centro do processo de criação do valor, mas Postone passa longe do 

problema. Por isso, segundo Lohoff, Postone para a meio do caminho da conclusão. 

Para Lohoff é necessário tirar as conclusões que Postone interrompe na historicização das 

formas sociais capitalistas, pois não é a medida do valor que está em mutação, mas sim a 

massa de valor e da substância do valor, em sua dinâmica e não estática. Pois a o trabalho 

vivo criador de valor diminui gradativa e aceleradamente, ainda que haja um crescimento da 

massa de trabalhadores, o trabalho produtivo está diminuindo em razão e proporção inversa. 

Postone não elabora uma teoria da evolução da massa de valor, mas tenta tirar conclusões 

políticas desconectadas das raízes econômicas, relativas a crítica da ideologia ou dos limites 

da democracia, mas todas de maneira estática, desconexas da teoria da dinâmica que ele 

mesmo formulou. 

As elaborações de Postone sobre estratégia e táticas de ação para a superação das formas 

sociais capitalistas em termos mais próximos do marxismo tradicional, sem correlacionar 

suas elaborações mais elevadas feitas em “Tempo, trabalho e dominação social” com os 

fenômenos mais profundos das mutações capitalistas atuais. Postone não faz uma ligação 

dos aspectos mais abstratos com os mais concretos das formas, provavelmente porque 

Postone prescindiu da teorização da crise interna do capitalismo e a busca de seus limites. 
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Outro item central é a divergência entre Kurz e Postone é relativo ao trabalho abstrato, em 

“A substância do capital”459, um artigo de polêmica com Postone, Kurz debate a questão 

sobre uma nova teoria “substancialista” do capital, na qual Kurz faz duras críticas à Postone 

por sua incoerência por este afirmar que o valor é agregado à mercadoria, objetivamente, na 

esfera de produção, o que torna, ato contínuo, o “trabalho abstrato” uma categoria social, 

isto é, não “natural”. 

Assim, para a Crítica do Valor, o conceito de Postone de trabalho como “função socialmente 

mediadora do trabalho” é muito limitado, pois tal categoria social, o trabalho abstrato, teria 

que existir de forma prévia e também posteriormente ao capitalismo. Enquanto que para a 

Crítica do Valor o trabalho abstrato não é apenas uma construção social, mas um fato social 

dentro do capitalismo, sobre o qual se constitui o “dispêndio não diferenciado de energia 

humana”. Para os alemães, essa limitação teórica, no canadense, sobre a conceituação do 

trabalho abstrato é a causa do seu vazio conceitual sobre a crise e limites do capitalismo. 

 

6.2 TEMPO, TRABALHO E DOMINAÇÃO SOCIAL, DE 1993460 

 

Uma vez vista as diferenças entre a da crítica do valor e Postone, vejamos agora as 

semelhanças e os motivos de nosso interesse em sua obra para nossa pesquisa e para o debate 

acerca da relação entre a luta de classes e a superação das formas sociais capitalistas, nestas 

incluídas a forma jurídica e o próprio direito. 

 

6.2.1 A sobreposição dos marcadores 

 

“Tempo, trabalho e dominação social” foi dividida em três partes, cada uma com três 

capítulos, e seguidos de suas “Considerações finais” como um décimo capítulo. A primeira 

parte chama-se Uma crítica do marxismo tradicional, busca repensar a teoria crítica de 

Marx, já em sua fase madura, notadamente a d’O Capital, seus pressupostos e limites, 

conceitualizando o capitalismo por sua interdependência social impessoal, objetiva e 

                                            
459 KURZ, Robert. A substância do capital. Exit! Berlin, n. 1 e n. 2, 2004 e 2005. Disponível em: 

http://www.obeco-online.org/rkurz203.htm. Acesso em: 9 jan. 2019. 
460 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. 

Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014, 483 p. 
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historicamente específica, por ser “uma forma nova e crescentemente abstrata de dominação, 

que sujeita as pessoas a imperativos e coerções estruturais impessoais.”461 

Assim como a crítica do valor, para Postone as relações sociais fundamentais não são as 

relações de classe, mas sim as formas sociais, categoriais, como a forma mercadoria. 

E também para Postone o sujeito em Marx é como em Hegel, isto é, abstrato, e não é 

atribuído a um ator social específico, como uma classe, por exemplo. 

Eleutério Prado462 (2016)463 e Jacques Bidet464 (2015)465, apontam que a teoria de Postone, 

assim como a Crítica do Valor, relega a um segundo plano a luta de classes, e, assim como 

também sua correlata tendência alemã, que não há em “Tempo, trabalho e dominação social” 

uma estratégia para superar a forma-valor, de forma prática e efetiva, e, nem tampouco, é 

claro, um ator social que pudesse efetivar tal superação. E nem poderia haver, nem em 

Postone, nem na Crítica do Valor, o proletariado e a luta de classes como fatores para a 

superação das formas sociais capitalistas. 

Pois, para Postone, segundo sua releitura de Marx, a classe trabalhadora, é objeto da história, 

e não seu sujeito, por sua relação interna com o capitalismo, por isso ela não pode propor 

um projeto de superação social e histórico. 

Postone também é ambíguo com relação aos movimentos sociais por agirem nos marcos do 

capitalismo, mas têm sua importância ressaltada por este autor canadense, por democratizar 

a sociedade; e, ao mesmo tempo que Postone diz os movimentos sociais podem indicar a 

direção para a superação das formas sociais. Todavia, nem Postone, nem a Crítica do Valor 

dizem quando os movimentos sociais atuam dentro do capitalismo ou quando podem passar 

de seus limites, menos ainda dizem qual seria o critério, ou os critérios, para definir os limites 

entre práticas democráticas ampliativas, dentro dos limites do capitalismo, ou o que seriam 

práticas no sentido da superação das formas sociais para além do capitalismo. 

                                            
461 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. 

Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, p. 18. 
462 Eleutério Prado possui graduação e pós-graduação pela Universidade de São Paulo (1974). Atualmente é 

professor titular da Universidade de São Paulo. 
463 PRADO, Eleutério. Valor, capital e luta de classes em Moishe Postone. Verinotio, n.22, ano XI, p. 100-119, 

out. 2016. Disponível em: http://www.verinotio.org/conteudo/0.4722597212272321.pdf. Acesso em: 05 

jan. 2019. 
464 Jacques Bidet (francês, 1935) é um filósofo e teórico social francês. Atualmente professor emérito do 

Departamento de Filosofia da Université de Paris X - Nanterre . 
465 BIDET, Jacques. A miséria na filosofia marxista: Moishe Postone leitor do Capital. Crítica Marxista. 

Campinas, n. 41, 2015. p. 9-50. Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo2017_02_15_10_47_41.pdf. 

Acesso em: 05 jan. 2019. 
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Isto porque segundo Postone, para Marx o átomo do capitalismo seria sua forma impessoal 

de dominação social fundada no trabalho e não na propriedade privada, assim, o trabalho 

seria expressão da dominação profunda e não meio de sua superação. Postone, em “Tempo, 

trabalho e dominação social”, também busca apontar os limites de outras interpretações mais 

ou menos originais da obra de Marx, como as de Althusser, Lukacs e Habermas, englobando 

todos no seu conceito de marxismo tradicional, onde estariam todos os leitores e releituras 

de Marx, menos o próprio Postone, no mesmo estilo da Crítica do Valor. 

“Tempo, trabalho e dominação social” defende muitas teses, todas com consequências, como 

por exemplo de que Marx teria abandonado o materialismo histórico e que a luta de classes 

se daria apenas internamente à lógica sistêmica capitalista, assim como a principal 

contradição do capitalismo não seria mais entre capital e trabalho, mas sim a do valor versus 

a riqueza material, com a dominação impessoal e abstrata, a extração do mais-valor também 

perde sua importância central, e o proletariado não é mais uma sujeito revolucionário. 

Tanto Postone como a Crítica do Valor defendem que desde os anos de 70 do século XX, 

com ao vento da revolução tecnológica não há um crescimento da produção de valor capaz 

de gerar um novo ciclo de acumulação, e, que o capitalismo, desde o final do século XX, 

entrou um período era de decadência, crise e colapso, não conjuntural, ou cíclica,  mas sim 

estrutural, que levou consigo o chamado “socialismo de caserna”, por Robert Kurz, como 

uma parte da crise total do capitalismo, que seria o “colapso da modernização”. 

Postone e a Crítica do Valor também fazem parte desta nova releitura de Marx, deste início 

do século XXI chamada de “novo Marx” por Roberto Fineschi466 (2008)467 chama de “novo 

Marx” ou por “a redescoberta de Marx” Marcello Musto468 (2009)469, isto porque desde a 

segunda Marx-Engels-Gesamtausgabe [edição das obras completas de Marx e Engels] 

(MEGA 2), começa-se uma sistematização de toda obra de Marx e Engels, como uma obra 

como aberta e incompleta, desconhecida, com 142 tomos ainda não publicados. 

Vários autores e grupos, como Postone e a Crítica do Valor, reorientam suas leituras 

desconectando-a da função de poder. Por isso um “novo Marx”, da crítica categorial, ou, um 

                                            
466 Roberto Fineschi (Itália, 1973), é um filósofo italiano que lida com a dialética da teoria da mercadoria e do 

capital em Karl Marx. 
467 FINESCHI Roberto. Un nuovo Marx: filologia e interpretazione dopo la nuova edizione storico-critica 

(MEGA), Roma: Ed. Carocci, 2008. 
468 Marcello Musto (Itália, 1976) é um sociólogo italiano que vive e trabalha no Canadá, é professor associado 

de Teoria Política na York University. 
469 MUSTO, Marcelo. Grundrisse de Karl Marx: fundamentos da crítica da economia política 150 anos depois. 

Londres/Nova York: Routledge, 2108. 
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Marx para além, ou para aquém, do marxismo, onde a contradição fundamental do 

capitalismo não é a luta de classes, mas sim o conflito entre o invólucro da forma-

mercadoria, onde a contradição do capitalismo é a subsunção das formas concretas de 

reprodução da vida às formas abstratas de reprodução social mediadas pelo valor, que levam 

à importância central do fetichismo da mercadoria. 

Assim, esta nova crítica do capitalismo é fundada em uma teoria histórica das formas sociais, 

que seriam abstratas e autônomas, para a mediação social, como as formas valor, trabalho, 

mercadoria e capital, que mediam e se sobrepõe a todas as relações sociais. 

Para Postone o trabalho também é objeto da crítica ao capitalismo, enquanto uma categoria 

social negativa, manifesta nas relações sociais fetichizada onde ocorre a reprodução das 

relações sociais. Esta crítica categorial almeja compreender as formas da vida social atuais 

através da crítica das categorias da economia política, onde o trabalho é o conteúdo material 

da forma abstrata da dominação concreta do capital sobre o mundo. 

Das conclusões acima decorre que para a superação das formas sociais também seria 

necessário a abolição do trabalho, enquanto forma de atividade humana produtiva específica 

do capitalismo, como mediação entre a forma abstrata do valor e sua materialização através 

desta atividade produtiva que transforma valor em mais-valor, da ligação entre os indivíduos 

na formação (conjunto e correlação de formas) social centrada na mercadoria.  

Outro ponto de vista, em Postone, é que a crítica da categoria valor segue uma lógica das 

relações sociais reguladas pelo domínio dos homens por meio da dominação que as coisas 

exercem sobre os homens. 

Este é justamente o caminho que Postone segue à parte de “Tempo, trabalho e dominação 

social”, ‘Rumo à reconstrução da crítica marxiana’, com base nos Grundrisse reinterpreta 

Marx em sua crítica categorial, do valor como riqueza imaterial, abstrata, para reafirmar a 

totalidade capitalista contraditória e insolúvel, mas não com centro na luta de classes , e sim, 

nas suas autocontradições imanentes.  

Na terceira parte de “Tempo, trabalho e dominação social”, ‘Rumo à reconstrução da crítica 

marxiana: o capital’, tenta redefinir o conceito de capital, principalmente com relação à luta 

de classes, como motor do desenvolvimento do capitalismo, como interna à contradição 

capital contra trabalho, que é a mediação entre forma abstrata do capital (D-M-D’) e sua 

materialização. Aqui Postone também explica a tese de que trabalho e tempo são a 

contradição central do capital e não, segundo sua suposição, a crítica de Marx ao capital com 
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relação à distribuição. Postone atribui a Marx, e a um “marxismo tradicional” o foco na 

superação da má distribuição, e faz sua “releitura” dizendo que, na verdade, Marx focava a 

superação do próprio modo de produção e seu “sujeito automático”, o capital. Mas Postone, 

nega a existência de um sujeito social revolucionário, a priori, que possa derrotar o “sujeito 

automático”. Postone, entretanto, passa largo do debate acerca do estágio de 

desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade e sua contradição com as 

relações de produção existentes, onde a transformação da base econômica altera a 

superestrutura, o qual Althusser (1999)470, com razão, comenta como este texto foi elevado 

à categoria de incriticável pela Segunda Internacional, constituindo a “Bíblia de Stálin”471, 

enquanto crítica das revoluções burguesas, que alteraram suas formas jurídica e política, em 

substituição as do antigo regime feudal, agora, correlatas à forma mercadoria, e, portanto, 

circunscrita historicamente. 

Por fim, Postone, apesar de ver a contradição fundamental do capital não nos antagonismos 

sociais, na luta de classes, mas sim no capital como contradição em processo, não prescinde 

necessidade de superação desta contradição, não passiva, pela barbárie, e não por um sujeito 

histórico revolucionário, mas sim pelas “massas em luta” na “história” contra o sujeito 

automático, isto é, contra o capital. Assim como a Crítica do Valor, Postone também não diz 

quem é essa “massa”, e originalmente não define o que é esse “locus” “história. Apesar disso, 

Postone propõe superação das formas política/Estado e mercadoria, ou se faz a revolução ou 

não haverá futuro. 

 

6.3 CRÍTICAS E QUESTIONAMENTOS A MOISHE POSTONE 

 

De nossa leitura crítica de “Tempo, Trabalho e Dominação Social” surge algumas críticas e 

questionamento tanto a Postone como à Crítica do Valor em momentos que seus “ponteiros” 

ou se encontram ou se aproximam, ainda que as suas perspectivas não sejam exatamente as 

mesmas. 

Isto porque para Postone a competição no mercado, mesmo com a luta de classes, seria a 

"reconstituição do tempo de trabalho social” e a revolução, por sua vez, seria uma 

                                            
470 ALTHUSSER, Louis. Sobre a reprodução. Trad. Guilherme João de Freitas. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 
471 MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. Trad. Florestan Fernandes. 2. ed. São Paulo: 

Expressão Popular, 2008. 
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"reapropriação do tempo acumulado". Ou seja, para Postone, tudo que é concreto na 

realidade se desmancha no ar em palavras abstratas. 

Assim como “Tempo, Trabalho e Dominação Social” sugere argumentos contraintuitivos e, 

no mínimo, duvidosos, como, p.ex. que as classes e a luta de classes não são "essenciais" no 

capitalismo. Além de Postone nos dizer "o que Marx realmente quis dizer”, mas nunca 

ninguém no mundo tinha visto, reconta os segredos de Marx cortando suas citações e 

remontando mosaicos de vitrais opacos sobre os fundamentos do valor, trabalho, se a 

mercadoria tem valor ou que é valor, movimento no tempo ou o movimento do tempo. 

Postone não confronta sua teoria abstrata aos fatos da realidade para tentar verificar sua 

aplicabilidade, como fez e faz a Crítica do Valor. A única verificação de Postone é sobre o 

que Marx realmente quis dizer, apesar de nunca ter dito, ou mesmo ter dito o contrário. 

Mas, Postone se propõe a explicar o que foi a ex-URSS e o capitalismo do final do século 

XX, sem, no entanto, nenhum dado da realidade que faça ou permita qualquer análise desses 

sistemas. 

Para Postone, o que ele chama de “marxismo tradicional” buscou a superação do capitalismo 

pela supressão da anarquia do mercado e da propriedade privada e sua substituição pela 

economia racionalmente planificada e pela socialização dos meios de produção, sob um 

Estado operário, retornando a um Marx antes das interpretações do próprio Marx. 

Segundo Postone, a "crítica do capital do ponto de vista do trabalho" foram realizadas na ex-

URSS, que segundo ele continuou sendo capitalista, em essência. Contrapondo o modelo 

soviético e o marxismo tradicional argumentando que o trabalho no processo de produção 

capitalista é mais fundamental para o capital que a propriedade privada e o mercado, e que 

a superação do capitalismo deve envolver uma transformação do modo de produção e não 

apenas do modo de distribuição existente. Como se Marx, Engels, Lênin e outros tivessem 

dito e escrito que a superação do capitalismo fosse apenas relativa ao modo de distribuição. 

Postone vê o capital como uma identidade fechada e luta de classes como auxiliar no 

desenvolvimento mecânico do capital, enquanto Marx buscou encontrar o "núcleo racional”. 

Assim, Postone inverte Marx e remistifica o capital num conservadorismo pessimista. Pois, 

para Postone, conceitos concretos como a desapropriação e uma sociedade sem classes são 

abstrações o que lhe leva a uma visão fechada do capital como um sujeito-objeto totalmente 

idêntico. 
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Por isso Postone não consegue resolver o enigma que se propõe de onde está a “consciência 

revolucionária” necessária superar as formas sociais capitalistas, pois desconsidera as 

relações de classe, relações de propriedade como "não essencial", como "aparências 

mistificadoras". 

Postone faz uma breve citação à introdução do Capítulo 1 do livro III d’O Capital, introdução 

esta a este capítulo que também faz o papel de um pequeno prefácio do terceiro livro da 

série, onde, segundo nosso autor canadense, Marx escreve que agora ele estaria examinando 

as formas que assumem na superfície da sociedade, na ação dos diferentes capitais, uns sobre 

os outros e na consciência comum dos agentes de produção. Vejamos: 

O movimento da apresentação de Marx entre os Livros I e III d’ O capital 

deveria, portanto, ser entendido não como um movimento de abordagem 

da “realidade” do capitalismo, mas como abordagem de suas múltiplas 

aparências superficiais. Marx não prefacia o terceiro volume com uma 

afirmação de que vai examinar um sistema capitalista completamente 

desenvolvido nem afirma que vai introduzir um novo conjunto de 

aproximações para compreender mais adequadamente a realidade 

capitalista. Pelo contrário, ele declara que “as várias formas de capital, tal 

como deduzidas neste livro, abordam passo a passo a forma que assumem 

na superfície da sociedade, na ação de diversos capitais uns sobre os 

outros, em competição, e na consciência comum dos próprios agentes de 

produção”. Enquanto a análise de valor de Marx no Livro I é a análise da 

essência do capitalismo, sua análise do preço no Livro III examina como 

essa essência aparece na “superfície da sociedade”.472 

 

Vejamos então, em duas diferentes edições em português como é realmente a redação deste 

trecho citado por Postone, a primeira da editora Nova Cultural de 1985-1986 e a segunda da 

Boitempo de 2017, para depois confrontarmos com a sua “interpretação”: 

Do que neste Livro Terceiro se trata não pode ser da formulação de 

reflexões gerais sobre essa unidade. Trata-se muito mais de encontrar e 

expor as formas concretas que surgem do processo de movimento do 

capital considerado como um todo. Em seu movimento real, os capitais se 

defrontam em tais formas concretas, para as quais a figura do capital no 

processo de produção direto, bem como sua figura no processo de 

circulação, só aparece como momento específico. As configurações do 

capital, como as desenvolvemos neste livro, aproximam-se, portanto, passo 

a passo, da forma em que elas mesmas aparecem na superfície da 

sociedade, na ação dos diferentes capitais entre si, na concorrência e na 

consciência costumeira dos agentes da produção.473 

 

                                            
472 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. 

Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 159. (itálicos no original) 
473 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Coordenação e revisão de Paul Singer; tradução de 

Regis Barbosa e Flávio R. Kothe. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1985-1986. p. 23. 
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E: 

Neste Livro III, nosso objetivo não poderia ser o de desenvolver reflexões 

gerais sobre a unidade. Trata-se, antes, de descobrir e expor as formas 

concretas que brotam do processo de movimento do capital considerado 

como um todo. Em seu movimento real, os capitais se confrontam em 

formas concretas, para as quais a configuração do capital no processo 

direto de produção, do mesmo modo que sua configuração no processo de 

circulação, aparece apenas como momento particular. Assim, as 

configurações do capital, tal como as desenvolvemos neste livro, 

aproximam-se passo a passo da forma em que se apresentam na superfície 

da sociedade, na ação recíproca dos diferentes capitais, na concorrência e 

no senso comum dos próprios agentes da produção.474 

 

Antes de prosseguirmos cabe a observação de que  

Até mesmo o título do manuscrito foi alterado por Engels, que transformou 

“Formações do processo como um todo” [Gestaltungen des 

Gesamtprozesses] em “O processo de produção capitalista como um todo” 

[Der Gesamtprozess der kapitalistischen Produktion]. Desse modo, uma 

analogia entre os títulos dos livros 1 e 2 é criada, mas, ao mesmo tempo, 

certa indefinição presente no título de Marx é eliminada.475 

Já a uma primeira vista, salta aos olhos a “compreensão” de Postone do seriam “formas-

sociais”, numa confusão primária entre formas e conteúdos sociais e aparências e essências 

de processos históricos. 

Pois, como bem define Alysson Mascaro em seu livro Estado e Forma Política476 ajuda-nos 

a compreender melhor este conceito: Formas sociais são modos relacionais constituintes das 

interações sociais; a reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais 

necessárias e específicas, que constituem o núcleo de sua própria sociabilidade. As 

sociedades de acumulação do capital, com antagonismo entre capital e trabalho, giram em 

torno de formas sociais como [forma] valor,  [forma] mercadoria e a [forma] jurídica; para 

descobrir-se o fulcro das estruturas do capitalismo, o entendimento de suas formas sociais é 

fundamental;  são as trocas concretas que ensejam a sua consolidação em formas sociais 

correspondentes; e , as formas são imanentes às relações sociais. 

Ou seja, formas-sociais são formas de relações sociais historicamente determinadas. Por 

exemplo, a forma (social) de exploração do trabalho, em sentido lato, (classe que não 

                                            
474 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro III: o processo global da produção capitalista. 

Trad. Rubens Enderle; edição de Friedrich Engels. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 53. 
475 HEINRICH, Michael.  A edição de Engels do Livro 3 de O capital e o manuscrito original de Marx. Crítica 

Marxista, Campinas, n. 43, p. 29-43, 2016. (itálico no original). Disponível em: 

https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo2017_06_03_06_34_44.pdf. 

Acesso em: 5 jan. 2019. 
476 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política.  São Paulo: Boitempo, 2013. 
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trabalha explora o trabalho dos que trabalham) na idade média era a servidão feudal, na idade 

antiga era a escravidão; no capitalismo a forma (social) de exploração do trabalho é a 

assalariada ou, através da “forma-salário”. 

Este é, em geral, o conceito de “forma-social”. E tal conceito não tem nada de “formalista”, 

abstrato ou de aparência, como entende Postone. Ao contrário, é uma forma material, de 

relação social, que expressa um conteúdo, igualmente material, desta determinada relação. 

Assim como para Marx, na “a sociedade burguesa, porém, a forma-mercadoria do produto 

do trabalho, ou a forma de valor da mercadoria, constitui a forma econômica celular.”477 

Mas Postone diz que, de acordo com Marx, as categorias "essenciais" para captar o capital 

são aquelas apresentadas no primeiro livro d’O Capital, seria a "estrutura profunda" do 

capital, enquanto as relações de classe, lutas de classe, trabalho assalariado, preços, são 

formas de aparência que mistificariam a "consciência comum". 

As "consciências comuns" permanecem "ligadas ao nível das aparências" e são mistificadas 

pelas aparências das estruturas profundas em reproduzir o capital: "...a relação entre o que e 

apreendido pelo nível analítico de valor e pelo de preço pode ser entendido como 

constituindo uma teoria (nunca integralmente completada)50 da constituição mutua das 

estruturas profundas e de ação e pensamentos diários. Tal processo e mediado pelas formas 

de aparência dessas estruturas profundas...”478. Assim Postone resolve o problema da 

cegueira das "consciências comuns", demonstrando as "essências" verdadeiras das 

mistificações, que seriam as categorias apresentadas por Marx no início d’O Capital. Pois, 

para Postone, a mistificação operada pelas "estruturas profundas" é associada ao "véu" que 

Marx menciona em sua seção sobre o fetichismo das mercadorias. 

Postone e a Crítica do Valor têm no centro de suas elaborações a teoria de Marx do 

fetichismo das mercadorias. Mas ambos parecem ler os livros II e III de O Capital como 

sendo a descrição de aparências dos processos, sendo que no Livro III Marx desconstrói o 

mito do auto nascimento do capital, que é o argumento central de Postone. E é justamente 

no Livro III que Marx demonstra a total dependência intransponível do capital em relação 

ao trabalho assalariado. Mas para Postone o Livro III não seria sobre conceitos "essenciais", 

                                            
477 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro III: o processo global da produção capitalista. 

Trad. Rubens Enderle; edição de Friedrich Engels. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 113. 
478 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. 

Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 160. 



217 
 

mas sim sobre "aparências de superficiais"; ao ter o mais concreto como o mais mistificador, 

Postone justifica – ideologicamente - sua própria abstração. 

Assim, a abstração de Postone descarta as críticas relativas a conceitos concretos como 

relações de propriedade ou relações de classe. 

Mas, Marx, no trecho acima, não diz que o concreto é mistificador ou ofusca "a consciência 

comum", pelo contrário, o que é mistificador para Marx é o processo de abstração, que é 

necessário ao pensamento humano, pois a mente humana isola conceitos abstratos da 

realidade complexa. E, segue Marx, para alcançar o pensamento concreto deve-se ir para 

"abstrações cada vez mais finas", porque, partindo de abstrações que são clara e 

conscientemente consideradas abstratas, podemos então, clara e conscientemente, "refazer 

nossa jornada" até determinações mais concretas. Assim, o conhecimento não é fornecido 

pelas abstrações mais finas, mas pelos resultados concretos do processo de abstração e 

intervenção na realidade. É por isso que Marx vai do abstrato ao concreto na sequência dos 

livros de O Capital. 

Mas, Postone, diferente do que “Marx quis dizer”, diz que as categorias abstratas iniciais de 

Marx desenvolverão uma "compreensão" total no curso do capital, e podem nos dar esse 

"entendimento total" como são, e os outros Livros de O Capital foram escritos apenas, diz 

Postone, para confirmar a veracidade do primeiro Livro.  

Entretanto, o desenvolvimento de categorias do abstrato ao concreto é uma ferramenta 

"conceitual", uma "aufhebung" (revogação em alemão), no sentido de uma superação de 

conceitos que preserva as categorias mais abstratas, mas envolve um salto qualitativo na 

compreensão do inferior para o superior, do menos abstrato para o mais abstrato, do menos 

concreto para o mais concreto. 

Além do que, também diferentemente de Postone, ir do abstrato para o concreto é bem 

diferente de passar da essência para a aparência. Essência e aparência são aspectos em que 

a mente apreende a realidade em qualquer nível de abstração, nada concretas. 

Ao contrário de Postone, Marx mostra como a realidade (conceituada) sempre tem essência 

e aparência, e Marx faz isso em todas as etapas de sua jornada rumo à concretude cada vez 

mais profunda, que é onde se encontram as categorias das formas mercadoria, valor, jurídica. 

Tanto que em Marx, no Capítulo 1 do Livro I, o conceito mais abstrato de valor é uma 

aparência, cuja essência é o conceito mais básico e abstrato do tempo de trabalho. Essência 

essa do valor, o trabalho, que Postone também não vê, apesar de estar no início. 
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E, Marx, no caminho a uma concretude superior, mostra como o conceito mais concreto de 

preços é uma aparência, cuja essência reside em uma concepção mais concreta de capital. 

O movimento contínuo entre essência e aparência em O Capital não é de um extremo ao 

outro, mas de um lado para o outro, porque é esta tensão entre essência e aparência que 

obriga a mente a superar um nível particular de abstração e ir para o próximo nível, de 

concretude superior, e esse processo do conhecimento nunca termina. 

Mas para Postone, Marx passou da "essência" para as aparências mistificadoras, onde as 

categorias de Marx do primeiro capítulo do primeiro Livro de O Capital são as “essenciais”. 

Por isso Postone descarta as categorias de fatores que segundo ele seriam "não essenciais" 

em Marx, como relações de propriedade ou relações de classe, ou "o duplo caráter da 

mercadoria". Em Postone não há uma "aufhebung" (revogação) mais sim uma “abschlag” 

(redução). 

Isto porque Marx começou com a troca simples, porque era onde os economistas burgueses 

haviam terminado. Muitos ideólogos burgueses ficam felizes em equiparar o capitalismo a 

uma sociedade formada por livres proprietário, vendedores e compradores livres, sujeitos de 

direitos livres e iguais. 

Mas Marx expõe essa ilusão do capitalismo como sendo apenas uma verdade parcial, pois a 

teoria do capitalismo em Marx é a de uma sociedade de classes, onde a liberdade-igualdade 

e a falta de liberdade-desigualdade implicam-se, necessariamente, uma à outra, do abstrato 

para o concreto. 

Marx parte da troca simples para identificar as categorias mais básicas, como valor, os dois 

aspectos da mercadoria, valor de uso e valor de troca, os dois aspectos do trabalho, trabalho 

concreto e trabalho abstrato. 

Então, Marx mostra como a divisão do trabalho no capitalismo é regulada por uma 

propriedade "objetiva" dos produtos, que aparece "estampada neles", o valor e suas leis, e 

que é independente da vontade ou ações de produtores individuais. 

Mas Postone insiste que o objetivo do trabalho é produzir mercadorias para vender a fim de 

adquirir bens, valores de uso, feitos por outros trabalhadores, logo, o trabalho é um meio de 

aquisição dos valores de uso dos outros por meio da troca, como se fosse uma troca direta 

do valor de uso do trabalho individual de cada um pelos valores de uso dos outros trabalhos 

individuais, quase um escambo de valores de uso. 
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O problema é que entre a produção nesta troca supersimples de Postone e a produção 

capitalista real é a apenas realidade das relações de propriedade burguesas, onde a produção 

capitalista é tal que os produtores não possuem seus meios de produção. 

Para reforçar seu argumento, Postone alega que o conceito de trabalho como um modo de 

aquisição é "essencial" para Marx, apesar de Marx nunca ter dito isso, e, simplesmente não 

escreveu o que não queria, porque sabia que seria errado em um nível mais concreto, pois se 

as classes fossem consideradas na troca simples abstrata, as classes seriam apenas 

agrupamentos sociológicos extrínsecos, também abstratos para o processo do capital, como 

são para Postone em “Tempo Trabalho e Dominação Social”, e secundárias para a Crítica 

do Valor, em geral. 

Pois, além da dominação abstrata do mercado, do valor e de suas leis, o trabalhador também 

sofre uma dominação concreta, despossuído, pois, dos meios de produção e produzindo em 

troca do salário, o trabalhador que cria o mundo das mercadorias o vê como um mundo 

estranho a si mesmo, isto é, fetichizado. Esse mundo “estranho” que ele mesmo criou o 

recebe como inimigo, como capital, como a máquina que comanda e submete seu trabalho, 

de acordo com as leis objetivas do valor, com a dinâmica do capital. 

Para a troca simples, o trabalho seria, sim, um meio de aquisição dos valores de uso, mas 

isso não se sustenta no capitalismo, pois no capitalismo o trabalho não é feito para troca 

simples e direta de seus produtos, mas pela forma-salário. 

Como quis dizer e de fato disse Marx, em O Capital,  

a forma-salário extingue, portanto, todo vestígio da divisão da jornada de 

trabalho em trabalho necessário e mais-trabalho, em trabalho pago e 

trabalho não pago. Todo trabalho aparece como trabalho pago. Na corveia, 

o trabalho do servo para si mesmo e seu trabalho forçado para o senhor da 

terra se distinguem, de modo palpavelmente sensível, tanto no espaço 

como no tempo. No trabalho escravo, mesmo a parte da jornada de trabalho 

em que o escravo apenas repõe o valor de seus próprios meios de 

subsistência, em que, portanto, ele trabalha, de fato, para si mesmo, aparece 

como trabalho para seu senhor. Todo seu trabalho aparece como trabalho 

não pago. No trabalho assalariado, ao contrário, mesmo o mais-trabalho ou 

trabalho não pago aparece como trabalho pago. No primeiro caso, a relação 

de propriedade oculta o trabalho do escravo para si mesmo; no segundo, a 

relação monetária oculta o trabalho gratuito do assalariado.479 

 

                                            
479 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 610. 
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Mas Postone e a Crítica do Valor não compreendem, parafraseando a sequência do texto 

acima, a transformação do valor e do preço da força de trabalho na forma-salário, porque 

essa forma de manifestação torna invisível, não só para Postone, mas para o processo em si, 

e é onde repousam todas as noções jurídicas, tanto do trabalhador como do capitalista, todas 

as mistificações, incluídas as de Postone, do modo de produção capitalista, todas as suas 

ilusões de liberdade, todas as tolices apologéticas da economia vulgar. 

Pois, para o produtor, o trabalho produz bens que pertencem a outros e reproduz sua 

expropriação, além de produzir seu próprio inimigo, o capital. Em uma reviravolta 

paradoxal, indo da abstração da troca simples para uma concepção mais concreta do 

capitalismo, o trabalho perde seu caráter de "meio de aquisição", como gostaria Postone, e 

se torna, o seu contrário, um meio de desapropriação. 

Isto porque o valor de uma mercadoria é a “forma objetiva do trabalho social gasto em sua 

produção.” e medimos a grandeza de seu valor pela grandeza do trabalho nela contido. 

“Como podemos determinar o valor, por exemplo, de uma jornada de trabalho de 12 horas? 

Pelas 12 horas de trabalho contidas numa jornada de trabalho de 12 horas, o que é uma 

absurda tautologia.”480 

E, para “ser vendido no mercado como mercadoria, o trabalho teria, ao menos, de existir 

antes de ser vendido. Mas se o trabalhador pudesse dar ao trabalho uma existência 

independente, o que ele venderia seria uma mercadoria, e não trabalho.”481 

E ainda:  

Abstraindo dessas contradições, uma troca direta de dinheiro, isto é, de 

trabalho objetivado por trabalho vivo, ou anularia a lei do valor, que só se 

desenvolve livremente com base na produção capitalista, ou anularia a 

própria produção capitalista, fundada precisamente no trabalho 

assalariado.482 

 

Isto porque:  

No mercado, o que se contrapõe diretamente ao possuidor de dinheiro não 

é, na realidade, o trabalho, mas o trabalhador. O que este último vende é 

sua força de trabalho. Mal seu trabalho tem início efetivamente e a força 

de trabalho já deixou de lhe pertencer, não podendo mais, portanto, ser 
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Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 605. 
481 Ibid. p. 605. 
482 MARX, Karl. op. cit. p. 606. 
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vendida por ele. O trabalho é a substância e a medida imanente dos valores, 

mas ele mesmo não tem valor nenhum.483 

 

Ou ainda:  

na “expressão “valor do trabalho”, o conceito de valor não só se apagou 

por completo, mas converteu-se em seu contrário. É uma expressão 

imaginária, como valor da terra. Essas expressões imaginárias surgem, no 

entanto, das próprias relações de produção. São categorias para as 

formas em que se manifestam relações essenciais. Que em sua 

manifestação as coisas frequentemente se apresentem invertidas é algo 

conhecido em quase todas as ciências, menos na economia política.484 

 

Menos em Postone e na Crítica do Valor. Por isso a igualdade, que Postone pretende, das 

trocas que se efetuam entre os agentes da produção baseia-se na circunstância de se 

originarem das relações de produção como consequência lógica-material, assim como as 

formas jurídicas aparecem como atos de vontade dos sujeitos de direito, como expressões de 

sua vontade comum e como contratos cuja execução pode ser imposta à uma parte individual 

através do Estado, mas essas trocas, não podem, como formas, determinar seus conteúdo, 

que só podem ser justos se correspondem a um determinado modo de produção, ou e injusto 

se não lhe corresponder, a escravidão, p. ex., no modo de produção capitalista não é justa. 

Portanto, o trabalho no capitalismo, ao contrário do que disse e quis dizer Postone, não é 

meio de aquisição, mas sim meio de expropriação do valor, do capital contra o trabalho. A 

forma-salário, transformada por sua vez em forma-dinheiro, sim e meio de aquisição de bens, 

ou de valores de uso, pelos trabalhadores. A forma-salário e a forma-dinheiro mediam a 

relação entre trabalho e capital, que não é mais uma troca simples, mas sim complexa. A 

forma-salário, então é a forma (social) de exploração do trabalho, em sentido lato, (classe 

que não trabalha/produz explora o trabalho dos que trabalham/produzem), se na idade média 

era a servidão feudal, na idade antiga a escravidão; no capitalismo a forma (social) de 

exploração do trabalho é a forma-salário. 

O que Postone e a Crítica do Valor não conseguem, ou não querem, ver é que o horror 

escondido na força de trabalho como uma mercadoria diferente das outras, está na 

experiência do trabalhador na subsunção real do trabalho, que não pode aparecer em nível 

                                            
483 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Livro I: o processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2017. p. 607. 
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de abstração, não pode ser reduzido ao duplo caráter do trabalho de um produtor 

independente. 

Mas para Postone, o trabalho é uma atividade feita com o resultado de se relacionar com os 

outros, "O trabalho em si constitui uma mediação social em lugar de relações sociais 

abertas."485, um conceito como resultado do outro, o segundo com a verdade "essencial" do 

primeiro, ambos apenas abstratos, aplicados ao "nível lógico" do capital sem problemas. Mas 

na verdade é um sofisma tautológico, pois quando os produtores perdem a relação com o 

resultado de seus produtos, pois a eles não pertencem, o trabalho feito não é para os 

trabalhadores uma simples mediação social. A mediação social é realizada pela troca de 

força de trabalho por salário, e depois pela troca de dinheiro por mercadorias. Há dois graus, 

ou duas etapas de relações sociais, ou mediações, antes do acesso aos valores de uso. Dois 

momentos que Postone não vê.  

Justamente por não ver as contradições acima, que para Postone o ciclo M-C-M’ 

(mercadoria/força de trabalho – Capital – mercadoria/bens/valores de uso) é resultado do 

valor na troca simples, onde o valor se torna mais-valor, ou seja, a produção de mercadoria 

leva "logicamente" auto expansão do valor. 

Esta redução (abschlag) que Postone faz do capitalismo o leva a ver as "pessoas" ou "o 

indivíduo" confrontando o capital como uma "matriz de dominação social" impessoal, isto 

é, o lado subjetivo da contradição do capital é algo que o burguês também sofre assim como 

o proletário, ou seja, a tensão entre a liberdade formal e as “restrições objetivas”486 ditadas 

pela lei do valor e o capital, como matriz desta relação social, que compele "todos os 

indivíduos" ao trabalho e à ética do trabalho. 

A conclusão desta “lógica” de Postone é que o capital é um inimigo de classe transversal, é 

uma "matriz de dominação social", que a todos governa, produtores e trocadores, pessoas 

independentes de sua classe social. Entretanto, o capital precisa de uma classe de capitalistas 

que a personifique, podem ser indivíduos, grupos ou burocratas estatais. 

Como resultado desses conceitos marxistas vulgares de classe, que Postone evoca ele não 

consegue explicar nem a ex-URSS nem o capitalismo concreto, e acaba por negar todos os 

conceitos de classes de Marx, como “aparências abstratas” da “essência inicial” “daquela 
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época”,  acaba descartando muitas etapas, graus, mediações, relações, sem prévia análise 

nem crítica, em apologias vazias. 

Para Postone as “pessoas” são todas vítimas da "matriz" da dominação, o capital. Isto, para 

uma teoria que ajude a entender como agir no sentido da superação das formas sociais 

capitalistas, para orientar a ação, de "pessoas" são indiferenciadas, é simples inutilidade. 

A nossa principal crítica a Postone é quanto à estrutura de sua obra “Tempo Trabalho e 

Dominação social, onde o resultado é o pressuposto, ou seja, a partir da abstração da troca 

simples, onde as classes e a desapropriação de uma classe não têm lugar, o Postone prova 

tautologicamente o que ele já assumiu, assim as conclusões lógicas de Postone são seus 

pressupostos políticos. 

Essa perspectiva de Postone “desclassicizada” não contribui para uma teoria que vise a 

superação das formas sociais capitalistas, pois não vê nem o trabalho, nem quem o executa, 

o trabalhador em uma relação assalariada, que vive expropriação real e alienação real, a 

dureza das relações de propriedade, não vê a experiência concreta como logicamente 

essencial. 

A crítica de Postone ao capitalismo e seus males é uma crítica do ponto de vista 

individualista, de um “individuo” “isolado”, por “abstração”, para o qual o conceito de 

trabalho como meio de aquisição faz algum sentido, por, em tese, se relacionar com a 

sociedade como um produtor independente, individual. 

Este ponto de vista individualista vê apenas a forma mais universal e abstrata da alienação 

no capitalismo, a alienação formal, suas próprias restrições objetivas do mercado. 

Postone e seu individualismo metodológico não conseguem ver que o que obriga o 

trabalhador a uma quantidade desesperada de trabalho é justamente a força abstrata da 

competição.  

Por isso Postone e seu individualismo metodológico concebem produtores e trocadores como 

"pessoas", individualmente, e, para esta visão individualista de mundo, não faz muita 

diferença ou é até melhor uma teoria que não questione a propriedade privada dos meios de 

produção. Por isso também Postone consegue misturar os conceitos de valor da força de 

trabalho e de tempo de trabalho necessário, p. ex., quando diz que:  

A tirania do tempo na sociedade capitalista e uma dimensão central na 

análise das categorias marxianas. Na minha consideração da categoria do 

tempo de trabalho socialmente necessário, demonstrei até agora que ela 

não descreve simplesmente o tempo despendido na produção de uma 
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determinada mercadoria, mas e uma categoria que, em virtude de um 

processo de mediação social geral, determina a quantidade de tempo que 

os produtores devem gastar se quiserem receber o valor total do seu tempo 

de trabalho.487 

 

Enquanto, como vimos nas citações acima que Marx disse e, sim, quis dizer que o 

trabalhador assalariado não recebe a totalidade do seu tempo de trabalho.  Marx desvendou 

um dos segredos da exploração no capitalismo, que até então era velado, isto é, coberto por 

um véu, por uma mistificação de supostas relações individuais e não de classes. 

Assim, a teoria individualista de Postone não é apenas e inútil para a superação das formas 

sociais capitalistas, como também está logicamente errada, pois as relações de propriedade 

no capitalismo são fundamentais para que o capital exista como "matriz de dominação 

social" e para a “compulsão” do produtor trabalhar é uma compulsão real, pois os 

trabalhadores não podem ser "recursos externos" ou logicamente desnecessários. 

Ao contrário de Postone, Marx deixa claro que a produção capitalista, que para a economia 

política burguesa assumem aparece como "natural" ou "universal", está ligada ao capital e 

suas leis, históricas, no sentido de que a produção e o trabalho concreto são "moldados pelo 

valor e suas leis", mas isso não implica que não existam relações sociais, de classes, 

anteriores, concomitantes e posteriores, ou seja permanentes, ao valor e de suas leis. 

Pois como disse Pachukanis488, como vimos antes, a sociedade de classes não é apenas um 

mercado no qual se inserem os proprietários de mercadorias autônomos, mas também uma 

arena de conflitos entre as classes, na qual o Estado é concebido como uma arma importante. 

Na verdade, não há uma coexistência, mas um domínio de uma classe sobre a outra e que o 

acirramento da luta de classes faz com que burguesia revele seu modelo de Estado de Direito, 

deixando de camuflá-lo, passando a demonstrar a essência do poder estatal como a violência 

organizada de uma classe que se sobrepõe às demais. 

E, ousamos a completar esta afirmação de Pachukanis que não apenas o Estado é uma arma 

poderosa, mas também a própria relação de propriedade privada dos meios de produção para 

uma classe, o despossuir os meios de produção para outra classe, a dialética entre 
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necessidades e possibilidades e as conformações ideológicas por esta realidade social 

material também são armas tão poderosas quanto o Estado. 

Ao contrário de Postone em que a produção e o trabalho concreto são moldados apenas pelo 

valor e por suas leis, mas não pelas relações sociais, de classes, reais, que encobrem o valor 

e suas leis. 

Pois para Postone apenas o valor e suas leis são fatores concretos, e as relações de 

propriedade no capitalismo e as relações de classe são extrínsecos, i. é, não essenciais. 

Enquanto que para Marx, ao contrário de Postone, a produção é, também, uma relação de 

propriedade, concreta: 

Imaginada da maneira mais superficial, a distribuição apresenta-se como 

distribuição dos produtos e como se estivesse muito afastada da produção 

e quase independente em relação a ela. Porém, antes de ser distribuição de 

produtos é: 1° - a distribuição dos instrumentos de produção; 2° - o que é 

uma nova determinação da mesma relação - a distribuição dos membros da 

sociedade nos diferentes gêneros de produção (subordinação dos 

indivíduos sob relações determinadas de produção). A distribuição dos 

produtos é manifestamente um resultado dessa distribuição que se encontra 

incluída no próprio processo de produção e determina a organização da 

produção. Considerar a produção deixando de lado essa distribuição que 

encerra é, evidentemente, abstração vazia, enquanto que, ao contrário, a 

distribuição dos produtos deriva por si mesmo daquela distribuição que 

originariamente constituía um momento da produção.489 

 

Ou seja, o que Marx está querendo dizer, e diz, é que a troca capitalista é moldada pela 

produção capitalista, porque a distribuição dos produtos é determinada pela forma como a 

distribuição dos meios de produção já moldou a produção, ou ainda, que a distribuição 

capitalista é moldada por uma relação de classe, porque a propriedade privada dos meios de 

produção, é um aspecto decisivo das relações de produção, uma condição sine qua non do 

modo de produção capitalista. 

Mas isto não quer dizer, em absoluto, que basta acabar com a propriedade privada dos meios 

de produção como afirmou um setor do marxismo, chamado por Postone e pela Crítica do 

Valor de “marxismo tradicional”, para se construir o socialismo, no sentido de superar as 

formas sociais capitalistas. Mas o contrário também é verdadeiro, não se pode avançar para 

a superação das formas sociais capitalistas sem o fim da propriedade privada dos meios de 

                                            
489 MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia da Economia Política. Trad. Florestan Fernandes. São 

Paulo: Expressão Popular, 2008. p. 253. 
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produção de uma determinada classe social, mas não como fim, e sim apenas como primeiro 

passo do processo de superação. 

Isto porque a falta de propriedade dos trabalhadores e a posse do trabalho vivo pelo trabalho 

objetificado, isto é, a apropriação do trabalho alienado pelo capital, são, como já dissemos 

acima, condições fundamentais do modo de produção capitalista, onde os modos de 

distribuição são as próprias relações de produção em subespécie de distribuições. 

Nos Grundrisse, Marx disse, e quis dizer que: 

Causou muita confusão na economia política o fato de que as 

determinações de circulante e fixo inicialmente nada mais são que o 

próprio capital posto sob duas determinações, uma vez como unidade do 

processo, depois como fase particular do mesmo, ele próprio como 

diferença de si como unidade – não como duas espécies particulares de 

capitais, o capital em duas espécies particulares, mas como diferentes 

determinações formais do mesmo capital.490 

 

Não só à economia política. Um pouco mais à frente, na mesma obra, Marx afirma que: 

A última figura servil que assume a atividade humana, a do trabalho 

assalariado, de um lado, a do capital, de outro, é com isso esfolada, e essa 

própria esfoladura é o resultado do modo de produção correspondente ao 

capital; as condições materiais e intelectuais da negação do trabalho 

assalariado e do capital, elas mesmas já sendo a negação de formas 

anteriores da produção social não livre, são elas próprias resultado de seu 

processo de produção. A crescente inadequação do desenvolvimento 

produtivo da sociedade às suas relações de produção anteriores 

manifestasse em contradições agudas, crises, convulsões.491 

 

Por isso, se os trabalhadores fossem donos dos meios de produção e os usassem para suas 

próprias necessidades, o produto também seria propriedade dos trabalhadores. Ao contrário 

das abstrações vazias de Postone, para Marx a forma da mercadoria, na simples troca, 

implica a necessidade objetiva de trocar valores para sobreviver, mas isso, não significaria 

que seria necessário trabalhar para viver, como o capitalista, ou o burguês, não precisa 

trabalhar para sobreviver. O que faz os trabalhadores trabalharem é a sua falta de propriedade 

dos meios de produção, para reproduzirem suas vidas sem ter que pedir emprego. 

Também é verdade que esse “segredo” é assegurado por muros, arames farpados, cercas, 

seguranças particulares, polícias e exércitos, sem os quais a "objetividade" da forma-

                                            
490 MARX, Karl. Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857 – 1858 - Esboços da crítica da economia 

política. Supervisão. Mario Duayer; trad. Mario Duayer e Nélio Schneider. São Paulo: Boitempo, 2011. p. 

832 (itálicos no original). 
491 MARX, Karl. op. cit. p. 1034. 
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mercadoria e de todas as outras formas sociais capitalistas estariam, no mínimo, ameaçadas. 

Isto é, a alienação implicada pela forma-mercadoria, é sentida por todas as pessoas, mas a 

alienação real por uma classe diferente da outra, a alienação do capitalista é com seu 

enriquecimento e poder, que também servem para manter a do trabalhador. 

Para os trabalhadores, a alienação formal e a alienação real derivam em outro lugar, pois os 

trabalhadores refletem a produção de um mundo estranho, um mundo que não lhes pertence, 

no sentido mais óbvio e concreto, pois pertence à burguesia. Pois não há como falar sobre 

valor, capital, alienação, assim como a produção capitalista, sem se falar nas relações 

concretas de produção e nas relações de classe como suas condições fundamentais; ou de 

capital como valor que se auto valoriza, sem falar na absorção dos trabalhadores por este 

mesmo capital, que trabalham para o capital, todos os dias. 

Postone, ao ver somente as abstrações como se fossem "essenciais", refaz um fetichismo do 

capital, como uma apoteose da separação das relações sociais que o sustentam. Ao ver essas 

abstrações como "essenciais" impedem Postone de ver que na ex-URSS, a expropriação dos 

trabalhadores não foi abolida, que essa expropriação foi administrada por burocratas, mas 

permaneceu, que os trabalhadores ainda eram alienados do produto de seu trabalho e que 

precisavam de dinheiro para comprar valores de uso para sobreviver. 

Postone, na verdade, acolheu, sem críticas, o conceito reducionista do stalinismo de relações 

de propriedade como propriedade privada de burgueses individuais, coerente com sua visão 

individualista de mundo e com seu decorrente individualismo metodológico.  Por isso 

Postone aceita a ex-URSS como uma "relação entre socialismo, quando determinado em 

termos de planejamento econômico e propriedade pública”492, sem propriedade privada, 

sem, no entanto, questionar a natureza do ele chama de "propriedade pública", pois em sua 

teoria as relações de propriedade são "não essenciais" para o capitalismo. 

A troca simples, abstrata, considera uma produção feita "essencialmente" por produtores 

independentes e abstrai as relações de classe. Neste conceito abstrato de produção, não há 

nada de classes e as relações de propriedade. Mas ao Postone “esquecer” as relações sociais 

concretas, ou considerá-las como “não essenciais”, também se “esquece” das classes e das 

relações de propriedade em seus conceitos-chave, e, portanto, “prova” que as classes e as 

relações de propriedade não são "essenciais". Essa conclusão, francamente, não é uma 

                                            
492 POSTONE, Moishe. Tempo, trabalho e dominação social: uma reinterpretação da teoria crítica de Marx. 

Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 26. 
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descoberta, mas apenas uma confirmação tautológica do que ele já havia intencionado desde 

o começo, quando estabeleceu sua metodologia e perspectiva individual, individualista, de 

pessoas “abstratas” e não de classes sociais, reais, concretas, nem das relações de 

propriedade dos meios de produção que determinam, configuram e conformam essas classes 

e suas relações, intrínseca e extrinsecamente conflituosas. 

Postone reduz todos os aspectos do capital às categorias "essenciais" que Marx apresenta no 

Capítulo 1, Livro I de O Capital, com isso acaba por reduzir a produção capitalista, excluindo 

espécies particulares da distribuição e da produção, ou seja, a não-propriedade dos meios de 

produção pelos trabalhadores, da qual decorre a necessidade de vender sua força de trabalho 

para viver, sobreviver e reproduzir a vida. Isto não tem espaço na teoria de Postone, pois a 

abstração das categorias "essenciais" de Marx é um mundo de proprietários iguais, 

produtores iguais, apenas em abstrato, mas a relação social concreta de propriedade, que 

molda a forma concreta de produção, que extrai de o máximo de trabalho possível dos que 

não têm propriedade, porque para Postone o concreto “não é essencial”. 

Postone também recorta "dois aspectos da forma da mercadoria" em troca simples, pois o 

trabalho no capitalismo não é trabalho de produtores independentes, é trabalho feito por 

vendedores de uma mercadoria especial, a capacidade de trabalhar, a força de trabalho. 

Mas, contraditoriamente para Postone “somente no capitalismo que a força de trabalho se 

torna uma mercadoria, e o trabalho assume a forma de trabalho assalariado. Só então a 

forma-mercadoria do produto do trabalho se torna universal”493, ou seja, a troca simples, 

para nosso autor canadense, expressa a verdade do capitalismo, que inclui a venda e a compra 

da força de trabalho. 

É mais um sofisma de Postone, pois ele deixa de se incomodar com a natureza da força de 

trabalho, tomando o trabalho assalariado como uma mera categoria "sociológica", sem 

relevância fundamental para o capital, essa redução o impede de ver a subjetividade do 

capitalismo e a interatividade da objetividade. Enquanto que para Marx os elementos 

subjetivos da produção capitalista resultam apenas da experiência concreta dos trabalhadores 

com a alienação real, com o trabalho assalariado e com a venda de força de trabalho, que são 

não essenciais para Postone. 
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Para Postone o capital é o único objeto-objeto idêntico e segundo Postone, para Marx, as 

engrenagens da dinâmica do capital, são os objetos-objeto idênticos. 

Enquanto Marx, nos Grundrisse, diz:  

Mas de forma alguma é o processo de gênese do próprio concreto. P. ex., 

a categoria econômica mais simples, digamos, o valor de troca, supõe a 

população, população produzindo em relações determinadas; [supõe] 

também um certo tipo de família – ou comunidade – ou de Estado etc. Não 

pode jamais existir, exceto como relação abstrata, unilateral, de um todo 

vivente, concreto, já dado. Como categoria, ao contrário, o valor de troca 

leva uma vida antediluviana. Por essa razão, para a consciência para a qual 

o pensamento conceitualizante é o ser humano efetivo, e somente o mundo 

conceituado enquanto tal é o mundo efetivo – e a consciência filosófica é 

assim determinada –, o movimento das categorias aparece, por 

conseguinte, como o ato de produção efetivo – que, infelizmente, recebe 

apenas um estímulo do exterior –, cujo resultado é o mundo efetivo; e isso 

– que, no entanto, é uma tautologia – é correto na medida em que a 

totalidade concreta como totalidade de pensamento, como um concreto de 

pensamento, é, de fato um produto do pensar, do conceituar; mas de forma 

alguma é um produto do conceito que pensa fora e acima da intuição e da 

representação, e gera a si próprio, sendo antes produto da elaboração da 

intuição e da representação em conceitos. O todo como um todo de 

pensamentos, tal como aparece na cabeça, é um produto da cabeça 

pensante que se apropria do mundo do único modo que lhe é possível, um 

modo que é diferente de sua apropriação artística, religiosa e prático-

mental. O sujeito real, como antes, continua a existir em sua autonomia 

fora da cabeça; isso, claro, enquanto a cabeça se comportar apenas de 

forma especulativa, apenas teoricamente. Por isso, também no método 

teórico o sujeito, a sociedade, tem de estar continuamente presente como 

pressuposto da representação.494 

 

Ou seja, para o método de Marx não se pode começar com qualquer conceituação abstrata 

sem as raízes concretas de suas categorias abstratas de valor, trabalho abstrato, que são "os 

indivíduos reais", pois por trás do valor e de suas leis, existe uma forma específica de 

realidade social, uma relação material entre as pessoas, mediada pelas relações sociais entre 

seus produtos. 

É verdade que o capital se apresenta como uma entidade autossustentável, o sujeito da 

história, o progresso, a criatividade, a iniciativa, a produtividade, o progresso, mas tal poder 

é baseado nas ações sociais, relações de produção, onde não há a propriedade dos meios de 

produção pela classe trabalhadora; e, somente por essa não-propriedade, a capacidade de 

trabalho do trabalhador é inútil sem o capital e o trabalhador é obrigado a respeitar seu poder, 
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é assim que o poder do capital se torna real, e não pela “varinha de condão do fetiche da 

mercadoria”. 

Ou seja, para Marx, o capital não é um poder de fora, inacessível e incontestável, mas o 

resultado das relações sociais, ou melhor, o capital é o resultado de um processo social 

instável que é continuamente desafiado pela luta de classes que continuamente tem a 

necessidade de se reafirmar como "objetivo", não como sujeito automático, absoluto, 

abstrato, imutável.  

Postone toma a teoria de Marx do fetichismo da mercadoria e a revelação de seu segredo e 

a põe de cabeça para baixo, pois Marx mostra que o capital é baseado em nossas relações 

sociais, e Postone tenta nos convencer de que nossas relações sociais são baseadas no capital 

e não o contrário. Pois para Postone o trabalho para troca cria o valor e suas leis, uma vez 

que o valor e sua lei constituem o mecanismo que distribui o trabalho na sociedade, então o 

trabalho constitui nossa "inter-relação social". 

Postone analisa a divisão social do trabalho como constituída somente pelo valor, que é 

apenas um aspecto parcial das relações sociais. Postone, repete um dos erros lógicos da 

Crítica do Valor ao tomar a parte pelo todo, pois para ele a forma específica da realidade 

social por trás do valor não são as relações sociais de produção e de reprodução, mas o valor 

e suas leis.  

Por sua teoria, hipoteticamente, Postone poderia “imaginar” um país, onde o valor cria mais 

valor por si mesmo e a burguesia fosse feliz e perfeita e deixar a humanidade em paz na 

maior parte do mundo, seria o “capitalismo num só país”. 

Mas para Postone o valor é a realidade social por trás de si mesma, onde o trabalho e seu 

produto se mediam a si mesmos e o capital torna-se o destilado essencial da existência da 

classe trabalhadora, e é este “éter” de capital que constitui todas as pessoas abstratas como 

sujeitos e objetos, num completo reducionismo. 

Postone iguala trabalho a capital para eliminar a luta de classes do conceito de relações 

sociais "essenciais". Nunca foi uma dedução lógica decorrente de uma análise da realidade, 

mas, desde o início, a tentativa de uma indução ilógica. 

Postone não consegue ver, ou não quer ver, que o capital é uma totalidade, e enquanto tal 

uma abstração, e como totalidade nada existe fora dela, mas como abstração o capital é um 

aspecto da realidade concreta, mas não é a própria realidade concreta, é como a superfície 

de um planeta, envolve todo o planeta, expressa a forma do planeta, mas não a superfície 
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não é todo o planeta, nem tampouco se reduz a ele, e a superfície precisa do conteúdo do 

planeta para existir e para expressar sua forma. Assim como a mercadoria e sua forma, o 

valor e suas leis atuam sobre as relações sociais, criando, sim, uma interdependência social, 

mas isto é um aspecto da sociedade, e não toda a sociedade.  

Pois a 'interdependência' social é uma divisão do trabalho da sociedade que é realizado 

através de uma relação baseada na liberdade e igualdade de troca e aparece como o resultado 

de necessidades 'objetivas' do mercado. 

Mas a interdependência para o capitalista é a necessidade objetiva de investir o seu capital 

em determinados mercados sem ser diretamente obrigado por qualquer outra pessoa, isso 

para o burguês é a liberdade. 

Enquanto a interdependência para o trabalhador é a necessidade também objetiva de trocar 

valores como condição para a reprodução, como um despossuído que está vendendo sua 

força de trabalho, a divisão social do trabalho significa a "necessidade objetiva" de fazer isso 

ou aquilo que é trabalho trocado por salário, nos empregos disponíveis no mercado de 

trabalho, ou seja, a "necessidade objetiva" de viver de acordo com certos padrões ditados 

pelo mercado de habitação, de alimentação, de vestuário, sem ser obrigado por ninguém 

diretamente. Isto para o trabalhador é a liberdade de vender sua força de trabalho. 

A interdependência social estabelecida pela troca de mercadorias é resultado das 

interrelações sociais, mas não é idêntica a elas, isto é, não é o todo. Postone confunde as 

relações sociais com essa interdependência porque vê sua reduzida imagem de relações 

sociais apenas como as "necessidades objetivas" e a classe trabalhadora e os trabalhadores 

apenas como repetidores autômatos do capital e de suas leis, sem resistência, sem luta de 

classes. Por isso Postone precisa retirar a luta de classes de sua teoria, para a sua teoria fazer 

algum sentido na sua indução para diminuir, desprezar ou desconsiderar as lutas de classes. 

Enquanto que na realidade concreta e conflituosa das relações sociais a luta de classes 

emerge da experiência concreta de subsunção e da resistência dos trabalhadores à esta 

subsunção, em greves, ocupações, sabotagens, rebeliões, manifestações, passeatas, 

trancamentos, e também em dissertações, teses, livros, panfletos, poemas, músicas, canções, 

filmes, fotos, pinturas, esculturas, debates, aulas, etc. 

Postone, ao reduzir o sujeito social a um elemento de capital como "sujeito-objeto idêntico", 

ele reduz a luta de classes, e sua concretude, a um conjunto de ações e pensamentos que se 

harmonizam com valor e suas leis. Os trabalhadores são e se vêm compradores e vendedores 
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essencialmente livres. Mas a luta de classes não é reduzida a atos abstratos de proprietários 

de mercadorias que seguem as regras sagradas do mercado. 

Luta de classes é a quebra do esquema a visão de mundo parcial e limitada de Postone. Luta 

de classes é a crítica das armas à desarmada crítica do valor e do capital de Postone. 

Mas Postone vê a luta de classes dos "trabalhadores coletivos" como meras negociações 

sindicais, já incorporadas pelo capital e sua lógica, negociações, estas segundo este autor 

que legitimam o trabalhador coletivo como "burgueses" proprietários da força da mercadoria 

de trabalho, e, a força de trabalho é reduzida a uma mercadoria como todas as outras, 

coerentemente com a redução do capitalismo à troca simples, e estas relações de troca e as 

lutas de classe são reincorporadas em negociações sindicais, como resultado de um conflito 

contínuo, insuperável e interno ao capital. 

Marx, entretanto, partiu da forma-mercadoria e de seu mecanismo de mediação social e não 

incluiu a luta de classes na troca simples, mas a abordagem de Marx e sua identificação a 

uma realidade social por trás do valor, é coerente com uma visão mais concreta e 

desenvolvida que inclui, sim, antagonismo e luta de classes. 

Da mesma forma que a Crítica do Valor, Postone não mantém sua teorização aberta, ele a 

fecha, nos mesmos moldes já criticados por Joachim Hirsch mais acima, pois Postone 

desconsidera a origem histórica da forma-mercadoria, na qual teve, e muita, luta de classes, 

como os cercamentos na Inglaterra495,  parte diretamente da forma-mercadoria e do trabalho 

que produz a mercadoria. Postone combina, então, a "interdependência" realizada pela forma 

de mercadoria com o conjunto das "inter-relações sociais" e mais tarde "deriva" que o capital 

é uma totalidade e todos, burgueses e proletários, fazem fazemos parte dela, o que é um 

pressuposto ideológico, portanto, falacioso. 

Postone parte também da teoria do fetichismo da mercadoria de Marx e a remonta de trás 

para a frente, reafirmando passo a passo, um fetichismo cego da mercadoria, insistindo que 

sua própria teoria da fetichização da mercadoria é um exemplo da teoria de Marx do 

fetichismo das mercadorias, mas Postone esquece as relações reais de vida, das categorias 

das “relações reais dadas”, as formas superficiais da aparência (custo, preço, lucros, salários, 

                                            
495 A política dos cercamentos de terras foi fruto do contexto comercial do século XVIII, na Inglaterra. 

Consistia na transformação das terras comuns aos senhores e servos, provenientes da antiga relação feudo-

vassálica, em pastos para as ovelhas. A lã era, junto com o carvão e o ferro, um dos pilares da expansão 

comercial inglesa. Os servos transformam–se em uma nova classe, o proletariado. 
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juros, aluguel, e assim por diante) que foram tomadas como apoteóticas por economistas 

políticos e atores sociais. Pois para Postone da teoria do fetichismo da mercadoria é que por 

trás da mistificação da realidade concreta, que é uma aparência, há uma relação social, isso 

é valor, pois o valor é a "relação de vida real e dada". 

Todavia, segundo Marx, o capital só pode se desenvolver por causa da mão visível do 

trabalhador, o objeto, capital, precisa se alimentar do sujeito como um vampiro, mas, ao 

mesmo tempo, o sujeito vampirizado enfrenta o problema permanente inevitável de sua 

subsunção.  

Na visão de Marx, o objeto e a interação subjetiva são opostos em unidade, que se opõem e 

são, ao mesmo tempo, necessários um ao outro. Assim, nesse processo, alienado, a 

mercadoria não é concebida como uma objetivação das relações sociais, mas como resultado 

de um trabalho de produção de mercadorias já objetivado, onde o sujeito é um aspecto do 

objeto, copiado ("idêntico") ao objeto, ou seja, a serpente cega e abstrata da forma-

mercadoria morde a própria cauda. 

Mas para Postone a mercadoria justifica sua existência através de si mesma em um círculo 

vicioso, da mão invisível do mercado de Adam Smith à mão invisível da mercadoria, ou do 

processo sem sujeito, ou do sujeito sem mãos, sem ação, sem trabalho. Por isso ele não 

consegue explicar como o trabalho se torna capital, pois o resultado dessa compressão é 

desviar o foco das considerações de propriedade e da luta de classes. 

Para Postone, a vida é aplainada em uma dimensão, a dimensão do objeto, tudo se torna um 

objetivo quase-objetivo, apesar de que na experiência concreta da vida sujeito e objeto se 

opõe. 

Assim como a Crítica do Valor, por ser uma teoria fechada não serve para uma teoria do 

Estado, como já nos referimos a Joachim Hirsch, a teoria igualmente fechada de Postone, 

também não serve para uma teoria política para o presente, pois não explica, p. ex., as 

polarizações políticas em partidos ligados às classes sociais opostas nas sociedades 

industrializadas. 

Postone proclama o capital como sujeito-objeto idêntico, constitui a totalidade das relações 

sociais onde a “forma-mercadoria entendida como uma análise das formas estruturadas de 

prática cotidiana que envolvem um processo continuo de abstração da especificidade 
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concreta de objetos, atividades e pessoas e sua redução a um denominador comum geral e 

“essencial”496. 

Mas para Marx, o capitalismo é um sistema dinâmico, e devido à dinâmica do capital como 

valor que se auto valoriza, o capital é o núcleo da história, o centro. Enquanto que para 

Postone o capital é uma totalidade, da qual o trabalho e a classe trabalhadora são parte 

integrante e o trabalho é definido no início como "meio de aquisição", é imediatamente uma 

relação social na medida em que constitui capital como uma relação social, isto é, como uma 

"matriz de dominação social", o poder estranho que nos impele a realizar o mais trabalho, 

torna-se um sistema de comando em si. Por isso há em Postone um imediatismo de trabalho 

e capital que implica numa identidade da classe trabalhadora e do capital, do sujeito e do 

objeto, dos trabalhadores com a burguesia. 

Mas a partir de sua lógica fechada em mesma Postone reapropriação do tempo acumulado e 

a tomada do controle consciente de produção onde o valor não será mais uma restrição e 

haverá liberdade para reorganizar a produção para abolir o trabalho direto atual e tornar o 

trabalho gratificante e interessante a todos indistintamente. Não nos parece que essa era 

muito a proposta de Marx, para quem a abolição da propriedade privada era uma pré-

condição para a superação das formas sociais capitalistas. Pois a propriedade privada dos 

meios de produção é a realidade concreta anterior ao sonho abstrato de reapropriação do 

tempo de trabalho acumulado, e não um devaneio de uma possibilidade aberta pelo valor em 

si, em meio as relações burguesas não desafiadas pela luta de classes. 

A consequência contrária à proposta de Postone é o risco de a sociedade cair num pesadelo 

pós-capitalista, onde o trabalho direto se tornar desnecessário e onde os donos dos meios de 

produção podem produzir o que precisam sem ter que lidar com a “ralé do proletariado”, se 

for possível um mundo livre do trabalho, a imensa maioria das pessoas, concretas, ficará 

passando fome fora de muros enormes com sistemas de segurança eficientes e, aí sim, 

automáticos. 

Nessa proposta de superação do capital, Postone parece ter superado o mecanicismo e o 

determinismo pois ela inclui uma intervenção humana consciente, ou percepções subjetivas, 

que se desenvolvem a partir do capital, mas questionam o capital. Estas percepções 

subjetivas Postone chama de consciência revolucionária. Mas a contradição central do 
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Tradução Amilton Reis e Paulo Cézar Castanheira. São Paulo: Boitempo, 2014. p. 221. 
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capital para Postone não leva a crises, e esta é a principal crítica da Crítica do Valor a 

Postone, mas sim a uma imaginária "possibilidade" de um objeto de um pensamento 

intelectual seguro e a possibilidade de as consciências comuns que não a veem a crítica, 

transformarem de modo consciente da sociedade, assim como o beco sem saída da Crítica 

do Valor. 

Assim, ao Postone reduzir a realidade ao capital como uma totalidade abstrata, ele desvia o 

olhar da realidade concreta, da luta de classes e se refugia na imaginação. Mas como no 

capitalismo a subjetividade e a objetividade nunca chegam a uma solução, a superação das 

formas sociais só é possível com a superação do próprio modo de produção, concreto, e é 

essa contradição leva a uma consciência revolucionária, que é a consciência concreta da 

capacidade de superar o capitalismo, e se baseia na experiência prática concreta, na realidade 

concreta, do proletariado e de seus aliados, como Marx disse e quis dizer. 

Pois, como vimos acima, para Marx, o capital é uma totalidade abstrata, e como tal abrange 

o todo, mas um todo ainda abstrato, como a ideia da superfície de um planeta. Mas Postone 

toma a parte mais superficial como se fosse o todo e por isso não vê abaixo da superfície, o 

“manto de lava” da luta de classes, o “núcleo externo” da troca complexa da mercadoria 

força-de-trabalho e o “núcleo interno” da forma-mercadoria da terra capitalista. Postone 

descarta as colunas como se fossem “detalhes” da estrutura interna do capital e se atem 

apenas na sua crosta superficial. 

Postone falha porque não tem uma compreensão concreta da produção capitalista como 

baseada na desapropriação como precondição e como resultado do processo, por isso ele 

rejeita a força de trabalho como uma mercadoria especial, e a luta de classes concreta 

inerente ao processo de subsunção do trabalho pelo capital, por isso ele vê o trabalho como 

imediatamente capital e assim lhe foge a realidade do capitalismo como uma contradição 

irreconciliável de sujeito e objeto, pois a subsunção do trabalho implica uma oposição real 

entre sujeito e objeto, que é necessário e nunca pode ser superado no capitalismo. 

Pois, como vimos em Marx, o capital, como valor que se autovaloriza, para existir precisa 

do trabalho como externo a si mesmo para então subjugá-lo, ou, o objeto tem que colocar 

um sujeito como externo a ele, então objetivá-lo enquanto se torna um sujeito em si. 

O trabalhador, no capitalismo, não é um sujeito puro contra um objeto puro, mas é parte 

dessa contradição. No capitalismo o trabalhador tem que vender sua força de trabalho para 

sua reprodução, por isso é objeto do processo.  
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Mas dessa mesma objetivação dos trabalhadores em uma experiência real de alienação e de 

desapropriação, dessa interação constantemente conflituosa, real e inevitável decorre a luta 

de classes, entre burguesia e proletariado, centralmente, como fenômeno social também 

específico do capitalismo. 

Pois, como afirma Postone, a autonomia do capital é fato, mas um fato parcial, porque 

necessita continuamente a subsunção do trabalho, que é corporificado em indivíduos 

pensantes e ativos, cujo conjunto se conforma em classe social, e, daí a luta de classes. 

Por conta de sua abstração superficial Postone não pode ver que há uma oposição dialética 

entre a esfera de produção onde o indivíduo é necessariamente submetido ao despotismo do 

comando como uma relação social direta e a esfera de circulação onde o indivíduo é colocado 

como sujeito de direito, livre e independente, e por definição, em igualdade na “democracia 

de troca”.  

Pois não há como fugir do trabalho assalariado até haver uma relação social baseada na troca, 

de modo que a liberdade absoluta esteja em circulação assim como não há escapatória do 

comando na produção, que é sentido pelo trabalhador como um abuso do seu direito à 

liberdade absoluta. 

Ou seja, Postone não vê a contradição fundamental entre a esfera da produção, com sua 

dominação de classe despótica, e a esfera da circulação com sua liberdade e igualdade “sem 

classes” como fundamentos históricos da luta de classes, pois para sua visão baseada no 

individualismo metodológico o principal conflito de sujeito-objeto no capitalismo é aquele 

entre a liberdade burguesa e as “necessidades objetivas” ditadas pelas leis do valor, ambas 

relacionadas à esfera de circulação, de modo que ele rejeita em poucas palavras a 

importância das relações diretas do despotismo na produção. 

Para Postone a contradição entre as esferas de produção e circulação ainda é inerente ao 

capitalismo, o aspecto subjetivo do antagonismo ainda é o aspecto subjetivo de uma unidade 

de objeto e sujeito, onde a luta de classes, para ele é explicada como forças internas de ações 

e reações dentro da mesma máquina, que servem para mover essa máquina para frente.  

Considerar a classe trabalhadora como uma parte, menor, do capital é uma armadilha 

ideológica de Postone, porque em sua visão “marxista-hegeliana” da dialética, mais 

hegeliana que marxista, é verdade, não há experiência concreta onde uma consciência 

revolucionária, em seus termos, possa se enraizar, exceto na sua abstração parcia, como 

árvores plantadas nas nuvens. 
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A contradição apontada por Postone entre sujeito e objeto é uma contradição da realidade, 

não apenas lógica, que, em lógica, não pode ser resolvida, por isso mesmo leva à luta de 

classes, à práxis, do proletariado, aí, sim, como sujeito, não do processo de produção, mas 

da política. Mas ao ficar apenas nas abstrações iniciais como essenciais, Postone não vê essas 

práxis, porque a práxis também é um processo, em aberto e não um resultado abstrato, a 

priori. 

A práxis da luta de classe é o meio para sair da armadilha ideológica do hegelianismo 

marxista, mais hegeliano que marxista, de Postone, justamente porque a práxis é um 

processo de superação real, que começa dentro do capitalismo mas é um salto qualitativo 

para fora da lógica do processo real, pois quando a resistência individual se transforma em 

luta coletiva, essa luta coletiva se apresenta como um desafio concreto ao capital e ao seu 

fetichismo. 

A luta coletiva do proletariado abala tanto a mistificação burguesa que apresenta o 

trabalhador como dono de mercadorias, como a "objetividade" das condições de troca de 

mercadorias, incluindo a "objetividade" do valor da mercadoria especial força-de-trabalho e 

a necessidade "objetiva" de dadas condições de trabalho. 

Quando o proletariado se constitui prática e politicamente como classe, deixde confrontar o 

capital como indivíduos indefesos e expõe as "condições objetivas" como realmente são, isto 

é, como relação de classe, de dominação.  

O proletariado, chega, assim, à percepção subjetiva, individual e coletivamente, que o poder 

"objetivo" do capital é produzido pelo seu trabalho, e portanto, o capital não é onipotente e 

pode ser desmantelado, pois o valor e suas leis não podem existir como "objetivos" sem o 

cumprimento das leis de troca e trabalho assalariado pelo proletariado, e, por fim, o capital 

pode ser desafiado, real e concretamente, expropriando os meios de produção dos 

capitalistas, o que Postone, por sua vez, considera como aparências "não essenciais". 

Embora o colapso do capitalismo, ou da civilização, necessite de revolução, como “assalto 

final”, não é preciso considerar apenas as crises revolucionárias para ver o paradoxo de uma 

objetividade que é reimposta e desafiada por meio de um processo permanente, pois até 

mesmo as lutas menores, questionam essa objetividade “postoniana” do capital e suas leis. 

Pois mesmo nas lutas mais mundanas a objetividade e a subjetividade estão definidas por 

esse processo, assim, a luta de classes é também o processo que define a consciência 

revolucionária, pois a luta de classes é sempre a realização prática de uma possibilidade, de 
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uma sociedade que não é baseada em relações sociais alienadas, de uma vida que não é ditada 

por coisas alienadas, não fetichizada. 

E, nas situações revolucionárias, quando a produção e a troca são subvertidas e a vida é 

reorganizada de acordo com as necessidades daqueles que estão em luta, essa experiência 

prática leva à consciência de que uma sociedade diferente é não apenas imaginável, mas 

também possível na realidade. Esta é a consciência revolucionária, a consciência da 

possibilidade real de uma revolução. Simples assim. Mas essa simplicidade, ainda que final, 

Postone não pode ou não quer ver, ou ainda, não lhe interessa. 

Pois, essa consciência revolucionária, não está enraizada ontologicamente em nuvens, 

aquelas onde se plantaram as árvores, nem em aspectos parciais da realidade capitalista, 

como a possibilidade, teórica, de abolir o trabalho direto ou a esfera de produção, nos termos 

de Postone, nem na liberdade democrática da esfera de circulação.  

A consciência revolucionária que Postone tanto procurou não é uma "possibilidade" no 

pensamento porque envolve a experiência real de mudança da realidade objetiva e subjetiva. 

A consciência é a realização prática da classe, quando se constitui como uma classe 

consciente de si e para si de seu poder. Por isso a obra de Marx é uma crítica imanente do 

capital, porque ela faz parte da história como a história da luta de classes. 

Mas para Postone a consciência da classe trabalhadora é determinada pelas condições 

materiais, em restrição objetiva à luta de classes. Esse objetivismo de Postone o faz ver a 

luta de classes como uma parte da realidade interna do capitalismo, do capital de suas leis e 

daí de suas relações com o trabalho. 

As condições materiais que determinam a subjetividade e a objetividade, segundo Postone, 

são capital e suas leis, essa é a realidade quase-objetiva. Mas as "condições materiais" de 

existência estão enraizadas na própria vida, são feitas pelos indivíduos reais e suas relações, 

são os indivíduos se relacionando uns com os outros e com o mundo como indivíduos 

sociais, reais, concretos. 

Como argumentou Marx contra os jovens hegelianos em A ideologia Alemã, as condições 

materiais não são aspectos abstratos da realidade, não são ideias. As condições materiais 

também não são, como um “marxismo tradicional”, ou marxismo vulgar, tende a sugerir, 

apenas a estrutura econômica, que é outra abstração de pensamento. Marx, nesta obra, não 

considera a subjetividade como um agente primário da história em separado da objetividade. 

Para Marx as condições materiais também não são o aspecto reificado quase-objetivo da 
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vida, visto como já estabelecido, que é o que Postone está sugerindo, pois, cada um desses 

aspectos é o resultado, não a causa do processo. 

O que criticamos em Postone é o modo como ele privilegia a objetividade do capital, 

sugerindo que ele existe independentemente das relações humanas, ou como ele diz, em vez 

dessas relações, onde essa objetividade torna-se o condutor da subjetividade e da história. 

Mas a cada momento da realidade concreta da luta de classes se desafia e impõe a base 

material da subjetividade e da objetividade, e que a objetividade só pode existir como 

"objetiva" com base nessa luta contínua, de sua contínua redefinição. 

A teoria de Moishe Postone é abstrata e sem classes, e essa abstração tem uma natureza 

conservadora, pois ela acaba numa visão completamente hegeliana do capital como uma 

totalidade e uma identidade de sujeito e objeto, onde o sujeito se torna um mero aspecto do 

capital como uma entidade "quase objetiva" com uma dinâmica própria. 

Assim como a Crítica do Valor refetichiza o valor, ao invés de procurar o desfetichizar, no 

sentido de tirar os véus, coloca mais véus, Postone, nessa visão totalizante do capital também 

faz uma fetichização do capital como o alfa e o ômega da história e da consciência, e funde 

a consciência como idêntica ao capital. 

Por essa visão tão fechada, a origem da consciência revolucionária torna-se um enigma 

complicado e desnecessário, que Postone não consegue resolver, pois em sua visão fechada, 

a realidade concreta não oferece base para uma emergência histórica de qualquer consciência 

revolucionária. Postone é então obrigado a traçar uma raiz imaginária de uma consciência 

revolucionária imaginária em possibilidades abstratas que nunca são nem podem ser 

experiência prática. 

Postone termina nessa visão hegeliana fechada do capital por causa de seu método, que 

privilegia as abstrações do concreto. Na teoria de Postone, tudo se torna essencialmente o 

que eles são em sua forma mais abstrata, não vendo o processo concreto de tal abstração, 

que envolve a luta de classes. 

Postone vai longe demais em sua fusão de tudo como capital identicamente, pois considera 

o capital como já objetivado, o trabalho já subsumido e a força de trabalho como uma 

mercadoria já objetivada, tudo já está abstraído e já objetificado, de uma vez por todas, e 

sem lutas e questionamentos. 

Por fundir trabalho com valor e capital, Postone negligencia experiências concretas de 

subsunção e expropriação reais, que é onde a subjetividade interage com a objetividade, e, 
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confunde o sujeito como idêntico ao objeto, retirando da sua teoria, abstrata, a luta de classes, 

concreta. 

Mas o capital não é um sistema fechado, nem a classe trabalhadora é meramente uma 

engrenagem na máquina do capital, como vê Postone, porque ele abstraiu a luta de classes. 

Assim, Postone não pode ver que a classe trabalhadora está "em e contra o capital" em todos 

os momentos, porque isso só pode ser visto em um nível mais concreto, da experiência 

comum, com a classe trabalhadora. 

Por isso Postone faz uma construção teórica sem classes desde o início, para no final aceitar 

que no atual capitalismo "pós-liberal" a classe trabalhadora desempenha um papel histórico 

em extinção e que o mercado é controlado pelo Estado. E, ao mesmo tempo, Postone toma, 

de um marxismo vulgar, a definição estreita de "propriedade privada" como propriedade 

privada dos capitalistas individuais, assim, não haveria classes se uma "ditadura do 

proletariado" abolisse a propriedade privada individual, o contrário do que demonstrou 

Bettelheim497 em “As Lutas de Classes na URSS.498. 

Mas na teoria sem classes de Postone, as classes e o trabalho assalariado são descartados 

como questões sociológicas e o conceito de capital é uma matriz de dominação abstrata que 

confronta todos os indivíduos independentemente de sua classe social. 

A teoria de Postone é sem classes, abstrata e mais conservadora do que o marxismo 

tradicional e que o marxismo vulgar. 

Mas, apesar de tudo, devido a Postone, somos forçados a refletir mais sobre a experiência 

histórica, e isso contribui para esforços individuais e coletivos contínuos para entender o 

capitalismo e a luta de classes. Por isso mesmo não se pode negar a importância da 

espoliação e das classes em tempos em que a burguesia está aumentando seu poder, quando 

conquistas sociais importantes são destruídas e a desigualdade entre os proprietários 

privados dos meios de produção e os despossuídos aumenta vertiginosamente. 

Ou seja, a teoria de Postone, em tempo Trabalho e Dominação Social, não só não é muito 

útil para uma elaboração no sentido da superação das formas sociais capitalistas, aí incluída, 

é claro, a forma-jurídica, como de certa forma desencoraja ou desanima, por ser “abstrata 

demais”, isto é, sem essência, tanto na análise quanto na proposição; e, por não encontrar 

                                            
497 Charles Bettelheim, (1913 - 2006), economista e historiador francês. 
498 BETTELHEIM, Charles. A Luta de classes na URSS. Trad. Prof. Dr. Henrique de Barros. Paris: 

Maspero/Seuil; ed. Europa-América, 1983. 
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sujeitos sociais e sujeitos políticos capazes de empunhar a bandeira da superação das formas 

sociais que aprisionam a humanidade nas misérias e na barbárie do capitalismo decadente 

deste início de século XXI. Assim como o cervo grita por água fresca499, Postone grita por 

‘campo de aplicação’ para sua teoria. Ambos em desertos secos. 

  

                                            
499 MARX, Karl. Grundrisse: manuscritos econômicos de 1857 – 1858. Supervisão Mario Duayer; tradução 

Mario Duayer e Nélio Schneider, com a colaboração de Alice Helga Werner e Rudger Hoffman. São Paulo: 

Boitempo, 2011. p. 832. 
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CONCLUSÃO 

 

Menos que uma ou algumas conclusões e mais como hipóteses abertas, diante de todos os 

pontos e conceitos pelos quais passamos no curso desta pesquisa, pensamos que se não 

alcançamos, ao menos chegamos perto do cerne do debate acerca da relação entre luta de 

classes e a superação das formas sociais capitalistas e o direito, no sentido se sermos parte 

da construção de uma crítica e assim tentar chegar o mais próximo possível da verdade, e da 

verdade-crítica, não perder a esperança, e desta às lutas, teóricas e práticas, e nelas construir 

e alcançar a justiça. Estes sempre foram os objetivos desta pesquisa e mesmo antes. 

Procuramos estabelecer as junções necessárias entre as formas gerais do capitalismo (valor, 

mercadoria), com a forma estatal e a forma jurídica e a forma social das lutas de classes, para 

nos aproximar ao máximo do cerne das questões levantadas e, assim, vencer os desafios que 

as diferentes críticas, os debates e nós mesmos nos propusemos. Pensar a crítica e a 

superação das formas sociais capitalistas e o direito foi a tarefa que nos demos. 

As provocações da Crítica do Valor e do pós-marxismo, contrapostos aos fatos históricos 

inegáveis do final do século XX e início deste XXI, ao contrário de nos desanimar, nos 

instigou a rever, reler, reestudar e reexaminar os conceitos fundantes desta temática 

relacional para a verificação criteriosa dos diagnósticos e prognósticos em debate. 

Desta perspectiva, pensamos que uma primeira hipótese é que as críticas que negam a função 

ou a possibilidade da luta de classes para superação das formas sociais capitalistas, tratam a 

luta de classes como mais um fator, interno ou externo, de um lado ou de outro, de uma 

equação lógica, em igualdade qualitativa com outros fatores, como valor ou capital. Assim, 

chegam a apenas um resultado possível que é a manutenção das formas sociais capitalistas, 

ou, negativamente, à não superação das mesmas. 

Enquanto que as contradições profundas e fundantes da sociabilidade capitalista, pensamos, 

não podem ser descritas como equações com fatores em igualdade, mas sim precisam ser 

expressas como inequações, com fatores desiguais, e, propriedades e resultados diferentes 

da linearidade equacional proposta pelas críticas negacionistas da luta de classes. Equações 

chegam a resultados únicos, exatos, positivos ou negativos. Já as inequações podem ter uma 

gama de resultados, um campo de possibilidades, que podem ser descritos em conjuntos de 

acordo com as propriedades e sentidos das desigualdades dos fatores postos. Agregar valores 

negativos aos fatores apenas inverte o sentido da inequação, mas não a resolve. 
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Pensamos que uma das contradições profundas e fundantes da sociabilidade capitalista, 

expressa como uma inequação é a da natureza específica da mercadoria força-de-trabalho, 

onde o comprador, burguês, capitalista, precisa fazer seu direito de “consumir” ao máximo 

a mercadoria por ele comprada; enquanto o seu vendedor, o proletário, trabalhador, precisa 

fazer valer seu direito de limitar a jornada de trabalho a uma duração normal determinada. 

Esta contradição inicial da relação de produção capitalista é uma antinomia, um direito 

contra outro direito, onde quem decide é a força, isto é, a luta de classes. 

Nesta inequação as classes sociais são formas sociais derivadas da forma-mercadoria-

específica-força-de-trabalho, e, a luta de classes entre burguesia e proletariado, é uma forma 

de conflito social especificamente capitalista. Onde a burguesia/capital e o 

proletariado/trabalho são fatores, elementos, sujeitos, desiguais. Por isso não podem ser 

postos em uma equação (ação de iguais), onde só cabem fatores equivalentes que levam à 

redução de uma questão complexa, de um problema intrincado, à obtenção de uma solução 

simples, única, positiva ou negativa. 

Mas, sendo a relação entre luta de classes, Estado, e, superação das formas e conteúdos 

econômicos, sociais, políticos e jurídicos capitalistas, uma inequação complexa, a gama de 

possibilidades de resultados é dada justamente pela correlação de forças na luta de classes, 

como mais fator desigual e variável, na incógnita dos tempos presentes e futuros, cujo 

resultado tanto pode ser a superação das formas e conteúdos capitalistas, como retrocessos 

históricos. Pois como vimos em Althusser, a história é um processo aberto, não fechado, não 

teleológico, nem positivo, nem negativo. 

Nessa perspectiva, as classes sociais, principais, burguesia e proletariado, não podem ser 

vistas como “dois lados da mesma moeda”, nem tampouco como “motores internos do 

capital” ou ainda “propulsores da modernidade capitalista”. As classes sociais em conflito, 

como fatores desiguais da inequação, são grupos de homens e mulheres que se diferenciam 

pelo lugar que ocupam nas relações de produção, pelo papel que desempenham na 

organização social do trabalho, e pelo modo e proporção em que recebem a parte da riqueza 

social, sendo que uma classe apropria-se do trabalho de outro e do excedente de valor, por 

estar em posições de poder opostos em um determinado modo de produção, justamente 

porque as classes sociais são formas-sociais derivadas da não-troca da forma-mercadoria-

específica-força-de-trabalho. 
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Assim como a luta de classes não é fator interno modernizador do capital, mas sim 

contradição profunda e fundante de toda a sociabilidade capitalista, não só não resolvida, 

mas em crise latente e permanente; como funcionamento das relações de poder, econômico 

e político, que revela a relação de uma classe com o poder, possibilitando a revolução. Pois 

a luta de classes também é uma relação de reciprocidade, porque as classes só existem uma 

em função da outra, e os conflitos determinam não só as transformações sociais e 

econômicas, mas também as condições dos indivíduos dentro da sua classe. 

Um pouco mais a fundo, vimos também que a luta de classes é decorrente de uma 

contradição interna da forma de uma mercadoria específica, da mercadoria força-de-

trabalho, que leva à antinomia, um direito contra outro direito, onde quem decide é a força. 

Antinomia aqui como uma contradição real e insolúvel, como inequação, onde “quem decide 

é a força” é a própria luta de classes. A relação originária e em si conflituosa, de compra 

unilateral e venda unilateral, i. e., não troca simples, da mercadoria específica força-de-

trabalho é a raiz-profunda do fenômeno histórico-social da luta de classes no modo de 

produção capitalista. A apropriação privada, por uma ínfima minoria, a classe dominante, do 

excedente de valor produzido é apenas o fenômeno aparente desta raiz escondida. 

Ainda nessa perspectiva inequacional, formas-sociais são formas de relações sociais 

historicamente determinadas, são modos relacionais constituintes das interações sociais. A 

reprodução do capitalismo se estrutura por meio de formas sociais necessárias e específicas, 

que constituem o núcleo de sociabilidade capitalista. O antagonismo entre capital e trabalho, 

ou a luta de classes, gira em torno de formas sociais como a forma-valor, a forma-mercadoria 

e a forma-jurídica. As formas-sociais são imanentes à todas as relações sociais, inclusive às 

relações conflituosas, isto é, até à luta de classes. 

Assim, a superação das formas-sociais e conteúdos materiais capitalistas, como uma gama 

de resultados possíveis da nossa inequação entre fatores desiguais, contraditórios e 

conflituosos, essa fissura no tecido da sociabilidade capitalista que se nega a fechar e não 

pode nunca cicatrizar e tende a gangrenar, que está, pois, na origem das relações de 

produção, da produção da mercadoria, da geração de valor, do qual o capital se alimenta, 

apesar e devido ao insucesso das primeiras experiências históricas de tentativas de 

superação, só pode se dar com a superação simultânea das contradições em nível 

“molecular” da forma-mercadoria em geral, e da forma-mercadoria específica mercadoria-

força-de-trabalho em particular, concomitante com a superação das contradições de classe, 

econômicas, sociais, políticas e jurídicas. 
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Do mesmo modo, nesta perspectiva, a relação entre a superação da forma-jurídica e o Direito 

também é uma relação entre fatores desiguais. Pois, assim como “capital não é uma coisa, 

mas uma relação social entre pessoas, intermediada por coisas”500, também o Direito não é 

uma “coisa” e da mesma forma, como espelho, ainda que com uma superfície não muito 

plana, das relações econômicas, é uma relação entre pessoas, desiguais, classes, 

intermediada pela forma-jurídica das coisas/mercadorias. Pois as formas mercadoria, valor, 

capital transbordam em forma-jurídica, que, por sua vez, constitui os sujeitos de direito, 

iguais na troca simples, mas desiguais na compra unilateral e venda unilateral da mercadoria 

específica força-de-trabalho, numa não-troca complexa, mais uma vez, numa inequação. 

Assim como a forma-mercadoria em geral engendra a forma-jurídica em geral, sujeitos de 

direito, juridicamente iguais e mutuamente reconhecidos como tais, a mercadoria específica 

força-de-trabalho engendra “sujeitos de direitos opostos”, juridicamente desiguais, em 

conflito imanente, que não se veem e não se reconhecem como iguais, porque de fato não o 

são. Apesar de vinculados ao conjunto das relações sociais e, contraditoriamente, mas uma 

contradição da realidade, devido ao vínculo negativo, deriva em forma de conflito social, 

especificamente capitalista, deriva em luta de classes, entre burguesia e proletariado. 

A expansão exponencial da tensão inconciliável desta forma de conflito social 

especificamente capitalista, pode levar à superação dos conteúdos materiais profundos, 

econômicos, “microscópicos” das relações de produção capitalistas, em primazia ao 

desenvolvimento das foças produtivas, que deve necessariamente refletir “no espelho 

mágico” das formas sociais, superando a forma-mercadoria e com ela suas correlatas formas 

valor, capital, jurídica e política. Superando assim o Direito como relação entre pessoas, 

desiguais, classes, intermediada pela forma-jurídica das mercadorias, pois já não haveriam 

pessoas desiguais, nem mercadorias, nem suas formas, em particular a jurídica. 

A dissolução dos elementos estruturantes da sociabilidade capitalista e a combinação de 

novos elementos podem se constituir em uma nova estrutura social, livre das amarras do 

estreito horizonte da mercadoria. A superação do modo capitalista de produção e 

acumulação, exige não só o aniquilamento da propriedade privada fundada na exploração do 

trabalho alheio, mas também a superação da matriz relacional fundada na produção de 

mercadorias para a geração de valor que se autovaloriza e constitui o capital. 

                                            
500 MARX, Karl. O Capital: crítica da economia política. Livro I: O processo de produção do capital. Trad. 

Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 836. 
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Qualquer transição para outro modo de produção e acumulação a partir da combinação de 

novos elementos será um processo conflituoso e contraditório, historicamente aberto, sem 

um fim teleológico previamente definido, não como um circuito político-social contínuo, 

lógico e estável, mas uma consolidação de poder de classe, nem sempre funcional ou 

intencional. Será na superação do sistema geral de trabalho assalariado que se poderá 

estabelecer novas bases para novos conteúdos e novas formas sociais correlatas entre 

trabalhadores livres e, finalmente, iguais, associados e auto-organizados. 

Em um eventual novo processo histórico de superação dos conteúdos e formas sociais, 

enquanto um processo desigual e combinado entre estruturas desigualmente desenvolvidas 

que se combinam de forma aleatória e geram novas estruturas, diferentemente das primeiras 

tentativas históricas, será preciso, de alguma maneira não perder de vista o início e o norte, 

isto é, não centrar apenas nas consequências do capital como relação social, mas 

principalmente nas suas causas mais profundas, nas matrizes relacionais. Muito menos, é 

claro, inverter os prognósticos, ao invés de caminhar no sentido da superação, ir na direção 

do crescimento e fortalecimento do Estado, como reflexo do crescimento da exploração 

assalariada em sua forma-política estatal. 

Durante o processo de transição para a superação das formas e conteúdos sociais capitalistas, 

ainda com base nelas, continua-se entre formas políticas que mais ou menos pertenciam à 

antiga sociedade, enquanto não se encontra a sua nova constituição definitiva, as usa como 

meios para libertação, que depois, deixam de existir. 

Uma nova relação social fundante, uma nova forma matricial e novas formas sociais 

derivadas, e uma nova regulação puramente técnica, não mais entre sujeitos desiguais, não 

mais entre classes sociais em conflito imanente, onde uma ínfima minoria se apropria e 

acumula o excedente de valor e riqueza produzidos pela ampla maioria, que apenas subsiste. 

Assim como a acumulação capitalista e o modo capitalista de produção produziram a 

expropriação do trabalhador, a subtração de suas condições de trabalho e, por conseguinte, 

estabeleceu o capital através do trabalho assalariado, por meio de um “contrato social” 

totalmente original; também um novo modo de produção e acumulação socialista, além de 

“devolver” ao trabalhador o que lhe foi expropriado e suas condições de trabalho, precisa de 

um novo “contrato social” que não tenha como base o trabalho assalariado e a circulação de 

mercadorias, mas sim o trabalho livre “de cada um segundo suas capacidades e a cada um 

segundo suas necessidades”. Este amplo horizonte é o resultado da nossa inequação. 
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