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nos dá com o que avaliar o que nos resta a fazer - e que é imenso,
para definir com todo o rigor desejável essas vias e esses meios. Se é
certo que a humanidade só se propõe tarefas que está em condições
de realizar (sob condição de não dar a essa fórmula uma conotação
historicista), ainda assim é preciso que a humanidade adquira exata
consciência da relação existente entre essas tarefas e suas capacida-
des, e que ela aceite passar pelo conhecimento desses termos e sua
relação, e portanto pelo questionamento dessas tarefas e capacida-

' dês, para definir os meios próprios para produzir e dominar seu fu-
turo. Na falta disso, e até na "transparência" de suas novas relações
económicas, ela correria o risco, como já teve a experiência nos si-
lêncios do terror - e como pode ter uma vez mais nos anseios do hu-
manismo, correria o perigo de entrar, com a consciência pura, num
futuro ainda carregado de perigos e de sombras.

Observações

O Capital é citado.na tradução das Ediíions Sociales 18 volu-
mes). O número em algarismos romanos indica o número do tomo; em
alagaríamos arábicos, a página. Por exemplo, O Capital, / K, 705 deve
ler-se: O Capital, Ediíions Sociales, tomo IV, p. 105.

As Teorias sobre a Mais-Valia (Theorien uber den Mehr-wert)
foram traduzidas em francês por Molitor (Ed. Cosíes) sob o título:
Histoíre dês Doctrines Economiques, em 8 tomos. Empregamos a
mesma fórmula de referência que para O Capital {tomo, página).

A conteceu-nos frequentemente reíifícar as traduções francesas de
referência, inclusive a tradução do livro I de O Capital por Roy, para
acudir mais de perto ao texto alemão, em certas passagens demasiado
densas ou carregadas de sentido teórico. Em nossa leitura de modo mui-
lo geral recorremos ao texto alemão da edição Dietz f Berlim), em que
O Capital e as Teorias sobre a Mais-Valia comportam cada aual três
tomos,

L. Alíhusser

Etienne Balibar:

Sobre os Conceitos
Fundamentais do

Materialismo Histórico

As dissertações precedentes formularam já a ideia de que en-
contramos em Marx uma teoria científica geral da história. Mostra-
ram, sobretudo, que, na formação dessa teoria, a construção por
Marx do conceito central de "modo de produção" possui uma fun-
ção de ruptura epistemológica em relação a toda a tradição da filo-
sofia da história. Isso se deve a que, em sua generalidade, sendo in-
teiramente incompatível com os princípios do idealismo tanto dog-
mático como empírico, subverte paulatinamente toda a problemáti-
ca da sociedade e da história.

É desse modo, como sabemos, que o "materialismo histórico"
de Marx nos dá não apenas elementos de conhecimento histórico
científico (por exemplo, limitados à história da sociedade "burgue-
sa", nos seus aspectos económicos e políticos), mas, no seu princí-
pio, uma verdadeira ciência teórica, e portanto uma ciência abstra-
ia. O conceito de "modo de produção" e os que lhe'estão imediata-
mente-relacionados aparecem assim como os primeiros conceitos
abstratos cuja validade não é, como tal, limitada a esse período ou
àquele tipo de sociedade, mas dos quais depende, inversamente, o
conhecimento concreto deles. Daí a importância de os definir, no
nível de generalidade que comportam, isto é, de fato, estabelecer al-
guns problemas dos quais, desde Marx, está dependente a ciência da
história.
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Entretanto, em sua exposição, Althusser nos mostrou que a for-
mulação explícita (e, pois, o reconhecimento) de uma teoria abstraia
da história está envolvida em dificuldades e ambiguidades. Mostrou
as razões históricas e filosóficas disso. A teoria de Marx pode reali-
zar esse paradoxo: ter por constante objeto a própria história da
qual ele inaugura o conhecimento cientifico, e não oferecer em parte
alguma o conceito adequado dessa história, refletido por ele mesmo.
Gostaria primeiramente de acrescentar alguns esclarecimentos sobre
essa questão, os quais nos introduzirão no problema que rne cabe.

Não é inteiramente exato afirmar que essa formulação teórica
esteja ausente: vários trechos a esboçam de modo notável, como,
por exemplo, a primeira parte de A Ideologia Alemã (que contém já
uma nova definição completa da "produção"), diversos rascunhos
preparatórios de O Capital, reunidos nos Grundrisse der Kriiik der
polilischen Oekonomie,' mas sobretudo no prefácio à Contribuição à
Crítica da Economia Política, cujos termos são constanternente co-
mentados pela tradição marxista. Trata-se de textos muito gerais,
prospectivos ou resumidos; textos em que a clareza das divisões, o
peremptório das afirmações não se equilibram com a brevidade das
justificações e a elipse das definições. Por um acaso infeliz, que é na
realidade verdadeira necessidade histórica, as únicas exposições
dos princípios da teoria da história, como as principais exposições de
método (a Introdução, de 1857), são desse tipo, de resto, em maioria,
deixados deliberadamente ern estado de manuscritos inacabados,
inéditos. Há, pois, certa justeza na indagação dos leitores de Marx
quanto a "onde ao certo Marx expôs sua concepção da história",
'n3o obstante as dissimuladas intenções críticas que os animam.

É conhecida a resposta do jovem Lênin em O que são os amigos
do povo:' essa teoria está em toda a parte, mas sob duas formas; o
Prefácio da Contribuição apresenta a "hipótese do materialismo his-
tórico"; O Capital é a elaboraçãp da hipótese e sua comprovação
com base no exemplo da formação social capitalista. São esses os

•conceitos que permitem a Lênin formular um comentário a nosso
ver decisivo: na expressão "materialismo histórico", "materialis-
mo" nada mais significa senão ciência, e a expressão é rigorosamen-
te sinónima de "ciência da história". Mas esses conceitos pertencem

' Grundrisse der Krilik der politischen Oekonomie (Rohentwurf 1857-1858), Dietz
. Vcrlag Berlin, 1963. Entre esses manuscritos, veja-se sobretudo: h'ormen, dlederkapi-
ttillstlxchen Produklion vorgergehen, citado aqui sob o título abreviado: Furmax ante-
'rínrus, na paginação alemã, pp. 375-413).
' Lônln, Ce que sonl lês amis du peuple el commenl ils lullent contre lês social-
tUtnoctates. In OEuvres Completes, trad. francesa, Paris, Moscou, 1958, tomo 1.
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ao mesmo tempo organicamente à teoria empirista, até mesmo prag-
matista, da ciência da qual esse texto de Lênin é aplicação completa
(Hipótese/comprovação). Esforcemo-nos entretanto para retomar
seu movimento efh outros termos.

Em realidade, esse Prefácio à Contribuição, se o lermos atenta-
mente, não nos apresenta a forma de uma hipótese, porém explicita-
mente a de uma resposta cuja questão cumpre tentar reconstituir.

Tomemos por exemplo um trecho bem conhecido, um desses
textos-prbgramas cujo interesse já se mostrou aqui, em que Marx
enuncia o que ele demonstrou de novo, a carta de 5 de março de 1852
a Weydemeyer:

Não cabe a rnim o mérito de ter descoberto a existência das classes
na sociedade moderna, assim como a luta que empreendem mutuamente.
Historiadores burgueses expuseram muito antes de rniin a evolução his-
tórica, dessa luta de classes e economistas burgueses lhe descreveram a
anatomia económica. A minha contribuição original foi primeiramente
demonstrar que á existência das classes está relacionada tão-só com fases
históricas determinadas do desenvolvimento da produção...

Verificamos aqui-um movimento característico de Marx quan-
do ele quer pensar a sua "originalidade", isto é, sua ruptura, sua
cientificidade: a delimitação de um classicismo. Assim como há um
classicismo económico (inglês), há um classicismo histórico cujos re-
presentantes são os historiadores franceses (Thierry, Guizot) e ale-
mães (Niebuhr) de inícios do século XIX. Eis portanto o ponto de
partida de Marx: o ponto de chegada deles. O conhecimento históri-
co, na forma mais'acabada, mostra a sucessão das "civilizações",
"regimes políticos", "acontecimentos", "culturas", organizado, ra-
cionalizado por uma série de lutas de classes, sua forma geral cujas
figuras se podem enumerar: escravos e cidadãos livres, patrícios e
plebeus, servos e proprietários feudais, mestres e companheiros, lati-
fundiários e burgueses, burgueses e proletários, etc. A essa herança, a
esse fato, proposto pela história, corresponde a famosa abertura do
Manifesto, mas que é já em si resultado de um trabalho de conheci-

• mento: "A história de toda a sociedade até hoje tem sido a história
da luta de classes". Essa frase não é a primeira palavra da teoria de
Marx, mas a precede, e resume a matéria-prima do seu trabalho de

- transformação.
. Esse ponto é importantíssimo, porque nos permite formular

mais rigorosamente a questão de Marx, contida no Prefácio da Con-
tribuição: em que condições a afirmação de que a história é a história
das lutas de classes pode ser um enunciado cientifico? Em outras pala-
vras: quais são essas classes? O que são classes? O que é a sua luta?
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Ao ler o próprio texto do Prefácio, verificamos, de fato, a expo-
sição de uma relação entre a "formação social" ( Gesellschaftsforma-
tion) e sua "base económica", ou sua "estrutura" (Strukíur) "econó-
mica", da qual o estudo do modo de produção constitui a anatomia.
A formação social é o lugar de uma primeira "contradição" entre as
classes, que Marx designa pelos termos luta, guerra, oposição, que
podem ser tanto-"abertas como veladas", cujos termos são,."numa
palavra, opressores e oprimidos" (fórmulas do Manifesto), Ela se
acha aqui relacionada como em sua essência a uma segunda forma
de "contradição", que Marx sempre toma o cuidado de não confun-
dir com a primeira, até na terminologia: chama-a de "antagonismo"
"não no sentido individual" fnicht im individuellen Sinn), isto é, não.
uma luta entre os homens, mas estrutura antagónica; é inerente à
base económica, típica de um modo de produção determinado, e
seus termos são denominados "nível das forças produtivas", "rela-
ções de produção". É o efeito de ruptura revolucionária do antago-
nismo entre as forças produtivas e as relações de produção que de-
termina a passagem de um modo de produção a outro ("épocas pro-
gressivas da formação social económica"), e com isso a transforma-
ção do conjunto da formação social. Marx vai, por sua parte, res-
tringir o estudo ao nível da esfera, ou da cena, relativamente autó-
noma desse "antagonismo" no seio da estrutura económica.

Ora, é-nos rigorosamente impossível localizar essa esfera, dado
que não têm sentido ainda os termos que a definem. Seria inteira-
mente falso, sob pretexto do aspecto descritivo de alguns destes ter-
mos ou da simplicidade direta com a qual Marx no-los apresenta,
ucreditá-los dados numa experiência imediata e de significação evi-
dente. Pelo contrário, eles são produzidos por Marx (que tem o cui-
dado de nos prevenir - sobretudo pelo emprego do termo "socieda-.
de civil" - de que toda uma parte da matéria-prima dessa produção
é constituída pela tradição filosófica e económica), e tão pouco evi-
dentes a ponto de que seu emprego nas análises sociológicas efeti-
vas, sem a posse das definições que Marx lhes dá, apresenta as maio-
res dificuldades. Essa a razão pela qual são designados deliberada-

• mente, do ponto de vista da sociologia empírica burguesa, como pa-
radoxais, heteróclitos, incoerentes, ou então assimilados sem mais
nem menos a outros: técnica, economia, instituições,.relações huma-
nas, etc.

Prosseguindo na leitura do texto, podemos extrair dele os dois
princípios que fundamentam a transformação da história em ciên-
cia: o da periodização e o da articulação das práticas diferentes na es-
trutura social. Diacrônico um, ao que parece, e sincrônico o outro.
O principio de articulação das práticas opera na construção f Baú)
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ou no mecanismo de "correspondência" em que a formação social
se apresenta como constituída de diferentes níveis (diremos ainda
instâncias, práticas). Marx enumera três deles: base económica, su-
perestruturas jurídicas e políticas, formas da consciência social.
Quanto à periodização, distribui a história segundo as épocas de sua
estrutura económica. Esses dois princípios introduzem uma dupla
redução da continuidade temporal. Se deixarmos de lado o proble-
ma das sociedades primitivas (isto é, do modo como Marx pensa a
origem da sociedade: como no Manifesto, ele aqui não faz nenhuma
alusão a esta origem), verifica-se em primeiro lugar uma redução ao
absolutamente invariante dos elementos pertencentes a qualquer es-
trutura social (uma base económica, formas jurídicas e políticas, for-
mas ideológicas); há, em seguida, um corte em períodos que substi-
tui a continuidade histórica por certa descontinuidade, uma suces-
são de estados da estrutura momentaneamente invariantes e que se
modificam por mutação brusca ("revolução"): o antagonismo que
provoca a mutação só pode ser determinado por essa invariância
mesma, isto é, pela permanência dos termos por ele contrapostos.

Esses estados da estrutura são os modos de produção, e a histó-
ria da sociedade é redutível a uma sucessão descontínua de modos
d« produção.

Torna-se necessário estabelecermos agora a questão do estatutc
teórico desses conceitos. Serão todos eles conceitos positivos? Terá
todo o texto um conteúdo homogéneo de conhecimento teórico, ao
nível da abstração científica de que falei há pouco, como o pensa
por exemplo Gramsci, para quem se trata da exposição mais rigoro-
sa da "filosofia da práxis"?

Penso, pelo contrário, que esse texto possui, no seio da própria
prática teórica, o estatuto do que veio a se chamar um conjunto de
conceitos práticos. •' Em outras palavras, esse texto nos apresenta
conceitos que dependem ainda, em sua formulação, de uma proble-

• mática que se trata precisamente de substituir; ao mesmo tempo in-
dicam, sem poder pensá-lo em seu conceito, o lugar aonde é preciso ir
para formular de outro modo, e simultaneamente resolver, uni
problema novo surgido no seio da problemática antiga.

Para pôr em evidência essa característica, tomarei como exem-
plo principal o conceito de periodização. Esse conceito pertence in-

' Louis Althusser. Nota complementar sobre "o humanismo real", em Polir Marx,
Maspero, 1965, pp. 253-258!
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teiramente à concepção tradicional da história, cuja questão Marx
formula aqui. Ê o conceito da descontinuidade na continuidade, o
que fragmenta a linha do tempo e revela ao mesmo tempo a possibi-
lidade de compreender os fenómenos históricos no quadro, de uma
totalidade autónoma (sob essa forma geral, o problema fica inalte-
rado se procurarmos "civilizações", ou ainda "estruturas" contra-
postas a "conjunturas"). O conceito de periodização dá assim forma
teórica ao problema a que não podem fugir os historiadores na prá-
tica, sem que no entanto lhes proporcione uma solução teórica, uma
metodologia teórica rigorosa, por diversas razões de fundo que a se-
quência desta exposição revelará. Problema que manifestamente va-
gueia também pelos textos de Marx: o problema do "corte correto".
Se encontramos o corte correto ou os cortes corretos, a história, sem
deixar de transcorrer no fluxo linear do tempo, torna-se compreensí-
vel como a relação de uma permanência essencial a um movimento
subordinado. As questões que esse problemática encerra necessaria-
mente não são em essência diferentes segundo procuremos distin-
guir estruturas económicas ou séculos (o "século de Luis XIV").
Esta última formulação tem inclusive a vantagem de lembrar sem

. cessar que esses problemas são forçados a respeitar as condições quê
lhes impõe a linearidade do tempo: em outras palavras, a transpor
todas as descontinuidades para o plano das descontinuidades tem-
porais. Assim é que na história económica moderna surgiu como
instrumento principal da conceptualização histórica uma distinção
du longa duração e da curta duração, * isto é, distinção inteiramente
"estendida" sobre a linearidade do tempo. Procurar-se-á distinguir
08 fenómenos de longa duração dos fenómenos de curta duração,
para mostrar como estes últimos se inserem no curso dos primeiros e
um seu determinismo. Ao mesmo tempo perpetuar-se-á assim dois
tipos de dificuldades: as que se referem à noção de eventos históri-
cos, relacionada com o critério único da brevidade (da subitaneida-
ilc), e pois quase necessariamente cantonada na esfera dos eventos
políticos; e ás que têm a ver corn a impossibilidade de efetuar cortes
nítidos,

Marx dá a impressão de tomar as coisas exatamente do mesmo
modo; propondo simplesmente um novo critério de periodização,
moio de efetuar o corte correto, que destaca os melhores períodos,
aqueles dos quais não se pode dizer que sejam artificiais sem ser ar-
htirârios, mas que correspondem à natureza mesma da realidade so-

Nu Escola dos Anais e, em particular, na obra de Braudel. (N. do T.)

ciai histórica.4 De fato, á levarmos a sério a ideia de uma ruptura
epistemológica, deveríamos dizer que a natureza mesma do critério
escolhido (as épocas da estrutura económica) implica uma transfor-
mação completa do modo de colocar o problema. Marx nos diria:
para periodizar a história da humanidade, em vez de ir para o lado
da arte, da política, da ciência ou do direito, deve ir na direção da
ciência económica. Vê-se claramente então que o essencial teórico
desse conceito, o que ele traz de original, o que o define diferencial-
meníe, não pode residir na forma geral que tem, comum a todas as
demais periodizações, mas na resposta particular à questão.

Ora, impõe-se-nos pensar em toda a sua singularidade episte-
mológica essa forma na qiial Marx nos propõe aqui a sua teoria: a
especificidade teôvíca dó conceito de periodização própria de Marx
reside unicamente HO fato de que se trata de uma resposta particular
a uma questão que, por sua vez, pertence a uma problemática anti-
ga, questão que não é decisiva na constituição da ciência. Tal situa-
ção implica, envolve necessariamente, o fato de que Marx não possa
justificar nesse nível a sua resposta particular - ela é de fato, nele,
injustificável - e isso pela razão talvez de que o texto de que fala-
mos tem essa brevidade dogmática; e que Marx não possa também
formular o verdadeiro conceito teórico dessa periodização, dado
que seria o conceito da única maneira de periodizar que faça desapa-
recer a problemática anterior da periodização fundada na concep-
ção linear do tempo e em dificuldades com ela.

O que dissemos do conceito de periodização vale também ne-
cessariamente para os conceitos que designam no Prefácio as dife-
rentes instâncias da estrutura social que não sejam a base económica
(a qual, como vimos, é designada por conceitos novos, específicos,
conquanto ainda não-definidos: forças produtivas, relações de pro-
dução, modo de produção). Esses conceitos, bem como todos os ter-

J "Artificiais sem ser arbitrários." Retomo aqui os próprios termos de Auguste
Comte no Cours dephitosophiepositive.(primeira lição, tomo l, p. 24) a propósito da
divisão da ciência em vários ramos. O problema do corte entre os diferentes estados
de uma ciência é de mesma natureza: "É impossível determinar a origem precisa dês-.
sã revolução,., ela se fez permanentemente e cada vez mais,... entretanto.,, convém fi-
xar uma época para impedir a divagação das ideias" (/«/., p. 10). Bacon, Descartes,
Galileu, determinam desse modo a passagem da física à positividade, e ao mesmo
tempo o início da preponderância geral do estado positivo. Na dupla articulação da
classificação das ciências e da Lei dos Três Estados, Comte é até agora o pensador
mais rigoroso desse problema teórico geral: como práticas distintas constituindo uma
"divisão do trabalho" se articulam umas nas outras e como essa articulação varia
com as mutações dessas práticas ("cortes").
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mós que designam a articulação própria dos seus objetos ("currex-
ponder", "elevar-se sobre"), notáveis pela vagueza, e que no entanto
nutriram toda a reflexão marxista sobre u problema das ideologias e

•superestruturas, têm a função apenas de indicar aonde Marx, desta
feita, não irá provisoriamente; não constituem, pois, um conheci-
mento desses níveis e de sua relação reciproca, mas simples baliza-
mento prático (no sentido da prática teórica, evidentemente) que dis-
tingue o nível da estrutura económica, cujo estudo Marx vai em-
preender, em sua autonomia relativa. Entretanto, para que seja
possível esse balizamento, é preciso admitir certas condições teóri-
cas, que lhe constituem, pois, o verdadeiro sentido: que a estrutura
económica, sob condição de uma nova definição do seu conceito,
possua de fato essa autonomia relativa, que permite defini-la como
campo independente de pesquisa; que a pluralidade das instâncias
seja essencialmente propriedade de qualquer estrutura social (consi-
derando-se, porém, como sujeitos a revisão o número, nome e ter-
mos que designam a articulação delas); que o problema da ciência
da sociedade seja precisamente o das formas da variação da nua arti-
culação, 5

As mesmas observações aplicam-se enfim ao conceito de ho-
mens: esses "homens" que são o suporte de todo o processo. Diga-
mo-lo sern rodeios: tudo o que se segue nesta exposição é comanda-
do por um princípio de leitura crítica, o qual talvez me seja permiti-
do: evitaremos prejulgar o sentido de um termo (como "homens")
antes de haver elucidado a sua função conceptual na estrutura teóri-
ca que o contém - dado que o seu sentido teórico depende inteira-
mente dessa função. A "evidência", a "transparência" da palavra-
"homens" (carregada aqui de toda a consistência da carne), e sua
aparência anódina são as armadilhas mais perigosas às quais tenta-

remos escapar. Não ficaremos satisfeitos" com o ter ou situado e fun-
dado na necessidade do sistema teórico à qual ela pertence, ou elimi-

1 Observemos, aqui uma dificuldade grave de leitura, que se refere não apenas à Con-
irllntlção, mas também a O Capital: o termo "formação social", empregado por
Marx, pode ser ou conceito empírico, designativo do objeto de uma análise concreta,
iHlo ó, uma existência: a Inglaterra de 1860, a França de 1870 etc., ou conceito abs-
irulo, que substitui a noção ideológica de "sociedade" e designa o objeto da ciência
llu história enquanto totalidade de instâncias articuladas sobre a base de um modo de
proiluçQo determiando. Essa ambigilidade recobre primeiro os problemas filosóficos
nílo explicitamente solucionados de uma teoria da ciência e do conceito, e a tendência
umplrlsta a pensar o objeto teórico de uma ciência abstraia como simples "modelo"
dua realidades existentes (veja-se sobre essa questão a exposição precedente de
Allhusaer). Mas em segundo lugar também uma/a/fa objetiva do materialismo histó-
rico, que só pode ser atribuível ao caráter inevitavelmente progressivo do seu desen-
volvimento: em O Capital, onde é exposta a teoria abstraia do modo de produção ca-
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nado como um corpo estranho e, neste caso, substituído por outro.
Impõe-se aproximar as fórmulas desse prefácio ("Na produção .so-
cial de sua existência, os homens entram em relações determinadas...
suas forças produtivas materiais... Não é a consciência dos homens que
determina o seu ser... as"formas ideológicas nas quais os homens
adquirem consciência...") de numerosas outras em A Ideologia Ale-
mã, em Miséria da Filosofia, na correspondência.(spbretudo da carta
de Engels a Bloch: "Nós (= os homens) fazemos por nós mesmos a
nossa história, mas ao mesmo tempo com as premissas e condições
bem determinadas..."). Todas essas fórmulas são as matrizes.da
ideia de que .vão os homens que fazem a história na base das condições
anteriores. Ora, quem são esses "homens"? Parece, à primeira leitu-
ra desse Prefácio, à leitura "ingénua", que esses homens são em pri-
meiro lugar os agentes do processo de transformação histórica da
estrutura social pela mediação da atividade de produção económica.
Deve-se entender que os homens produzem os seus nieios materiais
de subsistência e, ao mesmo tempo, as relações sociais em que pró- •
duzem, que são mantidas ou transformadas. São eles em seguida, 'em
segundo lugar, os suportes reais (concretos) das diferentes práticas
que se articulam na estrutura social: essa articulação é dada precisa-
mente só por homens que participam ao mesmo tempo do processo
de produção, que são sujeitos jurídicos e consciências. A importân-
cia d.esse conceito pode assim medir-se pela função de coesão estru-
tural que ele desempenha na teoria. Mas a sua ambiguidade revela-se
na pertinência simultânea a vários sistemas de conceitos incompatí-
veis: teóricos e não-teóricos, científicos e ideológicos. O conceito de
"homens" constitui assim um verdadeiro ponto ás fuga do enuncia-
do em direção às regiões da ideologia filosófica ou vulgar. A tarefa.
da episternologia é aqui deter a fuga do enunciado fixando o sentido
do conceito.

Se essa é realmente a situação ambígua desses conceitos, con-
ceitos práticos, conceitos-signos no seio de uma problemática ainda

pilulista, não é enfocada a análise de formações sociais concretas que comportam em
geral vários modos de produção diferentes, cujas leis de coexistência e hierarquia se

•devem então esludar. O problema está apenas implícita e parcialmente contido na
análise da rendada terra (livro III),'presente na prática nas obras históricas e políticas
de Marx (O 18 Brumário etc.); só Lênin, em Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia
e nas obras do período de transição ao socialismo começa a fazer o seu tratamento
Icórico.

Notemos ainda que a elaboração insuficiente, nesse primeiro esboço, dos concei-
tos que designam u articulação das instâncias e dm formação social é por si mesma a
causa' (negativa) de uma confusão constante na literatura marxista entre a formação
social c sua infra-eslrulura económica (á qual é por sua vez referida não raro a um
modo de produção). Dão provas disso muitas discussões atuais sobre os modos de
produção não-capitalistas ou pré-capitalistas.
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desequilibrada (periodização, correspondência - articulação das
práticas, homens), torna-se então necessária uma tarefa. Proponho-
me empreender aqui o trabalho, trabalho explícito de transformação
desses conceitos "práticos" em conceitos teóricos da teoria marxista
da história, trabalho que os despoje de sua forma teórica atual para
os tornar adequados ao conteúdo prático que contêm. Ao mesmo
tempo desaparecerão completamente os conceitos que não são mais
que a expressão das exigências da antiga problemática ideológica.
Imediatamente aparecerão também os pontos de falha e abertura
que exigem, na própria região explorada por Marx, a produção de
novos conceitos teóricos, e a tornam possível. Pois o inacabamento
fecundo da obra de Marx, no nível mais abstraio, é o efeito necessá-
rio de seu caráter de ciência.

Como os conceitos teóricos do Prefácio à Contribuição têm esse
caráter misto de antecipações e resumos' (ou "resultados") de uma
análise, o texto de O Capital não constitui, pois, a sua simples "com-
provação" ou aplicação. O texto de O Capital, segundo sua necessá-
ria ordem de exposição, é o processo de produção, de construção e
definição desses conceitos teóricos, ou pelo menos de alguns deles.
Se tomamos o "modo de produção" como principal objeto de análi-
se, é, pois, porque o próprio Marx designa nessa exposição mesma o
objeto teórico de O Capital como o conceito do modo de produção ca-

• pitalista.
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I. Da Periodização aos Modos de Produção

Para reconstituir o conceito de modo de produção, partirei das
determinações mais externas em aparência, da's mais formais, e me
esforçarei por enriquecê-las paulatinamente. Volto, pois, à questão
principal da teoria da história, a dos cortes, do corte correio. Ao
longo dos textos, Marx nos oferece uma série de observações que têm
uma forma comum: começam todas assim: "O que determina uma
época histórica da produção é...", ou então: "O que determina
um modo histórico de produção é o modo específico de..."; seguem-
se então várias fórmulas cujo confronto parece de imediato instruti-
vo, dado que são todas elas de direito equivalentes, .sem que essa
equivalência seja por isso tautológica. Em outras palavras, podemos
tentar extrair dessas respostas equivalentes a uma mesma questão,
que em princípio depende de um método de comparação, a determi-
nação de critérios de identificação de um "modo de produção" (por
enquanto esse termo é para nós apenas um nome, o de unidade de
periodização própria de Marx), a determinação das diferenças perti-
nentes que permitem a definição do conceito de cada modo de pro-
dução. Se pusermos em evidência tais diferenças pertinentes, depa-
raremos com outra tarefa, que consistirá em caracterizar os conjun-
tos no seio dos quais operam essas diferenças. '

1 A periodização, pensada como a dos modos de produção, em sua pure/a, em pri-
meiro lugar dá forma à teoria da história, Em maioria s3o também comparativas as
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l . Modo de Produção: Maneira de Produzir
No termo alemão (Produktionsweise), mais ainda do que no seu

equivalente francês, não se perdeu toda a lembrança do sentido sim1-
pies e primeiro do termo Weise, modo, isto é, maneira, feitio de fazer
(o par alemão, que constitui uma frase-feita, é: Ari und Weise), Essa
observação nos adverte de saída sobre o tipo de análise de que trata-
mos: análise descritiva, que isola formas ou qualidades. Assim é que
o modo "da produção" existe primeiramente no mesmo plano que
muitos outros modos que encontramos durante a análise de O Capi-
tal. Por exemplo:

modos de l roca: "Nas categorias economia monetária e economia de cré-
dito, não è a economia, isto é, o modo de produção em si o que se subli-
nha, o que se destaca como traço distintivo: é o modo de troca estabeleci-
do entre os diversos agentes da produção, os diversos produtores" (Ver-
kehrsweise) (O Capital, IV, 107).
modos de circulação; "A determinação que dá o. caráter de capital fixo a
certa parte do valor-capital, adiantada sob forma de meios de produção,
reside exclusivamente no modo original de circulação desse valor. Esse
modo de circulação particular Idiese eigene W fixe der Zirkulalioni resulta
do modo particular segundo o qual o meio de trabalho cede o seu valor
ao produto e se comporta como fator de valor durante o processo de pro-
dução Ixlch... verhãli). E esta última particularidade resulta por sua vez
do modo especial pelo. qual os meios de trabalho funcionam no processo
de trabalho fausder besondren An der Funktión der A rbeitsmittel)" (O Ca-
pital, IV, 147).
modos de consumo: "O próprio número das chamadas necessidades natu-
rais assim como o modo de satisfazê-las (die An ihrer Befriedigung) é um
produto histórico" (O Capital, I, 174).

Poderíamos dar outros exemplos ainda, tomados à esfera "eco-
nómica" ou não.

De seu caráter descritivo e comparativo resulta que a expressão
"modo de produção" não encerra primeiramente referência à exten-
sflo de sua aplicação de outra maneira a não ser sob forma de ten-
d&ríciu à generalidade: veremos o modo de produção capitalista, to-
mudo no sentido restrito de modo de produção industrial, de utiliza-

IntltcuçOes nas quais Marx reúne os elementos de sua definição. Mas por trás dessa
luriíilnologia descritiva (os homens não produzem da mesma forma em modos de
nroduçQo históricos diferentes, o capitalismo não encerra a natureza universal das re-
luçÕiis económicas) há a indicação daquilo que toma as comparações possíveis no nível
(ltl,\ a pesquisa das determinações invariantes ("caracteres comuns") da
"produção em geral", que não'e.\i.ite historicamente, mas do qual todos os modos de "
produção históricos representam as variações (cf. Introdução, de 1857, à Contribuição à
(,'rlllca tia Economia Política).
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cão das máquinas, ganhar pouco a pouco os diversos ramos indus-
triais:

Uma vez que se trata de obter a mais-valia pela transformação do
trabalho necessário em sobretrabalho, não basta que o capital, deixando
intactos os processos tradicionais do trabalho, se contente com o prolon-
gar-lhe simplesmente a duração, No caso lhe é necessário transformar as
condições técnicas e sociais, isto é, o modo da produção. Só então ele po-
derá aumentar a produtividade do trabalho e com isso reduzir o tempo
exigido para reproduzi-lo (O Capital, II, 9).

Esse texto é precedido da definição seguinte: "uma revolução nas
condições da produção", isto é, "uma mudança em seus instrumentos ou
nos métodos de trabalho, ou em ambos ao mesmo tempo.

Descrição de processos, maneiras, métodos, formas, outras tan-
tas expressões que só têm sentido pelo que excluem. Primeiro, medi-
das de quantidades. Desse modo, a produtividade do trabalho, que
determina relativamente a magnitude necessária à satisfação das ne-
cessidades do produtor é a do sobretrabalho, só intervém no caso na
medida em que depende em cada época histórica de certa forma do
processo de trabalho, isto é, da relação que certos instrumentos
(meios de trabalho) mantêm com formas de organização do traba-
lho (que pode ser uma não-organização, como é o caso quando o
produtor individual põe apenas em ação os instrumentos que permi-
tem obter um produto de uso efetivo). Em seguida, excluem a consi-
deração da natureza material dos objetos que produzem uma trans-
formação ou a sofrem, na medida em que remete aos caracteres par-
ticulares dos ramos da divisão social da produção, que produzem va-
lores de uso particulares, com características tecnológicas próprias.
Nesse sentido, Marx escrevia já na Introdução de 1857 que "a econo-
mia política não é a tecnologia", no sentido que esse termo adquiri-
ra em inícios do século XIX, e cuja origem histórica ele mostra no
capítulo do livro l sobre a indústria moderna. Essas duas determina-
ções negativas estão contidas no texto do capitulo sobre o processo
de trabalho, *

Restos de antigos instrumentos de trabalho têm, para avaliação de
formações sócio-econômicas extintas, a mesma importância que a estru-
tura dos ossos fósseis para o conhecimento de espécies animais desapare-
cidas. O que distingue as diferentes épocas económicas não é o que se faz,
mas como, com que meios de trabalho se faz (Nichtwas... sondem wie...).
Os meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da força hu-
mana de trabalho e além disso indicam as condições sociais em que se

Na edição brasileira da Ed. Civilização Brasileira, livro I. cap. 5, p. 204. (N. do T.)
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realiza o trabalho (Nicht nur Crddmesser der Erftwicklung der menschli-
chen Arbeitskraft, sondem auch Anzeiger dergesellschafilichen VerhiUtnis-
se, worín gearbeitel wird) (O Capital, I, 182).

Para que os meios de trabalho possam ser os "indicadores" de
relações sociais, impõe-se evidentemente que sejam suscetíveis
de um tipo de análise diferente da mensuração de sua eficácia ou da
descrição tecnológica dos seus elementos. Do contrário cai-se no
erro de Proudhon, que tomava as máquinas por relações sociais (ve-
ja-se Misère de Ia Phihsophie, Ed. Sociales, p. 140).

Podemos definir essa análise como a determinação diferencial de
formas, e definir um "modo" como o sistema de formas que repre-
senta um estado da variação do conjunto dos elementos que entram
necessariamente no processo considerado. Essa definição, que sub-
meterei a prova, vale para todos os modos, e exige em cada caso
duas coisas: a enumeração dos lugares (ou funções) apresentados
pelo processo considerado, e a determinação dos critérios pertinen-
tes que permitem distinguir as formas que ocupam esses lugares. As-
sim, se tomarmos o exemplo citado há pouco do modo de circulação
(O Capital, IV, 147), veremos que esse critério consiste no fato de
transmitir seu valor ao produto no todo ou apenas por partes distri-
buídas em vários períodos de produção. Destacamos no caso ao
mesmo tempo os conceitos pelos quais Marx designa a existência
como elemento do processo: função, fator. Mas somos levados, pela
enumeração desses lugares, a outro "modo", o "modo de produ-,
ç3o" em si, e não estamos diante de um processo relativamente au-
tónomo, que possua consistência própria. A propósito do modo de>
produção em si, dá-se outra coisa, e encontramos essa consistência.

2. Os Elementos do Sistema das Formas

Resta, pois, identificar, no caso do modo de produção (entendi-
do no sentido estrito), esses elementos. A esta altura nos será neces-
sário comparar vários textos de Marx que se completam, até mesmo
propor interpretações cuja fundamentação se revelará, segundo es-
peramos, em seguida.

Deparamos um primeiro texto extremamente claro em O Capi-
tal, livro II:

Quaisquer que sejam as formas sociais da produção, os trabalhado-
res e os meios de produção permanecem sempre os fatores dela (Fakío-
ren). Mas uns e outros só o são em estado virtual (der M&glichkeit nach)
na medida que estejam separados. Para uma produção qualquer, é preci-
so a combinação f Verbindmg) desses fatores. Ê a maneira especial de ope-
rur essa combinação que distingue as diferentes épocas económicas pelas
quais passou a estrutura social (O Capital, IV, 38-39).
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Dos elementos que procuramos, dois estão aqui indicados:
1)0 trabalhador (a força de trabalho);
2) os meios de produção.
O trecho prossegue assim:

' No caso que nos ocupa, o ponto de partida é dado pela separação do
trabalhador livre em relação a seus meios de produção. Vimos como, e
em que condições, esses elementos se reúnem nas mãos do capitalista: na
qualidade de modo de existência produtivo de seu capital.

Encontramos aqui primeiro um terceiro elemento que, como os
dois outros, pode merecer o nome de "fator":

3, não-trabathador, apropriando-se do sobretrabalho. Marx o de-
'signa, de resto, como representante da "classe proprietária" (Gross-
besizerklasse) (O Capital, II, 185). Trata-se aqui do capitalista. Veri-
ficamos ademais um elemento de natureza diferente que poderíamos
chamar de relação entre os elementos precedentes; ela pode assumir
dois valores exclusivos: separação (7>ÉW7H/í£)/propriedade.

Confrontando os resultados da análise desse texto com uma sé-
rie de outras passagens, as principais destas estando contidas no ras-
cunho inédito de Marx (já citado), Formas Anteriores à Produção
Capitalista, e no capítulo de O Capital, livro III, Génese da Renda
Fundiária Capitalista, deparamos os mesmos elementos, e uma des-
crição completa de suas combinações. Fica ali esclarecido que o tra-
balhador é o produtor direto; a relação de propriedade especifica-se
por sua vez segundo várias formas complexas, sobretudo a dualida-
de de uma "posse" (usufruto), e de uma "propriedade" (pro-
priedade eminente).

Mas o interesse essencial desses textos é o de nos obrigar a in-
troduzir na estrutura uma segunda relação distinta da primeira, uma
segunda relação entre os "fatores" da combinação. Essa questão é
importantíssima porque rege toda a compreensão da estrutura. In-
cumbe-nos portanto tentar definir muito claramente, a partir dos
próprios textos de Marx, a natureza dessa segunda relação. Ela cor-
responde ao que Marx designa por meio de termos variados como
apropriação real, material, dos meios de produção pelo produtor no
processo de trabalho (Aneignung, Appropríation, wirkliche Aneig-
nung) ou então simplesmente como apropriação da natureza pelo
homem. Dois pontos devem ser claramente estabelecidos:

1) essa relação é distinta da precedente;
2) .trata-se, também, de uma relação, de um vínculo entre os ele-

mentos antes enumerados.
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A demonstração do primeiro ponto é prejudicada pela relativa
flutuação do vocabulário de Marx sobre essa questão nos textos que
mencionei (sobretudo as Formas Anteriores...}, em que Marx empre-
ga um sem-número de termos praticamente equivalentes (Aneigung,
Appropriation; Besitz, Benuízung etc.) para designar todas as rela-
ções do produtor com os seus meios de produção. Essa flutuação re-
pousa, em realidade, na dificuldade que Marx sente de pensar niti-
damente a distinção das duas relações, dificuldade que explicarei.
Tomemos, todavia, o texto de O Capital, livro l, sobre a niais-valia
absoluta e a mais-valia relativa (11, 183 ss,); verificamos ali, com uma
página de intervalo, dois empregos do mesmo termo Aneignung (a-
propriação) que não têm manifestamente o mesmo sentido, e que
correspondem a cada uma das relações de que falo:

in tivr imiivitiuellrn Aneignung van Nanirgegenstãndtn kontruHieri t r
sieh selhft. Spâter wird f r kontrolliert" (na apropriação individual dos ob-
jetos du natureza, o trabalhador primeiro controla u si mesmo: mais tar-
de, seu trabalho é controlado pqr outro);

"(lie Aneignung dieser Mehrarbtii durch das Kapital" (a apropriação
desse sobretrabalho pelo capital).

Na segunda vez que ele emprega "Aneigung", a palavra designa
uma relação de propriedade, aquela que primeiramente deparamos.
Designa esse pressuposto do modo de produção capitalista: o capi-
tal é proprietário de todos os modos de produção e do trabalho,
portanto é proprietário de todo o produto.

Mas, da primeira vez, Aneigung não designa uma relação de
propriedade: pertence à análise do que Marx chama de "processo de
trabalho", ou antes, ele situa a análise desse processo'de trabalho
como parte da análise do modo de produção. Não ocorre absoluta-
mente a intervenção do capitalista enquanto proprietário, mas ape-
nas o trabalhador, o meio de trabalho, o objeto de trabalho.

À luz dessa distinção, podemos agora reler, por exemplo, u pas-
sagem do capítulo sobre o processo de trabalho (l, 186-187); ali Marx
escreve:

O processo tíe trabalho, enquanto consumo da força de trabalho
pelo capitalista, mostra apenas dois fenómenos particulares.

O trabalhador age sob o controle do capitalista...
Em segundo lugar, o produto é propriedade do capilalisla, B não do

produtor imediato, do trabalhador... (O Capital, l, 1H7).

Nesses "dois fenómenos" particulares do modo de produção
•capitalista, verificamos precisamente essas duas relações, sob a for-
ma específica que assumem no rnodo de produção capitalista.
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Do ponto de vista da propriedade, o processo de trabalho é uma
operação entre coisas que o capitalista comprou. "O produto dessa
operação lhe pertence, pois, pela mesma razão que o produto
da fermentação em seu celeiro."

O processo de trabalho é tal, no modo de produção capitalista,
que o trabalho individual não põe em funcionamento os meios de
produção da sociedade, que são os únicos meios de produção em
condições de operar como tais. Sem o "controle" do capitalista, que
é um momento tecnicamente indispensável do processo de trabalho,
o trabalho não possui adequação (Zweckmãssigkeit) indispensável
para que seja trabalho social, isto é, trabalho utilizado pela socieda-
de e reconhecido por ela. A adequação própria ao modo de produ-
ção capitalista implica a cooperação e a divisão das funções de con-
trole e de execução. É uma forma da segunda relação de que falo, e
que pode agora ser definida como a capacidade para o produtor dire-
to de pôr em funcionamento os meios de produção sociais. Nos textos
de O Capital, Marx define várias formas'dessa relação: a autonomia
do produtor direto (Selhstãndigkeif), e as formas de dependência mu-
tua dos produtores (cooperação, etc.).

Vimos já que o reconhecimento dessa segunda relação em sua
independência conceptual, em sua diferença com a relação A de
"propriedade", é a chave de várias teses muito importantes de O Ca-
pital. Sobretudo a dupla junção do capitalista como explorador da
força de trabalho ("propriedade") e como organizador da produção
("apropriação real"); dupla função que é exposta por Marx nos
capítulos sobre a cooperação, manufatura e grande indústria (livro
1). Essa duplf função é o índice do que se chamará de dupla nature-
za da divisão do trabalho na produção (divisão "técnica" do traba-
lho, divisão "social" do trabalho); é ao mesmo tempo o índice da in-
terdependência ou do entrecruzamento dessas duas divisões que por
sua vez reflete a pertinência das duas relações que distingui numa só
"Verbindung", numa só combinação, isto é, na estrutura de um só
modo de produção.

Por isso a distinção dessas duas relações permite-nos finalmen-
te compreender em que consiste a complexidade da combinação,
complexidade que caracteriza a totalidade marxista em oposição à
totalidade hegeliana. Quando esse conceito de complexidade estru-
tural foi introduzido,2 tratava-se da complexidade da estrutura so-
cial inteira, na medida em que vários níveis relativamente autóno-
mos nela se articulam. Verificamos agora que a produção por sua vez

L. Althusser, "Sur Ia dialeclique matérialiste". Pour Marx.
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é uma totalidade complexa, isto é, não há em parte alguma uma to-
talidade simples, e podemos dar um sentido preciso a essa complexi-
dade: ela consiste em que os elementos da totalidade não estão liga-
dos uma vez, mas duas, por duas relações distintas. O que Marx
chamou de combinação não é, pois, simples relação entre si de "fato-
rex" de qualquer produção, tnas a relação dessas duas ligações e sua
interdependência.

Podemos, pois, finalmente traçar o quadro dos elementos de
qualquer modo de produção, invariantes da análise das formas:

1. trabalhador;
2. meios de produção;
- 1. objeto de trabalho;
- 2. meio de trabalho;
3. não-trabalhador;
A. - relação de propriedade;
B, - relação de apropriação real ou material,

A dificuldade que Marx teve em pensar a distinção das duas re-
lações em certos textos de retrospectiva histórica se esclarece pela
forma particular que elas assumem no modo de produção capitalis-
ta. Uma e outra podem de fato caracterizar-se nele por uma "sepa-
ração": o trabalhador está "separado" de todos os meios de produ-
çtlo, está despojado de qualquer propriedade (exceto a de sua força
de trabalho); mas ao mesmo tempo, como indivíduo humano, o tra-
bulhador está "separado" de qualquer capacidade de pôr em ação
os instrumentos do trabalho social por si só; ele perdeu sua habilida-
de de ofício, que não rnais corresponde à natureza dos meios de tra-
balho; o trabalho já não é, como diz Marx, "sua propriedade". No
modo de produção capitalista propriamente dito, essas duas "sepa-
rações", esses dois despojamentos, superpõem-se e coincidem, na fi-
gura.da oposição do trabalhador "livre" aos meios de produção ins-
tituídos como capital, até que o próprio trabalhador se transforme
ctn elemento do capital: essa a razão pela qual Marx os confunde
constantemente num só conceito, o da separação do trabalhador e
das condições do trabalho. Ora, em todos os estudos histórjcos que
recuam através dos modos de produção anteriores, através da histó-
riiii da constituição dos elementos do modo de produção capitalista,
Marx toma esse conceito como fio condutor. Ê o que explica a difi-
culdade que ele tem, manifesta nas hesitações do vocabulário das
"Formas Anteriores...", para isolar as duas relações; porque a ho-
mológia das duas relações, o recobrimento das suas formas, que ca-
racteriza a estrutura capitalista, não caracteriza esses modos de pro-
(Jucílo anteriores. Marx só a verifica na hipotética "comunidade na-
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tural" que inaugura a história: no caso, cada uma das duas relações
tem pelo contrário a forma da união, da pertença recíproca do traba-
lhador com o meio de produção: de um lado a propriedade coletiva,
quase biológica, da terra; do outro a naturalidade biológica do tra-
balho (a terra, "laboratório do homem", indistintamente objeto e
meio de trabalho).

Mas toda dificuldade cessa, e por conseguinte toda flutuação
na terminologia de Marx, quando estamos diante das análises dos
efeitos dessa dupla articulação do modo de produção, isto é, da du-
pla natureza do "processo de produção imediato" como processo de
trabalho e (sob a forma capitalista) como processo de valorização
(Verweríung) do valor (sua distinção constitui objeto do capítulo
Vil do livro I).

Mediante combinação variada desses elementos entre si segun-
do as duas relações que pertencem à estrutura de todo modo de pro-
dução, podemos, pois, reconstituir os diversos modos de produção.
Isto é, podemos enunciar os "pressupostos" do conhecimento teóri-
co deles, que são simplesmente os conceitos das suas condições de
existência histórica. Podemos inclusive, até certo ponto, gerar dessa
maneira modos de produção que jamais existiram sob forma inde-
pendente, que não pertencem pois, rigorosamente falando, à "perio-
dização" - como o que Marx chama de "modo de produção mer-
cantil" (reunião de pequenos produtores individuais proprietários
dos seus meios de produção e utilizando-os sem cooperação); ou en-
tão modos de produção cujas condições gerais podemos apenas pre-
ver, como o modo de produção socialista. Chegaremos finalmente a
um quadro comparativo das formas dos diferentes modos de produ-
ção que combinam todos os mesmos "fatores". -

Mas nem por isso estamos diante de uma combinatória no senti-
do estrito, isto é, de uma forma de combinação na qual só mudam o
lugar dos fatores e suas relações, mas não sua natureza. Antes de de-
monstrar isso numa segunda parte, é no entanto possível tirar algu-
mas conclusões do que já foi dito sobre a natureza da "determina-
ção em última instância" da estrutura social pela forma do processo
de produção, O que equivale a justificar o que eu anunciava, ao citar
o Prefácio da Contribuição: que o novo princípio de periodização
proposto por Marx encerrava uma transformação completa da
problemática dos historiadores.

3. A Determinação em Última Instância

Por uma dupla necessidade, o modo de produção capitalista é
ao mesmo ternpo aquele no qual a economia é reconhecida mais fa-
cilmente como o "motor" da história, e aquele no qual a essência
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dessa "economia" é por princípio desconhecida (no' que Marx cha-
fna de "fetichismo"), Eis por que as primeiras explicações que en*
centramos em Marx sobre o problema da "determinação em última
instância pela economia" estão simultaneamente-ligadas ao proble-
ma do fetichismo. Elas "aparecem nos textos de O Capital sobre o
"fetichismo da mercadoria" (l, 88, 90), sobre a "Génese da renda da
terra capitalista" (VIII, 164-192) e sobre a "fórmula trinitária"
(V1I1, 193-209), onde Marx substitui a falsa concepção dessa "eco-
nomia" como relação entre as coisas por sua verdadeira definição
como sistema de relações sociais. Apresenta ao rnesmo tempo a
ideia de que o modo de produção capitalista é o único no qual a ex-
ploração (a extorsão do sobretrabalho), isto é, a forma específica da
relação social que liga as classes na produção, é "mistificada", "feti-
chizada" sob a forma de uma relação entre as próprias coisas. Essa,
tese é a consequência direta da demonstração que se refere à merca-
doria: a relação social que lhe constituí a realidade, cujo conheci-
mento permite avaliar o fetichismo, é de modo muito rigoroso a re-
lação mercantil que se converteu em relação de produção, isto é,
relação mercantil tal como o modo de produção capitalista a generali-
za. Não é, pois, sob uma "coisa" qualquer que descobrimos uma re-
lação social ("humana"), mas sob a coisa dessa relação capitalista.3

Nesse momento situa-se a refutação de uma objeção levantada
contra a tese geral do Prefácio da Contribuição, que introduz em ge-
ral a ideia da determinação em. última instância. Essa refutação só
nos é compreensível se pensarmos constantemente "economia"
como essa estrutura de relações que foi definida. *

Segundo ele - minha ideia de ser cada determinado modo de produ-
ção e as correspondentes relações de produção, em suma, "a estrutura
económica da sociedade a base real sobre que se ergue uma superestrutu-
ra jurídica e política, e à qual correspondem determinadas formas de
consciência social"; de "o modo de produção da vida material condicio-
nar o processo da vida social, política e intelectual em geral" - tudo isso
seria verdadeiro no mundo hodierno, onde dominam os interesses, mas
não na Idade Média, sob o reinado do catolicismo, nem em Roma ou
Atenas, sob p reinado da política. De inicio, é estranho que alguém se
compraza em pressupor o desconhecimento por outrem desses lugáres-

' N Só pretendo elaborar aqui uma teoria do "fetichismo", isto é, dos efeitos ideoló-
gicos implicados na estrutura económica diretamente, nem mesmo examinar em por-
monor o que Marx nos revela sobre essa teoria, mas apenas reter e utilizar o indicador
q ua ale nos apresenta ao ligar explicitamente o problema do fetichismo .ao do lugar da

. economia na estrutura das diversas formações sociais.
* Completo o período deliberadamente saltado por Balibar dessa resposta de Marx
n Dustiat. (N. do T.)
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comuns sobre a Idade Média e a Antiguidade. O que está claro é que nem
a Idade Média podia viver do catolicismo, nem o mundo antigo, da polí-
tica. Pelo contrário, a maneifa como ganhavam a vida ê gue explica por
que, numa época, a política desempenhava o papel principal, e na outra, o
catolicismo. De resto,basta um mínimo de conhecimento da história da
República romana para saber que sua história secreta é a história da pro-
priedade territorial. Já D. Quixote pagou pelo erro de presumir que a ca-
valaria andante era compatível com qualquer estrutura económica da so-
ciedade (O Capital, I, 93, em nota).

Podemos, de inicio, fazer um esclarecimento que irá juntar-se
aos precedentes a propósito do fetichismo: a tese de Marx não signi-
fica que nesses modos de produção, diferentes do capitalismo, a es-
trutura das relações sociais seja transparente aos agentes. O "feti-
chismo" não está ausente delas, mas deslocado (no catolicismo, na
politicas,etc.).Na realidade, certas formulações de Marx não deixam
dúvida quanto a-isso. Por exemplo, no inicio do texto sobre as For-
mas Anteriores..., Marx escreve, a propósito da comunidade dita
"primitiva":

A terra é o grande laboratório, o arsenal que fornece tanto os meios
de trabalho como a matéria do trabalho, como a sede, a base da coletivi-
dade. Os membros da comunidade relacidnam-se à terra ingenuamente
como à propriedade da coletividade, coletividade que se produz e repro-
duz no trabalho vivo. Só como membro dessa comunidade - literal e fi-
guradamente - o indivíduo age como proprietário ou possuidor. A apro-
priação real mediante o processo de trabalho tem-lugar com base nesses
pressupostos, que por sua vez não são produto do trabalho, mas apare-
cem como seus pressupostos naturais ou divinos.

Em outros termos, a contrapartida da transparência que,, nos
modos de produção não-mercantis, caracteriza a relação do produ-
tor direto com o seu produto, é esta forma específica de "ingenuida-
de" em que a existência de uma comunidade, isto é, certas relações de
parentesco e certas formas de organização política, podem aparecer
como "naturais ou divinas", e não implicadasma estrutura de um
modo de produção particular.

Ora, esse tema, sobre o qual M arx passa ligeiramente (à falta de
material documentário), está, em principio, muito claramente ligado
ao problema da determinação em última instância. De fato, parece
que a "mistificação" refere-se precisamente, não à economia (o
modo de produção material) enquanto tal, mas às instâncias da es-
trutura social que, segundo a natureza do modo de produção, está
destinada a ocupar o lugar da determinação, o lugar da última ins-
tância.

Compreendemos, pois, que causas análogas possam produzir
aqui efeitos análogos: no caso, é possível dar a essa fórmula um sen-
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tido rigoroso: equivale a dizer que sempre que o lugar da determina-
ção for ocupado por uma mesma instância, veremos produzir-se na
relação dos agentes fenómenos análogos de "fetichismo". É o que se
depreende desta passagem do ensaio sobre as Formas Anteriores,.,,
que se refere ao modo de produção "asiático":

Na maior parte das formas fundamentais asiáticas, a unidade /Ei-
nheii) que as reúne pairando sobre tffdas essas pequenas comunidades,
aparece .como o proprietário supremo, ou como o único proprietário, e
as comunidades reais apenas como possuidores hereditários. Como a uni-
dade é a proprietária real e a pressuposição real da propriedade coletiva,
pode aparecer por sua vez como um ser particular acima das numerosas
comunidades particulares reais, e por'conseguinte o indivíduo separado
de fato não tem propriedade, ou a propriedade... lhe aparece mediada
pela cessão da unidade de conjunto (que se realiza no déspota, pai das di-
ferentes coletividades) aos indivíduos por intermédio das comunidades

• particulares., O sobreproduw - que de resto é legalmente determinado em
consequência da apropriação real pelo trabalho - pertence assim por si
fnesmo {von sich selbsf) a essa unidade superior...

Impõe-se tomar a expressão "por si mesmo" no sentido rigoro-
so, e observar que em outros modos de produção, por exemplo, o
modo feudal, o sobreproduto não pertence "por si mesmo" aos re-
presentantes da classe dominante. Veremos que é preciso explicita-
mente algo mais: uma relação política, seja sob a forma da violência
"pura", seja sob às formas amenizadas e requintadas do direito.
Nesses dois modos de produção, pelo contrário, o modo de produ-
ção "asiático" e o capitalista, que estão amplamente distanciados
cronológica, geografícamente, etc. e embora os agentes que entram
na relação sejam muito diferentes (aqui o capitalista e os trabalha-
dores assalariados e lá o Estado e as comunidades) uma mesma de-
terminação direta pelas funções do processo de produção produz os
mesmos efeitos de fetiehismo: o produto pertence "por si mesmo" à
"unidade" superior porque aparece como obra dessa unidade. Eis o
que Marx escreve mais adiante no mesmo texto:

As condições coietivas da"apropriação real pelo trabalho, a irrigação,
importantíssima para os povos asiáticos, as vias de comunicação, etc.
aparecem então como obra da unidade superior - do governo despótico
quê paira'sobre as pequenas comunidades.

Essa explicação é retomada no capítulo de O Capital sobre a
cooperação, onde Marx compara sistematicamente as formas do
despotismo asiático com as formas do "despotismo" capitalista, isto

,ó, a reunião nas mesmas mãos da função de controle e direção, in-
dispensável para a consecução do processo dê trabalho (para a apro-
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priação real do objeto de trabalho), e a função de propriedade dos
meios de produção.

Porque a força social do trabalho nada custa ao capital, e porque,
por outro lado, o assalariado só a desenvolve quando o seu*trabalho per-
tence ao capital, ela parece ser uma força de que o capital è dotado por
natureza, uma força produtiva que lhe é imanente. O efeito da coopera-
ção simples exibe-se de modo maravilhoso nas obras gigantescas dos
asiáticos antigos, dos egípcios, dos etruscos. etc. Essa potência dos reis dá
Ásia e do Egito, dos teocratas etruscos, etc. e, na sociedade moderna, atri-
buída ao capitalista isolado ou associado... (O Capital, II, 26).

Poderíamos, pois, legitimamente procurar, a propósito do des-
potismo asiático, o análogo das formas de aparecimento que fazem
com que no modo de produção capitalista "todas as faculdades do
trabalho se projetem como faculdades do capital, assim como todas
as formas de valor da mercadoria se projetem como formas do di-
nheiro" (O Capital, 111, 47). Estaríamos baseados de fato na analo-
gia da relação entre as duas ligações internas da "combinação" nes-
ses dois modos de produção, isto é, na analogia da articulação da du-
pla divisão do trabalho (veja-se o que dissemos antes).

/'Sobretudo, porém, esses textos implicam que todos os níveis da
estrutura social possuem a estrutura de um "modo", no sentido em
que analisei o modo de produção estrito. Em outras palavras, eles •
apresentam-se por sua vez como a forma de combinações (Verbin-
dungen) complexas específicas. Implicam, pois, relações sociais es-
pecificas que, tanto quanto as relações sociais de produção, não são
as figuras da intersubjetividade dos agentes, mas dependem das fun- .
coes do. processo considerado; nesse sentido, falaremos rigorosa-
mente de relações sociais políticas ou de relações sociais ideológicas.
Na análise de cada um desses modos de combinação, apelaremos •
para critérios de pertinência sempre específicos.

O problema que queremos enfocar é portanto o seguinte: como
é determinada na estrutura social a instância determinante de dada
época, isto é: como um rnodo específico de combinação dos elemen-
tos que constituem a estrutura do modo de produção determina na
estrutura social o lugar da determinação em última instância, isto é:
como um modo específico de produção determina as relações que
mantêm entre si as diversas instâncias da estrutura ou, finalmente, a
articulação dessa estrutura? (Foi o que Althusser chamou de papel
de matriz do modo de produção.)

Para dar pelo menos um princípio de resposta a essa questão,
considerarei um caso, não ideal, mas reduzido: p de uma estrutura
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social reduzida à articulação de duas instâncias diferentes: uma, eco-
nómica, e outra política, o que me permitirá acompanhar de perto
certos textos de Marx que comparam o modo de produção feudal
com o modo de produção capitalista com respeito à renda territorial,

Marx escreve, a propósito da mais simples das formas de renda
territorial feudal, a renda em trabalho (a córvéia):

Em todas as formas em que o trabalhador imediato contínua "pos-
suidor" dos meios de produção e dos meios de trabalho necessários para
produzir os seus próprios meios de subsistência, a relação de proprieda-
de deve fatalmente manifestar-se'ao mesmo tempo como uma relação de
senhor a servo (ais unmitíelbares Hemchafts- und Knechlschafisver-
haltnis); o produtor imediato não é, pois, livre; mas essa servidão (Un-
freiheit) pode diminuir desde a servidão com a obrigação de córvéia até o
pagamento de um simples foro. Suponhamos que o produtor direto pos-
sua aqui os seus próprios meios de produção, os meios materiais necessá-
rios para realizar o seu trabalho e produzir os seus meios de subsistência.
Ele pratica de modo autónomo a cultura da sua terra e a indústria rural
doméstica que lhe corresponde...

Nessas condições, ê preciso haver razões extra-econômicas, seja de
que natureza for, para os obrigar ao trabalho em beneficio do proprietá-
rio titular da terra... Ê preciso, pois, necessariamente relações pessoais de
dependência, uma privação de liberdade pessoal, seja qual for o grau des-
sa dependência; é preciso que o homem esteja ligado à gleba, que lhe seja
simples acessório (ZubehSr), em suma, é preciso a servidão na acepção
completa da palavra... " " ' "

A forma económica especifica na qual o sobretrabalho não-pago é
extorquido aos produtores diretos determina a relação de dependência,
tal como decorre diretamente da própria produção, e reage por sua vez
de modo determinante sobre esta. Ê a base de qualquer forma de comu-
nidade económica, oriunda diretamente das relações de produção e ao
mesmo tempo a base de sua forma política específica, É sempre na relação
Imediata entre o proprietário dos meios de produção e o produtor direto que
se deve procurar o segredo mais profundo, o fundamento oculto do edifício
social, e por conseguinte da forma política que assume a relação de sobera-
nia e de dependência {Souverânlttits- und AbhSngigkeitsverhalints), em re-
sumo, a base da forma especifica que o Estado assume em dada época...

No que se refere à mais-simples-e mais primitiva forma de renda, a
renda em trabalho, é claro que ela é aqui a mais primitiva forma da mais-
valia e coincidente com ela. Além disso, a coincidência da mais-valia com
o trabalho não-pago de outrem não exige qualquer análise, dado que é
ainda concretamente visível, o trabalho que o produtor direto efetua para
si mesmo estando ainda separado, no espaço e no tempo, do que ele fornece
ao proprietário territorial: este último trabalho aparece diretamente sob a
forma brutal de trabalho forcado em beneficio de um terceiro (O Capital,
VIU, 171-172).

Esse trecho contém quatro pontos principais (os quais tomo em
outra ordem):
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- nova formulação do principio da periodização: "O que distingue
uma época histórica de outra..." No caso, é o modofde dependência
da estrutura social erri relação ao modo de produção, isto é, o modo
de articulação da estrutura social, o que nos é dado por Marx como
equivalente, do ponto de vista do seu conceito, às precedentes deter-
minações.
- a diferença especifica na relação do trabalho com o sobretrabalho,
o que implica a diferença das relações sociais no modo de produção
feudal e no modo de produção capitalista (propriedade/posse dos
meios de produção): num caso há coincidência "no espaço e no tem-
po", simultaneidade de trabalho e sobretrabalho; no outro, não.
- a não-coincidência dos dois processos de trabalho e sobretrabalho
impõe a intervenção de "razões extra-econômicas" para que o tra-
balho seja efetivamente realizado.
- essas razões extra-econômicas assumem a forma da relação feudal
senhorio/servidão.

Parece-me quê podemos tirar várias conclusões disso.
Em primeiro lugar, Marx nos diz que, nesse modo de produção,

a maistvalia è. concretamente visível (in sichtbarer, handgreiflicher
Form existiert), e no entanto a mais-valia só pode ser reconhecida
em sua essência no modo de produção capitalista onde ela está ocul-
ta, onde se impõe portanto uma "análise". A mais-valia é por exce-
lência .uma categoria do modo de produção capitalista que assume
sentido na análise do "processo de valorização" (Verwertungspro-
zess), isto é, de um processo de produção que tem por fim o acrésci-
mo do valor de troca (sendo, este, ao mesmo tempo, generalizado
como forma do valor).

O fundamento dessa declaração é que a mais-valia não é uma
"forma", no mesrno plano que o lucro, a renda, o juro; a mais-valia
è nada mais nada menos que o sobretrabalho. O modo especifico de
exploração desse sobretrabalho na produção capitalista, isto é, fi-
nalmente o modo de constituição das rendas (o modo de distribui-
ção), e portanto das classes, é a constituição do lucro, do juro e da
renda capitalista, isto è, do que Marx chama dê "formas transfor-
madas" da mais-valia. No modo de produção capitalista, as formas
da luta de classes estão primeiramente inscritas nas formas do pro-
cesso de produção em geral, e apresentam-se como um confronto de
forças no interior de .certos limites que são diretamente determina-
dos no processo de produção e analisáveis nele (limites da jornada
de trabalho, do salário, do lucro e suas subdivisões).

Em outras palavras, se interrogamos sobre a estrutura da rela-
ção das classes numa sociedade dada, da qual declaramos antes que
se distinguia por certo modo de extração do sobretrabalho, indaga-
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mós primeiro sobre as "formas transformadas" próprias dessa so-
ciedade. "

Ora, não é por acaso que o ponto sobre o qual recai no texto ci-
tado a diferença característica entre ó modo de produção feudal e o
modo de produção capitalista - a coincidência ou não do trabalho
necessário e do sobretrabalho - é também o ponto essencial de toda
a análise de Marx em O Capital, a propósito do modo de produção
capitalista só: essa coincidência é outro modo de exprimir a coinci-
dência termo a termo do processo de trabalho com o processo de valo-
rização. A distinção do capital constante e do capital variável, que
define o processo de valorização, pode sempre ser posta em corres-
pondência com a distinção, própria do processo de trabalho, da for-
ça de trabalho com os meios de produção. Poderíamos mostrar,
com base em numerosos exemplos em O Capital, de que modo a
análise exige a referência a essa correspondência (sobretudo em toda
a análise da circulação). É o trabalho do operário que transforma
materialmente as matérias-primas em produto, pondo em funciona-
mento os meios de produção; é o mesmo trabalho que transfere ao
produto o valor dos meios de produção e das matérias consumidas,
e que produz um novo valor, uma parte do qual - mas uma parte
apenas - equivale à da força de trabalho. O aspecto duplo do pro-
cesso de produção, que exprime essa coincidência, remete, pois, em
última análise ao duplo aspecto do trabalho "vivo".

É fácil ver que, no caso descrito aqui por Marx, o de uma forma
de produção feudal, essa coincidência não existe sob qualquer das
duas formas: não apenas o trabalho e o sobretrabalho são distintos
"no tempo e no espaço", mas, mesmo projetando retrospectivamen-
te a categoria de valor, nenhum dos dois pode ser considerado, rigo-
rosamente falando, processo de valorização.

Em outras palavras:
- no modo de produção capitalista há coincidência "no tempo e no
espaço" dos dois processos, o que é um aspecto intrínseco do modo de
produção (da instância económica); essa coincidência é por sua vez
efeito da forma de combinação entre os fatores do processo de pro-
dução próprio do modo de produção capitalista, isto é, da forma,
das duas relações de propriedade e apropriação real. Então as "for-'
más transformadas" correspondentes nessa estrutura social, isto é,

4 Primeiro, dado que se impõe sempre, na-ordem teórica, começar pelo que é deter-
minante "em última instância". Vê-se aqui a razão: o próprio nome dos problemas
lho é dependente.
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as formas da relação entre as classes, são formas diretamente econó-
micas (lucro, renda, salário, juro), o que implica sobretudo que, nes-

• se nível, o Estado não intervém.
- no modo de produção feudal, há disjunção "no tempo e no espa-
ço", dos dois processos, o que é ainda um aspecto intrínseco do
modo de produção (da instância económica) e um efeito da forma
de combinação que lhe é própria (a relação de propriedade aparece
nele sob a dupla forma de "posse" - "propriedade"). No caso, o
sobretrabalho não seria extorquido sem razões "extra-econômicas",
isto é, sem "Herschafts- und Knechtschaftsverhãltnis", Podemos con-
cluir das "formas transformadas", antes rnesmo de as analisar em si
mesmas, que no modo de produção feudal elas serão não formas
transformadas da base económica só, mas do "Herschafls- und
Knechtschaftsverhãltnis". Não diretameníe económicas, mas direta-
mente políticas e económicas, indissoluvelmente'.s Q que significa fi-
nalmente que os modos de produção diferentes não combinam ele-
mentos homogéneos, e não autorizam cortes e definições diferenciais
semelhantes do "económico", do "jurídico", do "político". É a des-
coberta, não raro teoricamente cega, desse efeito que historiadores e
etnólogos hoje frequentemente atestam.

Talvez possamos compreender também por que razão essa polí-
tica não é consciente como tal, não pensa sua autonomia relativa, no
momento mesmo em que ocupa o lugar da determinação, ou sob a
forma da violência "pura" ou sob as formas de um direito, dado que
aparece como um dos pressupostos do próprio modo de produção.
Sabe-se, com efeito, que o pensamento dessa autonomia relativa da
política veio mais tarde: trata-se de um pensamento propriamente
"burguês".

Penso que se pode assim extrair desse texto, um dos mais por-
menorizados, o princípio, explicitamente presente em Marx, de uma
definição da determinação em última instância pela economia. Em
estruturas diferentes, a economia ê determinante na medida em que
determina qual das instâncias da estrutura social ocupa o lugar deter-
minante. Não relação simples, mas relação de relações; não causali-

5 P. Vilar escreve, a propósito do modo de produção feudal: "No conjunto, o cresci-
mento parece, repousar numa reocupação de terras incultas, por um investimento
mais em trabalho do que em capital, e a apropriação parcial da produção pelas classes
possidentes é no caso jurídica e não económica" (!' Conferência Internacional de His- •
tória Económica, Estocolmo, 1960, p. 36). Deve-se associar a esse ponto a observação
em geral feita de que é difícil encontrar crises especificamente económicas fora do ca-
pitalismo.
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dade transitiva, mas causalidade .estrutural. No modo de produção
capitalista, verifica-se que esse lugar é ocupado pela própria econo-
mia; mas em cada modo de produção, impõe-se analisar a "transfor-
mação". Sugiro aqui simplesmente que se leia de novo sob essa ópti-
ca as primeiras páginas de A Origem da Família... em que Engels
exprime essa ideia, que ele apresenta como simples "correção" das
fórmulas gerais de Marx:

Segundo a concepção materialista, o fator determinante, em última
análise, na história, é a produção e a reprodução da vida imediata. Mas,
por sua vez, essa produtâo tem uma dupla natureza. De uma parte, a pro-
dução dos meios de existência, objelos próprios à alimentação, vestuário,
habitação, e doa instrumentos necessários; por outro lado, a produtâo dos
próprios homens, a propagação da espécie. As instituições sociais- sob as
quais vivem os homens de certa época histórica e de certa região são de-
terminadas por essas duas espécies de produção: pelo estágio de desen-
volvimento em que se encontram o trabalho e, por outro lado, a família.
Quanto menos desenvolvido o trabalho... mais predominante será a in-
fluência dos vincules de sangue na ordem social (Engels, A Origem da
Família..., p. 16).

Trecho surpreendente, que não apenas joga impudentemente
com q termo produção, como obriga a aplicar às formas do parentes-
co, apresentadas como relações sociais de procriação, o modelo tec-
nológico do progresso das forças produtivas! Talvez fosse preferível,
e diversos antropólogos marxistas se empenharam nisso, mostrar
como o modo de produção em certas sociedades "primitivas" ou
"de auto-subsistência" determina certa articulação da estrutura so-
cial em que as relações de parentesco determinam até as formas de
transformação da base económica. *

" Sobre o assunto, consultem-se sobretudo os trabalhos de Cl. Meillassoux:
- Essa! d'interpretation dês phênomènes éconoiniqiies datis lês sociélés d'auto-
subslstance, em Cahiers d'Eludes Africaines, 1960, n' 4,
- Anihropologle économique dês Gouro de Cote tflvoire, Mouton, 1964,
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II. Os Elementos da Estrutura e sua História

A definição de qualquer modo de produção como combinação
de elementos (sempre os mesmos) apenas virtuais fora de seu rela-
cionamento de acordo com um modo determinado, a possibilidade
de operar sobre essa base a periodização dos modos de produção se-
gundo um princípio de variação das combinações, merecem por si
sós nossa atenção. Elas traduzem de fato o caráter radicalmente an-
tievoludonista da teoria marxista da história da produção (e, por
conseguinte, da sociedade). Nada está menos de acordo com a ideo-
logia dominante do século XIX, o século da história e da evolução,
ao qual Marx também pertence, se nos basearmos na cronologia. É
que, como veremos melhor em seguida, os conceitos de Marx não se
destinam a refletií^-féproduzir e imitar a história, mas a produzir-lhe
o conhecimento: trata-se de conceitos das estruturas de que depen-
dem os efeitos históricos.

No caso, por conseguinte, não há nem movimento de diferencia-
ção progressiva das formas, nem mesmo linha de progresso cuja "ló-
gica" se aparentaria a um destino. Marx nos diz claramente que to-
dos os modos de produção são momentos históricos; ele não nos diz
que esses momentos se engendram uns aos outros: o modo de defini-
ção de seus conceitos fundamentais exclui pelo contrário essa solu-
ção de facilidade. "Certas determinações, escreve ele na Introdução
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de 57 já citada, aparecerão como comuns à época mais moderna e à
mais antiga" (por exemplo, a cooperação e certas formas de direção,
de contabilidade, que são comuns aos modos de produção "asiáti-
cos" e capitalista acima de todos osrdemais). Acha-se assim rompida
a identidade da cronologia com uma lei de-desenvolvimento interno
das formas, que é a origem tanto do evolucionismo como de todo
historicismo da "superação". Para Marx, tratava-se de mostrar que
a distinção dos diferentes modos funda-se de modo necessário e sufi-
ciente na variação das relações entre uma pequena quantidade de
elementos sempre idênticos. Ora, o enunciado dessas relações, e dos
termos sobre os quais elas recaem* constitui a exposição dos primei-
ros conceitos teóricos do materialismo histórico, de alguns conceitos
gerais que, constituindo o começo de direito de sua exposição, ca-
racterizam o método científico de O Capital'e conferem à sua teoria
a forma demonstrativa; isto ê, o enunciado de certa forma determi-
nada dessa variação, sob a dependência direta dos conceitos de for-
ça de trabalho, meios de produção, propriedade» etc. é um pressu-
posto constantemente necessário das demonstrações "económicas"
de O Capitai,

Será que se trata, por isso mesmo, de 'um "estruturalismo",
como, sob o risco de levar a uma confusão com ideologias atuais
pouquíssimo científicas, se poderá ser tentado a sugerir para corrigir
á leitura, tradicionalmente tendente ao evolucionismo e ao histori-
cismo? Certamente, a "combinação" analisada por Marx é clara-
mente um sistema de relações "sincrônicas" obtido por variação,
Entretanto, essa ciência das combinações não é uma combinatória,
na qual apenas muda o lugar dos fatores e sua relação, mas não sua
natureza, que está assim não apenas subordinada ao sistema de con-
junto, mas também lhe é indiferente: pode-se, pois, fazer abstração
dela, e proceder diretamente à formalização dos sistemas. Sugere-se
então a possibilidade de.uma ciência a priorí dos modos de produ-
ção, de uma ciência dos modos de produção possíveis, realizados
ou não na história real-concreta, pelo efeito de um lance de dados ou
pela eficácia de um principio do mais apto. Ora, se o materialismo
histórico autoriza a previsão, até mesrno a reconstituição de modos
de produção "virtuais" (como se poderia denominar o "modo de
produção mercantil simples") .que jamais tendo sido dominantes na
história, jamais existiram senão deformados, é de outro modo,
como explicaremos mais adiante com base nas modificações de um
modo de produção existente. Isso levaria a crer que os "fatores" da
combinação são os próprios conceitos que enumerei, e que esses
conceitos designam diretamente os elementos de uma construção, os
átomos de uma história. Em realidade, como o disse de modo muito
geral, esses conceitos designam apenas mediatamente os elementos
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da construção: é preciso passar pelo que chamei de "análise diferen-
cial das formas" para determinar as formas históricas que assumem
a força de trabalho, a propriedade, a "apropriação real", etc. Esses
conceitos designam apenas o que se poderia chamar de perlinências
da análise histórica. Ê esse aspecto da "combinatória", e portanto,
pseudocombinatória, que explica a razão pela qual há conceitos ge-
rais da ciência histórica sem que possa jamais haver história em geral.

Para mostrar como opera essa pertinência, passo agora a um
pouco mais de minúcia sobre alguns problemas de definição a pro-
pósito das duas "relações" distinguidas, as duas articulações da
"combinação" sendo tomadas separadamente para que apareçam
os próprios efeitos delas sobre a definição dos elementos ("fatores").
Esses esclarecimentos são necessários para que se evidencie como
Marx tinha razão ao falar de estrutura do processo de produção, e
para que a combinação dos fatores não seja simples justaposição
descritiva, mas explique efetivamente uma unidade de funcionamento.

1. Que Vem a Ser "Propriedade"?

A primeira relação que registramos na "combinação" de um
modo de produção foi denominada relação de "propriedade" ou de
apropriação do sobretrabalho; vemos de fato Marx constantemente

.definir as "relações de produção" características de um modo de
produção histórico (e sobretudo do capitalismo) pelo tipo de pró*
priedade dos meios de produção, e, por conseguinte, pelo modo de
apropriação do produto social dele dependente. Em princípio, essa
definição é bem conhecida. Contudo, alguns esclarecimentos se tor-
nam necessários para lhe revelar a exata função estrutural.

No capítulo precedente; òcupei-me sobretudo em mostrar a di-
ferença entre dois conceitos de apropriação, cada um dos quais re-
mete a um aspecto do duplo processo de produção que todo modo
de produção comporta, e por conseguinte define uma das duas rela-
ções que constituem a combinação dos "fatores" da produção. Mas
importa também, retomando numerosas indicações de Marx, distin-
guir as relações de produção em si mesmas, que são as únicas trata-
das aqui, de sua "expressão jurídica", que não pertence à estrutura
da produção, considerada em sua autonomia relativa. Trata-se de
fato de distinguir claramente a relação que designamos como "pro-
priedade" do direito de propriedade. Essa análise tem importância
fundamental para caracterizar o grau de autonomia relativa da es-
trutura económica em reFação à estrutura, igualmente "regional",
das "formas jurídicas e políticas", e portanto p~ara* empreender a
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análise da articulação das estruturas regionais, ou instâncias, no seio
da formação social.

Do ponto de vista da história dos conceitos teóricos, tangencia-
mos aqui também um ponto de importância decisiva: Álthusser já
lembrou em que a concepção marxista das "relações sociais", na
medida em que não representam formas de intersubjeíivídade, mas
relações que atribuem uma função necessária tanto aos homens
quanto às coisas, assinala uma ruptura em relação a toda filosofia
clássica e sobretudo uma ruptura com Hegel. Acrescentemos que o
conceito hegeliano de "sociedade civil", tomado aos economistas
clássicos, é designado por Marx como o primeiro lugar de suas des-
cobertas, isto é, de suas transformações teóricas, encerra ao mçsmo
tempo o sistema económico da divisão do trabalho e das trocas, e a
esfera do direito privado. Há, pois, identidade imediata da apropria-
ção, no sentido "económico", com a propriedade jurídica, e, por
conseguinte, se a segunda pode ser designada como "expressão" da
primeira, trata-se de uma expressão necesssariamente adequada, ou
de uma reduplicacão.

Ê sobremodo interessante observar que certos textos, os mais
claros, dedicados por Marx a distinguir as relações sociais de produ-
ção da sua expressão jurídica, referem-se precisamente à possibilida-
de de um deslocamento (décalage) entre a base e a superestrutura,
que, a não ser essa distinção, ficaria evidentemente incompreensível.
Por exemplo, 'na análise da Génese da renda territorial capitalista,
onde ele escreve:

Alguns historiadores exprimiram espanto diante da seguinte ques-
tão: sendo dado que (no modo de produção feudal) o produtor direto
não é proprietário, mas apenas possuidor e que de fato todo o seu sobre-
trabalho pertence de jure ao proprietário da terra, poderá acontecer que
se produza para o camponês limitado à corvéia, ou para o servo, nessas
condições, um desenvolvimento dos seus próprios bens e uma criação de
riqueza a seu favor, no sentido relativo da palavra? É, contudo, evidente
que nas condições primitivas e pouco desenvolvidas que estão na base
dessa relação social de produção e do modo de produção corresponden-
te, a tradição desempenha um papel preponderante. Ê não menos eviden-
te que aqui como em toda a parte o segmento dirigente da sociedade tem
todo o interesse em dar um cunho de lei ao estado de coisas existente e
em determinar legalmente as barreiras que o uso e a tradição traçaram. Ex-
ceto essa consideração, isso se produz, de resto, espontaneamente, desde
que a base do estado existente e as relações que estão na sua origem se re-
produzam sem cessar, assumindo assim com o tempo uma forma normal
e bem ordenada; essa norma e essa ordenação são em si um fator indis-
pensável de cada modo de produção que deve assumir a forma de uma
sociedade sólida, independente do simples acaso ou do arbítrio (essa nor-
ma é precisamente a forma da consolidação social do modo de-produção,
sua emancipação relativa do simples acaso e do simples arbítrio). Ele
atinge essa forma por sua própria reprodução sempre recomeçada...

(O Capital, VIII, 173-174).
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Esse afastamento ou discordância entre o direito e uma "tradi-
ção" que apareceu como um subdireito ou um direito degradado,
exprime, pois, em realidade um afastamento ou discordância entre o
direito e uma relação económica (a disposição necessária pelo pro-
dutor individual da parcela que lhe cabe), característica dos perío-
dos de formação de um modo de produção, isto è, de transição de

. um modo de produção a outro. Ilustração notável do mesmo efeito
consta também da análise da legislação f abril, que data da primeira
fase da história do capitalismo industrial, que codifica as condições
da exploração "normal" da força de trabalho assalariada (Veja-se O
Capital, II, 159 ss.). ' .

Tendo em vista que esses afastamentos são possíveis, ou mais
precisamente contradições induzidas, no interior do próprio direito;
por sua não-correspondência com as relações de produção, é que o
direito é distinto, e na ordem da análise, secundário, em relação às
relações de produção. Verificaremos ainda.a confirmação disso ao
cotejar os textos de Marx em que ele põe em evidência a especifici-
dade da propriedade "burguesa", por exemplo:

/ Em cada fase histórica a propriedade desenvolveu-se de maneira di-
ferente e numa série de relações sociais inteiramente diversas. Assim, de-
finir a propriedade burguesa nada mais é dp que fazer a exposição de to-
das as relações sociais da produção burguesa. Pretender dar uma defini-
ção da propriedade, como de uma relação independente, de uma catego-
ria à parte, de uma ideia abstraia e eterna, só pode ser uma ilusão da me-
tafísica ou da jusrisprudência (Misère de Ia Philosophie, p. 160).

e os que lembram a precedência cronológica, a precessão das formas
jurídicas do direito de propriedade ("romano") sobre o modo de
produção capitalista, que é o único a generalizar a propriedade pri-
vada dos meios de produção. Sobre essa questão, vale recorrer ao
texto das Formas Anteriores, já citado (que é um texto muito jurídi-
co, no objeto e na terminologia), ou então a uma carta de Engels a

/Kautsky:

O direito romano, direito acabado da produção mercantil simples,
' portanto da produção pré-capitalista, mas que inclui também, na maioria
das vezes, as relações jurídicas do período capitalista. Precisamente o que
necessitavam os burgueses de nossas cidades para o seu voo e que eles
não encontravam no direito consuetudinário local (26 de junho de 1884).

Esse cotejo esclarece retrospectivamente a passagem da Génese
da renda que há pouco citei. Mostra que esse problema da diferença
entre uma "tradição" e um "direito" não deve ser interpretado
como teoria da génese do direito a partir das relações económicas:
por que há de fato na história passagem de um costume a um direi-
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to, mas não se trata de uma continuidade; é antes uma ruptura,
transformação de direito, ou melhor: uma transformação na nature-
za do direito, que se opera pela reativação de um direito antigo ("ro-
mano") já uma vez ultrapassado. A repetição que parece aqui de-
sempenhar um papel essencial na articulação do direito sobre a rela-
ção económica não é, pois, também elemento dessa génese, que, em
virtude da sua duração, explicaria a formação de uma superestrutu-
ra codificada: sua função é necessariamente outra, e nos remete à
análise teórica das funções da reprodução que pertencem a qualquer
modo de produção, e de que falaremos mais adiante. O que a repro-
dução das relações económicas pode nos mostrar é a função neces-
sária do direito em relação ao sistema das relações económicas em
si, e as condições estruturais às quais, por isso mesmo, ele se acha
subordinado, e não uma criação da própria instância do direito na
formação social.

Dificuldade de distinguir primeiro nitidamente as relações de
produção de sua "expressão jurídica", dificuldade desse próprio
conceito de expressão, uma vez que ele não mais significa simples re-
duplicação, mas articulação de duas instâncias heterogéneas, difi-
culdade, enfim, decorrente do deslocamento possível entre as rela-
ções económicas e as formas jurídicas: todas essas preliminares não
são casuais, mas explicam o método de investigação que deve neces-
sariamente ser posto em prática aqui (e de que o próprio Marx mos-
tra o caminho, sobretudo nos textos referentes aos modos de produ-
ção pré-capitalistas, que estão mais perto da investigação do que da
exposição sistemática). Esse método consiste em procurar as rela-
ções de produção por trás das formas do direito, ou melhor: por trás
da unidade derivada da produção e do direito, que deve ser destrin-
chada. Só esse método permite de fato fazer a separação teórica, ao
mesmo tempo explicando a função ambivalente que Marx atribui às
formas jurídicas: necessárias e no entanto."irracionais", exprimindo
e codificando no mesmo movimento em que mascaram a realidade
"económica" que é definida á seu modo por todo modo de produ-
ção. Estaremos, pois, empenhados num procedimento regressivo,
procurando determinar aqui também, mas agora no seio de um sis-
tema inteiramente contemporâneo a si (um modo de produção bem
determinado: no caso, o modo de produção capitalista), afastamen-
tos ou diferenças, que se exprimirão negativamente ã partir das for-
mas do direito. Daí, de resto, um difícil problema de terminologia,
dado que os conceitos pelos quais se exprimem as relações de produ-
çflo são precisamente os conceitos da indistinção do económico em
relação ao jurídico, a começar pelo de propriedade. Que vem a ser a
propriedade, na medida em que constitui sisterrfa no seio da estrutu-
ra relativamente autónoma da produção, e precede logicamente o
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direito de propriedade peculiar à sociedade considerada? Temos ai o
problema que nos incumbe enfocar também a propósito do capitalismo.

Á análise das relações entre a estrutura económica do modo de
produção capitalista e o direito que lhe corresponde exigiria por si
só um estudo completo: por isso me contentarei aqui com algumas
indicações destinadas a servir de pontos de referência. Podemos re-
sumir assim a marcha de uma demonstração:

l?) o conjunto da estrutura económica do modo de produção
capitalista, desde o processo de produção imediato até a circulação e
distribuição do produto social pressupõe a existência de um sistema
jurídico cujos elementos fundamentais são o direito de propriedade e
o djreito de contrato. Cada um desses elementos da estrutura econó-
mica adquire no quadro desse sistema uma qualificação jurídica,
sobretudo os diversos elementos do processo de produção imediata:
proprietário dos meios de produção, meios de produção ("capital"),
trabalhador "livre", e o próprio processo, caracterizado juridica-
mente como um contrato,

2?) o peculiar do sistema jurídico de que tratamos aqui (e não,
evidentemente, de qualquer sistema jurídico histórico) é o seu cará-
ter universalista abstraio: enteride-se com isso que esse sistema distri-
bui simplesmente os seres concretos que podem lhe sustentar as fun-
ções em duas categorias no seio das quais, do ponto de vista jurídi-
co, não há diferenciação pertinente: a das pessoas humanas e a das
coisas. A relação de propriedade se estabelece exclusivamente das
pessoas às coisas (ou do que é considerado pessoa com o que se con-
sidera coisa); a relação de contrato se estabelece exclusivamente en-
tre pessoas. Assim como não há, em direito, nenhuma diversidade
de pessoas, que são ou podem ser, todas, proprietárias e partes con-
tratantes, do mesmo modo não há diversidade de coisas, que são ou
podem ser, todas, propriedades, sejam elas meios de trabalho ou de
consumo, e seja qual for o uso de que se revista essa propriedade.

3') essa universalidade do sistema jurídico reflete nele, no senti-
do estrito, uma outra, que pertence à estrutura económica: é a uni-
versalidade da troca mercantil, a qual sabemos se acha realizada ape-
nas na base do modo de produção capitalista (ao passo que a exis-
tência da troca mercantil e das formas que implica lhe é bem ante-
rior); só na base do modo de produção capitalista é que o conjunto
dos elementos da estrutura económica se distribui integralmente em
mercadorias (inclusive a força de trabalho) e em trocadores (inclusi-
ve o produtor direto). Essas duas categorias estão, pois, em corres-
pondência adequada com aquelas que o sistema jurídico define (pes-
soas e coisas). Também o problema geral da relação entre o modo
de produção capitalista e o sistema jurídico que o seu funcionamen-
to supõe depende, histórica e teoricamente, de outro problema: o da
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relação entre a estrutura económica do processo de produção ime-
diata, e a estrutura económica da circulação das mercadorias. É a
presença necessária das "categorias mercantis" na análise do pro-
cesso de produção que explica a presença necessária das categorias
jurídicas correspondentes.

4') as relações sociais de produção que pertencem à estrutura do
modo de produção capitalista podem ser caracterizadas a partir de
sua expressão jurídica, por comparação, discernindo-se entre elas
uma sequência de deslocamentos.

Em primeiro lugar, enquanto o "direito de propriedade" se ca-
racteriza como universalista, não introduzindo diferença alguma en-
tre as coisas possuídas e seus usos, a única propriedade significativa
do ponto de vista da estrutura do processo de produção é a dos
meios de produção, na medida em que, como o repete constantemen-
te Marx, eles funcionam como tais, isto é, são consumidos produti-
vamente, combinados com o trabalho "vivo", e não entesourados
ou consumidos improdutivamente. Ao passo que a propriedade jurí-
dica é um direito de consumo qualquer (em geral: o direito "de usar e
abusar", isto é, consumir individualmente, produtivamente, ou alie-
nar (trocar), ou "dilapidar") (O Capital, VIII, 203), a propriedade
económica dos meios de produção não é tanto o "direito" sobre eles
quanto o poder de os consumir de modo produtivo, dependendo de
sua natureza material, sua adequação às condições do processo
de trabalho, enquanto meio de se apropriar do sobretrabalho. Esse
poder não remete a IUTI direito, mas, como já o indicou Althusser, a
uma distribuição dos meios de produção (sobretudo uma concentra-
ção conveniente em quantidade e qualidade). A relação económica
nílo se fundamenta na indiferenciacão das "coisas" (e na correlata
tlus mercadorias), mas na diferenciação delas, que se pode analisar
tio acordo com duas linhas de oposição:

elementos do consumo individual
elementos do consumo produtivo

u:
força de trabalho / meios de produção

(aube-se que esse sistema de diferenças verifica-se na análise dos se-
toroa da reprodução social em seu conjunto). Podemos desse modo
unructerizar a diferença (deslocamento) entre a relação social de
produção e o direito de propriedade como um movimento de exten-
,v<7w ou de prolongamento, como uma abolição das divisõeá que são
uxlgidus pela estrutura da produção: da "propriedade dos meios de
produção" à propriedade "em geral".
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Em segundo lugar, a relação que se estabelece entre o proprie-
tário dos meios de produção (capitalista) e o trabalhador assalaria-
do é, juridicamente, um contrato de forma particular: um contrato
de trabalho. Ele se estabelece sob condição de que o trabalho seja ju-
ridicamente considerado uma troca, e portanto que a força de traba-
lho seja juridicamente considerada como "mercadoria" ou coisa,
Notemos que, em seu conceito, essa transformação da força de tra-
balho em mercadoria, e o estabelecimento do contrato de trabalho,
são totalmente independentes da natureza do trabalho no 'qual a for-
ça de trabalho é consumida. Essa a razão pela qual a forma jurídica
do regime de salário é, assim como há pouco, uma forma universal
que recobre tanto o trabalho produtivo, o trabalho de transformação
produtor de mais-valia, como todos os demais trabalhos que podem
ser em geral designados sob o termo "serviços". Ora, só o trabalho
"produtivo" determina uma relação de produção, e o trabalho pro-
dutivo não pode ser definido em geral pela relação do empregador
com o assalariado, relação entre "pessoas": ele pressupõe que seja
tomada em consideração a esfera económica em que ele se situa (es-
fera da produção imediata, na qual a mais-valia tem a sua origem),
portanto a natureza material do trabalho e de seus objetos, e pois a
natureza dos meios de trabalho com os quais ele se combina. Assim
como há pouco a propriedade dos meios de produção nos apareceu,
na forma de uma relação jurídica de pessoa a coisa, como um poder
sobre o trabalho "vivo" pela disponibilidade dos meios de produção
(únicos a conferir esse poder), assim o trabalho assalariado, enquan-
to relação interna à estrutura de produção, aparece-nos, na forma
jurídica de um contrato de serviço assalariado, como um poder
sobre os meios de produção pela disponibilidade do trabalho produ-
tivo (o único a conferir esse poder, isto é, determinar um consumo
adequado, e não um qualquer). Pode-se assim caracterizar a diferen-
ça entre o trabalho assalariado como relação social de produção e o
direito do trabalho como um movimento de extensão ou prolonga-
mento formalmente semelhante ao precedente.

Donde duas conclusões da maior importância:

- Ao passo que, do ponto de vista do direito (do direito implica-
do no modo de produção capitalista, evidentemente), a relação de
propriedade, relação de "pessoa" com a "coisa", e a relacão'de con-
trato, relação de "pessoa com pessoa", são duas formas distintas
(mesmo que se fundem num mesmo sistema de categorias), o mesmo
não acontece do ponto de vista da estrutura económica: a proprie-
dade dos meios de produção e o trabalho assalariado prgdutjyoje-
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finem um só vínculo, uma ^^
^

ressalta

-.São sendo essa relãçIÕ^social de natureza jurídica, ainda que,
por motivos que se referem à própria natureza do modo de produ-
ção capitalista, somos obrigados (e Marx o primeiro de todos) a co-
locá-la em evidência a partir das categorias jurídicas expressas em
sua terminologia própria, não pode ter corno suporte os mesmos se-
res concretos. As relações jurídicas são universalistas e abstraias:
elas se estabelecem entre "pessoas" e "coisas" em geral; é a estrutu-
ra sistemática do direito que define os seus suportes como indiví-
duos (pessoas) contrapostos a coisas. Do mesmo modo, é por sua
função no processo de produção que os meios de produção são os
suportes de uma relação da estrutura económica, e essa relação
(contrariamente à propriedade ou ao contrato) não pode serjjejliii:
da pelos indivíduos, jnasjagettas por dassesjociais ou representan-

Jgs^gjjcTãlsWsõcliis'. Não è, põisT^dêflnTção da classe capitalista ou
da classe dõTpTÕlêtarios que precede a da relação social de produ-
ção, mas /KverearaeH?e,j|_a_dermiçãx)-íia-islação social de produção
que implica uma função

Ora, uma classe não pode ser sujeito da propriedade no sentido
em que -juridicamente - o indivíduo é sujeito de-rno propriedade,
nem sócio, "outra parte", de um contrato. Estamos aqui não diante
da inerência do objeto a seu sujeito, ou do reconhecimento mútuo
dos sujeitos, mas do mecanismo de constante distribuição dos meios
de produção, portanto de todo o capital, e por conseguinte do pro-
duto social inteiro (como mostra Marx no penúltimo capítulo de
O Capital, nó livro III: "relações de produção é relações de distribui-
ção"). As classes não são o sujeito deste mecanismo, mas o seu su-
porte, e as características concretas dessas classes (seus tipos de ren-
da, /racionamentos internos, suas relações com os diferentes níveis
da estrutura social) são seus efeitos. A relação económica de'produ-
ção aparece, pois, como relação entre três termos determinados fun-
cionalmente: classe proprietária/meios de produção/classe dos pro-
dutores explorados. Veremos a comprovação disso em particular
nas análises do livro I, 7* seção (A acumulação do capital"), em que
Marx mostra como o mecanismo da produção capitalista, ao consu-
mir produtivamente os meios de produção e a força de trabalho ope-
rária, produz a pertinência do trabalhador ao capital, e faz do capi-
talista o instrumento da acumulação, o funcionário do capital. Essa íi-
gação nada tem de individual e não é por conseguinte um contrato,
mas "fio invisível" que liga o trabalhador à classe capitalista e o ca-
pitalista à classe trabalhadora (O Capital, Hl, p. 16, p. 20). A relação
social determinada pela repartição dos meios de produção acha-se,

pois, instituída como relação necessária entre cada indivíduo de
uma classe e o conjunto da classe oposta.

2. Forças Produtivas (Ofício e Maquinaria)

Entre os conceitos gerais cuja articulação sistemática em Marx
aventei ao analisar o texto do Prefácio da Contribuição..., nenhum
em sua simplicidade aparente apresenta mais dificuldade do que o
às forças produtivas ou, mais exatamente, de mvr/das forças produ-
tivas (ou seu grau de desenvolvimento). De fato, o próprio enunciado
do conceito sugere imediatamente duas consequências, que são a ori- •
gem de contra-serisos fundamentais sobre a teoria de Marx, mas que
forçado é reconhecer não serem fáceis de evitar: em primeiro lugar,
falando de "forças produtivas", de "forças" de produção, sugere-se
logo a possibilidade de uma enumeração: "as forças produtivas são a
população, as máquinas, a ciência, etc."; ao mesmo tempo, sugere-se
que o "progresso" das forças produtivas pode assumir o aspecto de
um progresso cumulativo, de um acréscimo de novas forças produti-
vas, ou de substituição de algumas delas por outras mais "podero-
sas" (a ferramenta do artesão pela máquina). Somos então levados a
uma interpretação do "nível" ou do "grau de desenvolvimento"
tanto mais tentadora quanto parece implicada nas próprias expres-
sões: trata-se claramente de um desenvolvimento linear e cumulativo,
de uma continuidade quase biológica. Como então explicar descon-
tinuidades históricas contidas expressamente na teoria geral, a n3o
ser por uma teoria da "transformação qualitativa", da "passagem
da quantidade à qualidade", isto é, uma teoria descritiva do aspecto
do movimento que não suprime a sua estrutura geral? Como escapar
a uma teoria mecanicista do movimento histórico em que a."dialéti-
ca" é apenas outro nome para uma defasagem (décalage), um retar-
do periódico, e periodicamente preenchido, reajustado, das demais '
instâncias em relação a esse desenvolvimento que é a medida dele?

Uma enumeração como essa choca-se no entanto rapidamente
com dificuldades notáveis: todas elas têm a ver com a heterogenei-

..dade dos "elementos" que é preciso acrescentar, se quisermos fazer
coincidir diretamente o conceito de Marx com uma descrição de
"fatos". Os críticos burgueses de Marx não deixam de observar que
as "forças produtivas" incluem, afinal, não apenas instrumentos
técnicos, mas também a aplicação dos conhecimentos científicos ao
aperfeiçoamento e substituição desses instrumentos, e por fim à pró-
pria ciência; não apenas uma população de forças operárias, mas os
hábitos técnicos e culturais dessa população, cuja história (para os
modos de produção antigos) e cuja psicossociologia industrial mos-
tram cada vez mais sua "espessura" e sua complexidade histórica e

l k,,/
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sociológica; não apenas técnicas, mas certa organização do traba-
lho, até mesmo uma organização social e política (a "planificação" é
um exemplo marcante), etc. Essas dificuldades não são arbitrárias:
refletem a impossibilidade de fazer coincidir o conceito de Marx
com as categorias de uma sociologia que procede, ela sim, por enu-
meração e acréscimo de níveis: o tecnológico, o económico, o jurídi-
co, o social, o psicológico, o político, etc, e que funda sobre essas
enumerações as suas próprias classificações históricas (as sociedades
tradicionais e as sociedades industriais, as sociedades liberais e as
sociedades centralizadas-totalitárias, etc.). Mais ainda, essas dificul-
dades são, para nós, indicadoras de uma diferença essencial defor-
ma entre o conceito de Marx e categorias desse género: indicadoras
de que o conceito das forças produtivas nada tem a ver com uma
enumeração desse tipo. Impõe-se-nos portanto ir em busca de sua
verdadeira figura. .

Atentamos primeiro à própria formulação de Marx: esse
"nível" ou "grau", que exprimem, é certo, a possibilidade de uma
medida pelo menos virtual, e medida de um crescimento, são sus-
cetíveis de caracterizar a essência das forças produtivas, e por conse-
guinte defini-las na especificidade de um modo histórico de produ-
ção. Ora, é lugar-comurm observar que a 'produtividade do trabalho,
isto é, a "medida" desse desenvolvimento, aumentou mais em algu-
mas décadas de capitalismo industrial do que em séculos nos modos
de produção anteriores, embora as "relações de produção", às for-

"mas jurídicas e políticas conservem um ritmo de transformação
equivalente; p mesmo acontece com a transformação dos meios de
trabalho (do instrumental); que Marx chama de Gradmesser der Ení-
wicktung der menschichen Arbeitskraft. Marx diz, de resto, muito
melhor, e todas as vezes que esse nível desempenha um papel direto
na análise económica: a força produtiva do trabalho, a produtivida-
de da força de trabalho (Produktivkrafí).

É que em realidade as "forças produtivas" não são coisas,
como o veremos. Se fossem coisas, o problema do seu transporte,
sua importação, seria paradoxalmente mais fácil de resolver pela so-
ciologia burguesa (com exceção de alguns problemas "psicológicos"
de adaptação) do que por Marx - dado que a sua teoria toma como
relação necessária a correlação entre certas forças produtivas e certo
tipo de sociedade (determinada por suas relações sociais). Superan-
do a ilusão verbal criada pelo termo, dir-se-á já que o aspecto mais
interessante das forças produtivas não mais é a sua enumeração ou
composição, mas o ritmo ou andamento do seu desenvolvimento,
porque o ritmo está diretamente ligado à natureza das relações de
produção e à estrutura do modo de produção. O que Marx demons-
trou, sobretudo, em O Capital, e a que fazem alusão certas frases cé-
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lebres do Manifesto, é não que o capitalismo tenha libertado o de-
senvolvimento das forças produtivas pela primeira vez e para sem-
pre, mas que o capitalismo impôs às forças produtivas um tipo de de-
senvolvimento- determinado cujo ritmo e andamento lhe são peculia-
res, ditados pela forma do processo de acumulação capitalista. Esse
andamento é que caracteriza melhor, descritivamente, um modo de
produção, mais que o nível atingido num momento qualquer. ("Pa-
ra o capital, a lei do aumento da força produtiva do trabalho não se
aplica de modo absoluto. Para o capital, essa produtividade é aumen-
tada não quando se pode realizar uma poupança do trabalho vivo
geral, mas apenas quando se pode realizar sobre a fração paga do
trabalho vivo uma poupança mais importante do que é acrescentado
de trabalho passado...") (O Capital, VI, 274).

Mas, do ponto de vista teórico, as "forças produtivas" são tam-
bém uma relação de certo tipo no interior do modo de produção, em
outros termos, são também uma relação de produção: precisamente o

' que tentei indicar ao introduzir entre as relações constitutivas da es-
trutura da "combinação" uma outra relação além da "proprieda-
de", uma relação B de "aproximação real", entre os mesmos ele-
mentos: meios de produção, produtores diretos, até mesmo "não-
trabalhadores", isto é, no quadro do modo de produção capitalista,
não-assalariados. Gostaria de mostrar agora que se trata realmente
de uma relação, digamos mais rigorosamente, uma relação de pro-
dução, acompanhando a análise presente nos capítulos de O Capital
dedicados aos métodos de formação da mais-valia relativa; ao mes-
mo tempo veremos melhor em que consiste a análise diferencial das
formas.

A análise de Marx estende-se por três capítulos de O Capital
(livro'I, caps. 13-14-15 da tradução francesa *) dedicados às formas
de cooperação na manufatura e na indústria moderna, e à transição
de uma à outra que constitui a "Revolução Industrial". Mas esse de-
senvolvimento é ininteligível se não o referimos, por um lado, à defi-
nição do processo de trabalho (livro l, cap. 7) e, por outro, ao capí-
tulo 16 do livro l ** ("a mais-valia absoluta e a mais-valia relativa")
que constituem sua conclusão.

A transição da manufatura à indústria moderna inaugura o que
Marx chama de "modo de produção especifico" do capitalismo, ou
ainda "subsunção real" do trabalho sob o capital. Em outras pala-

* Livro l, volume 1. quarta parte, caps. XI, X I I e X U I da ediç3o brasileira (Ed. Ci-
vilixaçuo Brasileira). (N, do T.)
** Livro l, volume J, terceira parte, caps. V, VI e VII, idem.
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vras, a indústria moderna constitui a forma de nossa relação que
pertence organicamente ao modo de produção capitalista.

p capital se apodera primeiro do trabalho nas condições técnicas
dadas pelo desenvolvimento histórico. Não modifica de imediato o modo
de produção. A produção da mais-valia, sob a forma considerada prece-
dentemente, por simples prolongamento da jornada, apresentou-se, pois,
independentemente de qualquer mudança no modo de produzir (D Capi-
tal, l, 303>:

A produção da mais-valia relativa revoluciona totalmente os proces-
sos técnicos do trabalho e as formas de grupamento social {die gesells-
chafilichen Gruppierungen). Ela pressupõe, pois, um modo de produção es-
pecificamente capitalista, com os seus métodos, meios e condições pecu-
liares. Esse modo de produção só se constitui e se aperfeiçoa naturalmen-
te com base na subsunção formal do trabalho sob o capital. A subsunção
real do trabalho sob o capital substitui então a subsunção formal (Retra-
duzido da ed. alemã, tomo l, p. 535).

. As considerações seguintes poderiam limitar-se a comentar es-
ses textos.

Mediante essa diferença entre a subsunção formal e a subsun-
ção "real", verificamos primeiramente a existência de uma defasa-
gem cronológica {décalage) na formação dos diferentes elementos da
estrutura: o capital como "relação social", isto é, a propriedade ca-
pitalista dos meios de produção, existe antes e independentemente
da subsunção "real", isto é, da forma específica da nossa relação (de
apropriação real) correspondente ao modo de produção capitalista.
A explicação dessa defasagem e a possibilidade de tais defasagens
em geral nos remete a uma teoria das formas de transição de um
modo de produção a outro, que deixo provisoriamente de lado. Li-
mito-me por ora a isto: a defasagem simples, puramente cronológi-
ca, é indiferente à teoria que estudamos; a "sincronia" na qual é
dado o conceito de um modo de produção suprime pura e simples-
mente esse aspecto da temporalidade, e exclui, pois, da teoria da his-
tória qualquer forma de pensamento mecânico do tempo (segundo a
qual pertence ao mesmo tempo o que figura na mesma categoria
num quadro cronológico de concordância). Não somente há uma
defasagem entre o aparecimento da propriedade capitalista dos
meios de produção e a "revolução industrial", como a revolução in-
dustrial é ela mesma defasada az um ramo a outro da produção.
Essa segunda defasagem é também suprimida pela teoria. Finalmen-
te, no interior de um mesmo ramo, ela prossegue por substituições
sucessivas do trabalho manual pelo trabalho "mecânico", cujo rit-
mo obedece a necessidades económicas estruturais e conjunturais;
de tal modo que a "transição" que tomamos aqui por objeto apare-

ce como tendência, no sentido estrito dado por Marx a esse termo,
isto é, como aspecto estrutural do modo de produção capitalista: a
essência das "forças produtivas" no modo de produção capitalista é
o eshir permanentemente em vias de passar do trabalho manual ao
trabalho mecânico.

Lembremos em que consiste essa passagem da manufatura à in-
dústria moderna.

Manufatura e indústria mecanizada aparecem como formas da
cooperação entre os trabalhadores (produtores diretos), e essa coo-
peração só é possível pela submissão deles ao capital que os emprega
todos ao mesmo tempo. Uma e outra constituem, pois, o que po-
deríamos chamar de organismos de produção; instituem um "traba-
lhador colelivo": o processo de trabalho que se define pela entrega
de um produto útil acabado (seja esse uso consumo produtivo ou in-
dividual) exige a intervenção de vários trabalhadores segundo uma
forma de organização específica. A manufatura e a indústria moder-
na opõem-se assim igualmente ao ofício individual. No entanto, a
verdadeira ruptura não está aí.

As formas de qualquer cooperação podem ser ou simples ou
complexas: na cooperação simples, tem-se uma justaposição de tra-
balhadores e de operações. "Os trabalhadores, completando-se mu-
tuamente, executam a mesma tarefa ou tarefas semelhantes." Essa
forma de cooperação verifica-se sobretudo na agricultura. Na ofici-
na do mestre de corporação, o trabalho dos companheiros apresen-
ta-se como uma cooperação simples, no mais das vezes. O mesmo
acontece com as formas primitivas de manufatura que são simples-
mente a reunião dos artesãos num único local de trabalho. A coope-
ração'complexa é, pelo contrário, uma imbricação, um entrelaça-
mento do trabalho. As operações efetuadas pelo trabalhador indivi-
dualmente, sucessivas ou simultâneas, são complementares, e só a
reunião delas faz surgir o produto acabado. Essa forma de coopera-

• ção (que em certos ramos, por exemplo, a metalurgia, é bem antiga),
constitui a essência da divisão manujatureira do trabalho: um mesmo

•trabalho é dividido entre os trabalhadores (o que, até o século
XVII l , chamava-se uma mesma "obra", uma mesma empreitada).

Essa divisão pode ter, naturalmente, diferentes origens. -Pode
provir de uma verdadeira "divisão", quando as operações comple-
xas de um mesmo ofício foram distribuídas entre trabalhadores di-
versos quê são especializados em certo trabalho parcelar; pode pro-
vir da reunião de vários ofícios-diferentes, subordinados à produção
de um único produto útil para a qual todos concorrem, e esses ofí-
cios são depois transformados, com o tempo, em trabalhos parcela-
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dos. Os dois exemplos são analisados por Marx (manufatura de alfi
netes, manufatura de carroças), e dependem das propriedades física
do produto, mas esse processo de formação desaparece no resulta
do, que é uma divisão do trabalho da mesma forma. O princípit
fundamental, cuja importância logo veremos, è que as operações par
celadas poxxam ser executadas como trabalho manual. ' Todas as van
tagens da divisão manufatureira do trabalho decorrem da racionali-
/acuo que permite, para cada operação parcial, o isolamento dela e í
especialização do trabalhador: o aperfeiçoamento dos movimentos í
das ferramentas, o aumento da velocidade, etc.; é preciso, pois, que
essa especialização seja efetivamente possível, que cada operação,
por mais simples que seja, se torne individualizada. Em vez de uma
ruptura, verificamos portanto uma continuidade entre o ofício e a
manufatura: a divisão manufatureira do trabalho-aparece como o
prolongamento de um movimento analítico de especialização pró-
prio do ofício, que recai simultaneamente sobre o aperfeiçoamento
das operações técnicas e sobre os aspectos psicofísicos da força de
trabalho operária. Trata-se de dois aspectos,.duas faces de um mes-
mo desenvolvimento.

A rigor, a manufatura apenas radicaliza ao extremo o aspec-
lo distintivo do ofício artesanal que é a unidade da força de trabalho,
com o meio de trabalho. Por um lado, o meio de trabalho (ferramen-
ta) deve ser adaptado ao organismo humano; por outro, uma ferra-
menta deixa de ser instrumento técnico nas mãos de quem não sabe
utilizá-la: o seu uso eficaz exige do trabalhador um conjunto de qua-
lidades físicas e intelectuais, um acervo de hábitos culturais (o co-
nhecimento empírico dos materiais, destreza que pode ir até ao se-
gredo do ofício, etc.). Essa a razão pela qual o ofício está indissolu-
velmente relacionado com o aprendizado. "Uma técnica", antes da
revolução industrial, é o conjunto indissociável de um meio de traba-
lho, ou de uma ferramenta, com o trabalhador, preparado para a sua
utilização pelo aprendizado e pelo hábito. A técnica é em essência
individual , mesmo que a organização do trabalho seja coletiva. A
manufatura conserva essas propriedades e as leva ao extremo: os in-
convenientes apontados desde a origem do trabalho parcelado de-
correm precisamente de que a manufatura mantém rigorosamente a

1 No caso presente deve-se, evidentemente, tomar o conceito geral de "trabalho ma-
innil", lendo em conta que não se iratu apenas de ulili/.ução da mão, embora seja ela o

' membro dominante: devemos entender o trabalho de todo o organismo psicofisioló-
glco. Do mesmo modo, não se deve empregar "máquina" no sentido restrito de me-
cimismos.
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coincidência do processo técnico, que dá ensejo a operações cada vez
mais diferenciadas, adaptadas a materiais e produtos cada vez mais
numerosos e distintos, e portanto a instrumentos de trabalho paula-
tinamente mais individualizados (cada vez menos polivalentes), com
o processo antropológico, que torna as capacidades individuais cada
vez mais especializadas. Á ferramenta e o trabalhador refletem um
único e mesmo movirjnento.

A principal consequência dessa unidade imediata é o que Marx
chama de "a rnão-de-obra como princípio regulador da produção
social". O que significa que a cooperação na manufatura põe em re-
lação trabalhadores, e apenas por intermédio deles os meios de pro-
dução. Esse fato aparece claramente se considerarmos por exemplo
a imposições a que está sujeita a .constituição dos "organismos de
produção" quanto à proporção dos operários empregados nas dife-
rentes funções: essas imposições são ditadas pelas características da
força de trabalho. Deve ser estabelecido empiricamente o número de
operações manuais entre as quais é mais vantajoso dividir o traba-
lho, e a quantidade de operários empregados em cada tarefa parce-
lada, de modo que todos tenham sempre "trabalho" continuamente.
Determina-se assim a composição de urn grupo-unidade que fica pa-
ralisado desde que lhe falte um só dos seus membros, exatamente
como um artesão ficaria paralisado na continuidade do seu processo
de trabalho se por uma razão qualquer não pudesse efetuar uma das
operações exigidas para a. fabricação do seu produto (veja-se O Ca-
pital, 11, 37*).

Ao substituir a força humana em sua função de manejadora de
ferramentas, isto é, ao suprimir o seu contato direto com o objeto de
trabalho, a maquinaria enseja uma transformação completa da rela-
ção do trabalhador com os meios de produção. Daí por diante a in-
formação do objeto de trabalho não mais depende das característi-
cas culturalmente adquiridas da força de trabalho, mas acha-se pre-
determinada na forma dos instrumentos de produção, e no mecanis-
mo de seu funcionamento. O princípio fundamental da organização

. do trabalho torna-se a necessidade de substituir o mais complelamen-
te possível as operações manuais por operações mecanizadas. A má-
quina-ferramenta torna a organização da produção cornpletamente
independente das características da força humana de trabalho: ao;
mesmo tempo, os meios de trabalho e o trabalhador, cornpletamen-
te separados, adquirem formas de evolução diferentes. A relação

Livro I, volume 1. 4» parte. cap. XII da edição brasileira já citada. (N. do T.)
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precedente inverte-se: em vez de os instrumentos terem de adaptar-
se necessariamente ao organismo humano, o organismo humano é
que deve adaptar-se aos instrumentos.

Essa separação torna possivel a constituição de uma unidade de
tipo completamente diferente, a unidade do meio de trabalho com o
objeto de trabalho, A máquina-ferramenta, diz M arx, permite a
constituição de um "esqueleto material independente dos próprios
trabalhadores" f O Capital, II, 56). Q organismo de produção agora
não é mais a reunião de certo número de operários, mas um conjun-
to de máquinas fixas, prontas a receber quaisquer operários. "Uma
técnica" é dai por diante o conjunto de certos materiais e instrumen-
tos de trabalho, ligados entre si pelo conhecimento das suas proprie-
dades físicas e das propriedades de seu sistema. O processo de pro-
dução é considerado isoladamente como processo natural de traba-
lho; constitui no interior dos elementos do processo de trabalho um
subconjunto relativamente autónomo. Essa unidade exprime-se no
aparecimento da tecnologia, isto é, da aplicação das ciências da na-
tureza às técnicas da produção. Mas essa aplicação só é possível
sobre a base existente da unidade objetiva dos meios de produção
(meio e objeto de trabalho) no processo de trabalho.

O trabalhador coletivo adquire então a determinação do que
M arx chama de ''trabalho socializado". É impossível explicar a tota-
lidade das condições que um processo de trabalho particular (con-
ducente a determinado produto útil) exige efetivamente, sem o consi-
derar como processo de trabalho parcial, elemento da produção so-
cial em seu conjunto. E sobretudo é preciso que intervenha na análi-
se dele (na análise da sua divisão técnica) o trabalho intelectual que
produz os conhecimentos dos quais esse processo de trabalho parti-
cular é aplicação. Há trabalhadores na cooperação que não se
acham presentes no local do trabalho. Que esse produto do trabalho
intelectual, a ciência, seja, do ponto de vista do capitalista, um ele-
mento gratuito (o que não é inteiramente o caso) e apareça como

1 uma dádiva da sociedade, é outro problema que não intervém na
análise do processo de trabalho. Do mesmo modo, o conjunto das
oficinas ou fábricas em que se acha aplicada uma mesma técnica, in-
dependentemente das distribuições de propriedade, tende a tornar-
se o seu campo de aplicação e de experiência, e constitui o que M arx
chama de "experiência prática em grande escala":

Só a experiência do trabalhador coletivo revela e mostra... como
aplicar do modo mais simples as descobertas já feitas, as dificuldades
práticas que é preciso superar na execução da teoria, em sua utilização no
processo de produção eíc. (O Capital, VI, 121).
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Percebemos então que a transformação da relação entre os ele-
mentos da combinação tem por consequência uma transformação
da natureza desses elementos. Esse "trabalhador coletivo" que está
ern relação com a unidade dos meios de produção é agora um indiví-
duo completameníe diferente daquele que constituía com outros
meios de trabalho a unidade característica do trabalho artesanal-
manufatureiro; também mudou de suporte a determinação do "tra-
balhador coletivo":

A partir do momento... em que o produto individual é transformado
em produto social, em produto de um trabalhador coletivo cujos diferen-
tes membros participam no manejo da matéria em graus muito diversos,
de perto ou de longe, ou mesmo ausentes, as determinações de trabalho
produtivo, trabalhador produtivo, ampliam-se necessariamente. Para ser
produtivo, não mais é necessário pôr-se individualmente mãos à obra;
basta ser um órgão do trabalhador coletivo ou lhe preencher uma função
qualquer. A determinação primitiva do trabalho produtivo, surgida da
própria natureza da produção material, continua sempre verdadeira em
relação ao trabalhador coletivo considerado como uma só pessoa, porém
não mais se aplica a cada um de seus membros tornado à parte 2 (O Ca-
pital, II, 183-184).

Na nossa pseudocombinatória, na realidade não são, pois, os
mesmos elementos "concretos" que reencontramos de uma variação
a outra. A sua particularidade já não é definida por um simples lu-
gar, mas como um efeito, cada vez diferente, da estrutura, isto é, da
combinação que constitui o modo de produção. Tomei como exem-
plo essa relação porque a análise de O Capital desenrola inteiramen-
te o seu fio, mas é claro que uma análise do mesmo tipo poderia ser
feita sobre as formas da propriedade, não no sentido jurídico do ter-

! Essa determinação é seguida, no texto de O Capital, de uma outra, que assinala
que a qualificação do "trabalhador coletivo" é simultaneamente restrita,, no modo de
produção capitalista, ao trabalhador assalariado, aquele que corresponde para o capi-
talista a um adiantamento de capital variável. Esses dois movimentos inversos (exten-
são-limitação) não se excluem nem se contradizem. Correspondem ambos a uma das
duas relações internas do modo de produção, mais exatamente à determinação de um
elemento - o trabalhador direto - em relação a cada uma das duas relações segundo a
forma especifica que ela assume no modo de produção capitalista. Naquela que to-
mamos como objeto de estudo, o elemento (o trabalhador) que possui a capacidade
de pôr efetivamente em funcionamento os meios de produção sociais é, pois, consti-
tuído não apenas de trabalhadores, assalariados e não-assalariados (trabalhadores in-
telectuais), mas dos próprios capitalistas na medida em que assumem a função técni-
ca do controle e da organização. Verificaremos esse duplo movimento; (extensão-
limitação) na sequência deste ensaio, no momento em que analisarmos o tipo especí-
fico de desenvolvimento das forças produtivas no modo de produção capitalista e a
tendência histórica do modo de produção,
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mo, mas no sentido das relações de produção que as formas jurídicas
pressupõem e formalizam, Marx esboça a indicação disso nos textos
retrospectivos da Génese da Renda Territorial Capitalista {O Capital,
livro III*) e das Formas Anteriores** (Grundrisse), yálendp-se
sobretudo de uma distinção de forma entre à "propriedade" e a
"posse", Suas indicações bastam para mostrar que encontraríamos
formas tão complexas quanto as que ele põe em evidência a propósi-
to^dá apropriação real.3

3. Desenvolvimento e Deslocamento

Antes de enunciar as consequências ulteriores que podemos ti-
rar dessa análise, é necessário mostrar comovia dependejnteiraji
mente dos critérios de diferenciação das formas jueestaocontidas
na definição do processo de trabalho.

Eis os elementos simples (dte einfachen Momenle) nos quais o pro-
cesso de trabalho se decompõe: l') atividade pessoal do homem, ou tra-
balho propriamente dito (zweckmãssige Tatigkeii); 2') objeto sobre o
qual o trabalho atua (Gengestand); 3') meio pelo qual ele atua (Minei)
(O Capital, I, 181),

Retém-se em geral da análise de Marx sobre a revolução indu
trial o que a distingue das demais explicações do rnesmo "fenóme-
no": o ter atribuído a origem das subversões técnicas e sociais à in-
trodução da máquina-ferramenta, à substituição do homem como
manejador de ferramentas, em vez de atribuir a revolução industrial
à utilização de novas fontes de energia (à máquina a vapor), à substi-
tuição do homem como motor. No mais das vezes, porém, a discus-
são não se detém sobre a expressão teórica dessa originalidade, que
está contida na definição do processo de trabalho. ^_reyoluçãojnh

finir-se inteiramente mediante esses T

a relação em-consequência da substituição do meiodejrabalho.
Retomando o que há pouco dissemos sobre essa trãnsfõrrnãçãõTe~

* Também no livro l, volume I, cap. XXJV, 4, na edição brasileira citada. (N. do T.).

** Em língua portuguesa, Formações Económicas Pré-Capiialistas, com introdução
<ÍB Eric Hobsbawn, Ed. Paz e Terra, 1975, (N. do T.)

A função de propriedade dos meios de produção pode ser exercida por particula-
res, coletividades, representantes reais ou imaginários da coletividade, ele.; pode apre-
sentar-se sob forma única ou desdobrar-se - "propriedade" e "posse", etc.
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resumindo Marx, poderíamos representá-la assim, como sucessão
de duas^'formas_je existência materiajT_ck^processo dgjrabalho. *

l - unidade do meio de trabalho com a força de trabalho,
£_- unidade do meio de trabalho com o objeto de trabalho;

em cada caso a figura da relação entre os três elementos fica comple-
tamente caracterizada pela designação do subconjunto que possui
uma unidade e uma autonomia relativa. '

- objeto de trabalho

- meio de trabalho

força de trabalho
("atividade")

unidade da maquinaria,
'tecnologia

unidade do ofício
(da manufatura),

^artesanato

Aparece ao mesmo tempo que os três conceitos da definição do
processo de trabalho nada têm a ver com a abstração de uma descri-
ção empírica (sujeito, objeto, "mediação") que se poderia sempre
fazer de outro modo ao distinguir outros elementos. Em relação à
análise das duas formas sucessivas da relação, eles não são deriva-
dos, mas a tornam possível.

Pode-se dessa maneira analisar completamente o movimento de
uma forma à outraijiãojwmo simples dissolução de uma estrutura
(separação do trabalhador do meio de tfaSãfí^J^lmaTTomo a~frans-
formação^s.jma esJntíum~ênr^uTrãrNSo, também, comõ"a~consii-"
tuiçao^«f/n/ã}de uma éitfurorTãjnHa que original (unidade do ob-
jeto "conrõTfíeio de trabalho num único sistema de interações físicas)
(ou como a formação casual dessa estrutura pela convergência des-
sas duas abstrações, "a ciência", "a técnica"): poT^u

nizadacapitalista,
_

dutivas, cujo primeiro exemplo é aJndQstnã
nem é um~fim nem uma' origem^blõTutõsTmasuma
Be todo o sistema, dá~irèlacâõye apro^nacãcriealSa-aâtureza, das
'^forças produtivas", ' ~"

Mas apareceu claramente ao mesmo tempo o fato de que essa
mudança de forma não podia de modo algum ser analisada como o

" "O meio de trabalho adquire na maquinaria uma forma de existência material (ma-
lerialle Exisienzweise) de que depende a substituição da força do homem pelas forças
naturais e da rotina empírica pela aplicação consciente da ciência" (O Capiíal 11,7.1 -
tradução refeita).
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movimento linear de um desenvolvimento, como uma filiação. Filia-
~çao c^rnõ~^slã~^xtsteTeintr8~o-WíCTO^TniáTvúfatura, dado que, como
vimos, a manufatura pode ser considerada, do ponto de vista que
nos ocupa, como a continuação de um movimento próprio do ofí-
cio, e que conserva todas as suas características. Mas a máquina gue

ferramenta e pejaJbrga
jalho Leo!ucada,jspècíãldar^n nadaj pmdqiJmia^evolucão desse

Substitui o' siste-
ma precedente por outro sistema: não há continuidade entre elemen-
tos ou indivíduos, mas entre funções. Poderíamos designar esse tipo
de transformação pelo termo geral deslocamento (déplacemenl).

Gostaria a esta altura de fazer uma digressão que não é fortui-
ta, comparando esse tipo de raciocínio com o método muito interes-
sante e surpreendente adotado pôr Freud nos ensaios sobre a histó-
ria da libido (sobretudo os Três Ensaios sobre a teoria da sexualida-
de). A analogia é suficientemente rigorosa para nos induzir a fazê-la,
e esse confronto parecerá talvez ainda mais legítimo se tivermos em
mente o parentesco das situações ideológicas nas quais e contra as
quais, Marx e Freud tiveram de constituir as suas teorias, por vezes
valendo-se dos conceitos dessas mesmas ideologias. O reinado do
evolucionismo é tão poderoso na ciência da história quanto o é na
"psicologia", jjsjgrrnos que Freud emprega nos Três-Ensaios reme.-
tem a umeyolucionismo psicológico, exatamente como osjgrmosde
Marxi^HIvêr; "grau de desenvolvim^ntQll^as-forcasjpj^oduBvg.

_remetem a um evolucionismo histórico (no Prefácio de Contribuição
iTCTiíica da~~Economia PõTííica, Marx fala da substituição das rela-
ções sociais existentes por relações "novas e superiores"). Não me
ocupo aqui (não haja qualquer dúvida quanto a isso) da articulação
dos objetos da psicanálise e do materialismo histórico, mas da possi-
bilidade de discernir analogias epistemológicas entre a obra teórica
de Marx e a de Freud. .

Por um lado encontramos, com efeito, nesses ensaios de Freud
toda uma teoria biológica ou meio biológica dos estágios de desen-
volvimento da libido (pulsão sexual), uma problemática da constitui-
ção congénita e dos caracteres adquiridos, dos "germes" cujo desen-
volvimento constituirá os estágios sucessivos. Encontramos uma
leoria do desenvolvimento e seus graus intermediários, o que autori-
za ao mesmo tempo uma teoria do patológico como fixação em de-
terminado estágio do desenvolvimento ou regressão a esse estágio'
(mais uma regressão é sempre a revelação de uma fixação), etc.

Mas com respeito ao que seria uma verdadeira teoria evolucio-
nista, e nos seus próprios termos, deparamos por outro lado coisa
eompletamente diversa,
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Por exemplo, numa passagem como esta:
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Questão difícil e inelutável, a saber: qual o critério pelo qual se po-
dem reconhecer as manifestações sexuais na criança. Parece-me quê o en-
cadeamento dos fenómenos, que a psicanálise esclarece, nos permite afir-
mar que a sucção é um ato sexual, e estudar nele os traços essenciais da
sexualidade infantil (Três Ensaios, p. 73).s

Deparamos aqui uma das expressoes.de um raciocínio que
Freud generaliza nesse estudo, e que consiste em fazer de uma série
de organizações da procura do prazer as formas sucessivas de uma
mesma pulsão sexual. "Esse desenvolvimento culmina na vida sexual
que estamos acostumados a chamar de normal no adulto" (no en-
saio da Introdução à Psicanálise, a cadeia é mais complexa, visto que
Freud utiliza simultaneamente, em sua definição, a sexualidade in-
fantil e a- do adulto "anormal": o desenvolvimento culmina assim,
ou na sexualidade "normal" ou na perversão e na neurose, que ocu-
pam no "anormal" o mesmo lugar). Paradoxalmente, as origens ao.
desenvolvimento sacrõs^êsTágToTqlie possuem, com menos evidên-
cia, a característica "sexual". Na realidade, só a adquirem pelo fato
de que a análise descobre nelas uma mesma função, Em vez de ser to-
mada como uma continuidade, a sucessão pode ser analisada como
uma série de deslocamentos: deslocamento de zonas erógenas, isto é,
partes do corpo que são investidas^de "valor" sex"úãTêmdãía orga-
nização libidinal (Freud afirma que quase não há parte do corpo
que não adquira esse valor);_desjocamento_das.funções biológicas
nas quais a pulsão sexual está inicialmente "apoiada'^; deslogamen-
to das obietosdapulsão. a partir do que Freud chama de ausência
de objeto, mas que frTêé uma modalidade particular, até o objeto do
amor genital. Cada um desses deslocamentos corresponde a uma va-
riação das relações entre o que Freud chama de "pulsões parciais",
isto é, componentes da pulsão sexual complexa,

Observamos depois que certo número de perversões estudadas até
aqui só podem ser comparadas pressupondo-se a ação conexa de vários
fatores. Se admitem análise é que são de natureza complexa. Isso nos le-
varia a pensar que a pulsão sexual em si mesma não é um dado simples,
mas que se constitui de diversos componentes, as quais se dissociam nos
casos de perversão. A observação clinica também dá a conhecer fusões
novas... (Três Ensaios, p. 49).

_Cada uma dessasjar-iasõe^é um sistema dejorganizagãp dajjul-
são sexual complexa, implicando uma relá^õ~^êaõminancia ou

Ed. francesa. Gallimard, 1962.
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hierarquia entre as "pulsões parciais" (organizações pré-genitais ou
genitais - primado da zona erógena genital). (Veja-se Três Ensaios,
pp. 94 ss.)

Os raciocínios de Freud nessas páginas põem em ação uma sé-
rie de conceitos que nada têm a ver> profundamente com uma teoria
da evolução do indivíduo, nem corri o modelo biológico. Trata-se de
raciocínios que devem i&ponã&jjiimjélígnejtmente a duas questões;
qual éjijlofmjnte~des^ é que
se desénvõlvêTn-nèTãpliSrerrí^^ defi-
nição dessa "sexualidade" que é o objeto da análise (Freud vê-se a
braços com objeções referentes a essa "extensão" da noção de se-
xualidade e que a confundem com o prolongamento da atividade se-
xual "genital" aquém da puberdade). Por fim aparece que a sexuali-
dade se define simplesmente pela sucessão das formas entre as quais
podem analisar-se esses "deslocamentos". Sexual é o elemento de
uma organização das pulsões cuja variação culmina afinal na orga-
nização genital.

Ora, o que possibilita à análise dos deslocamentos é um conjun-
to de conceitos teóricos que, desempenha papel análogo ao dos con-
ceitos da definição do processo de trabalho na análise das formas da
relação de apropriação real Clforsas produtjyas")aathddad£/ab.is|-

Jo/meiô_dejraballi£f. Esses conceitos, em Freud, são utilizados siste-
maticamente nos Três Ensaios e sistematicamente apresentados no
artigo sobre as pulsões e seu deslino (Metapsicologia): trata-se dos
conceitos de fonte (Quelle), impulso (Drang), objeto (Objekf) e obje-
tivo (Z/e/) da pulsão. Não se trata, evidentemente, de uma corres-
pondência entre os conceitos de Freud e os de Marx; mas de um
mesmo tipo de análise, e portanto de uma identidade de função des-
ses conceitos no método.

Poderíamos talvez então esclarecer em reciproca os problemas
colocados pelo texto de Marx. Sobretudo a dificuldade que ele en-

6 Em realidade, essas questões se apresentam necessariamente a qualquer teoria do
desenvolvimento, sobretudo em seu domínio de origem, que é biológico (quer se trate
do indivíduo ou da espécie). A revolução darwiniana pode situar-se numa história

. das teorias do desenvolvimento como nova forma de colocação delas, que introduz •
nova resposta (a "evolução", reservada às espécies, e distinta do desenvolvimento in-
dividual). Já se escreveu sobre esse tópico: "Primeiro esse desenvolvimento entende-
se como o de um indivíduo único e qualificado. Sem dúvida, discerne-se mal, em mea-
dos do século (XIX), o sujeito do desenvolvimento (o que se desenvolve). Essa inva-
riunto das tranformações embriológicas não pode assimilar-se à superfície e ao volu-
me (como num desenvolvimento), nem à estrutura adulta (como num crescimento)...
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'contra para isolar a relação de que falei, ou, ò que dá na mesma,
para pensar o "níyeljjasjorças produ^vaj^omp_ujria_rglação_no
interior da combmaçãonstõé^^

"níêsrnn rnrtátrqiíêjãír^

-"T1 Essa dificuldade acompanha a tentação de. enumerar as forças
produtivas, e, por exemplo, distribuí-las entre a natureza e o ho-
mem. Encontramos também nesses textos de Freuá formulações que
tentam situar a pulsão sexual, tal como a análise as descreve, em re-
lação aos domínios da biologia e da psicologia; Freud acaba por de-.
finir a pulsão como um Imite entre o biológico e o psicológico, e
chega a localizar essa ambiguidade no nível da "origem" da pulsão
(veja-se na Metapsicologia, tradução francesa, p. 35: "Enténde-se
por origem da pulsão o processo somático que se dá num órgão ou
numa parte do corpo cuja excitação é representada, na vida psíqui-
ca, pela pulsão. Ignoramos se esse processo é sempre de natureza
química... o estudo das fontes pulsionais não mais pertence ao
domínio da psicologia; embora a origem e a fonte somática da pul-
são sejam para esta um elemento verdadeiramente decisivo, só nos é
conhecida por seus objetivos, na vida psíquica"). Na análise das for-
mas, o biológico está, pois, sempre ausente, enquanto biológico. O
"limite" procurado é, por isso, a rigor inencontrável. Deve-se, po-
rém, acrescentar que o psicológico está também, em outro sentido,
ausente: ern sua concepção tradicional, ele se define também por sua
oposição em relação ao biológico. Desaparecendo este como tal, o
psicológico vê-se transformado em coisa diferente: precisamente o
que Freud chama de "psíquico". Estamos, pois, diante de uma série
de remanejos, de deslocamentos de domínios cujo vínculo o próprio
Freud pensou muito claramente. Na Introdução à Psicanálise, escre-
ve Freud:

Fora (de uma) pseudo-unidâde no instantâneo (ecológico, etç.), não subsiste pára o
universo de Darwin senão uma unidade no sucessivo reduzida quase ao mínimo: a de

' uma filiação continua, ao mesmo tempo no sentido genealógico (todas as espécies de-
rivam da mesma estirpe) e num sentido quase matemático (pequenas variações ele-
mentares). Graças a ela explica-se a relativa persistência dos tipos e planos de organi-
zação: ela não ê o substrato ou fundamento da história; não passa de consequência", (G.
Canguilhem, G. Lapassade, J. Piquemal, J. Ulmann: Du dêveloppement à 1'evolution
au XIX" siècle, Thates, tomo-l l, 1962). No pseudodesenvolvimento freudiano (e
marxista), nem mesmo encontramos esse minimo^Estamos diante da ausência radical
da unidade preexistente, isto é, do germe ou origem. .
' Àíthusser 'propõe o termo "relações"técnicas de~produção", que assinala bem a
distinção. Tenha-se em mente apenas que "relações" implica por si mesmo o caráter
social.
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Dado que muitos confundem o "consciente" com o "psíquico",
vimo-nos obrigados a ampliar a noção de "psíquico" e reconhecer a exis-
tência de um psíquico que não é consciente. O mesmo se dá com a identi-
dade que alguns estabelecem entre o "sexual" e "o que se relaciona com a
procriação", ou, para resumir, o "genital", ao passo quê não podemos fa-
zer outra coisa senão admitir a existência de um "sexual" que não é "ge-
nital", que nada tem a ver com a procriação. A identidade de que se fala
é apenas formal e carece de razões profundas (ed. francesa, Payot, 1962,
p. 301).

Acrescentemos tão-somente que essa "ampliação" é de fato
uma definição totalmente nova, tanto pelo conteúdo como pela na-
tureza do discurso teórico que a autoriza.

Identicamente, a "natureza", na análise das forças produtivas.
De fato, Marx escreve que "o trabalho é primeiramente um ato que
se passa entre o homem e a natureza; assim, o homem desempenha
em relação à natureza o papel de uma força natural", o que permiti-
ria talvez dizer com justeza que a natureza desempenha o papel de
um elemento social: Também nesse sentido, a "natureza" como tal
está ausente.

A análise marxista das "forças produtivas", na medida em que
é sistematicamente inscrita na definição de um rnodo de produção,
isto é, na medida em que (Hãp: é simples enumeração ou descriçãojig
asgectos "técnigos^jda produc^ó_gu^recursos^dglg[. mas definição

- -
ção, opera, pois, em relação à divisão tradicional do trabalho teóri-
co o mesmo efeito de deslocamento e de ruptura que verificamos em
Freud. Esse efeito de ruptura é característico da inauguração de
uma ciência nova que constitui o seu objeto e lhe outorga um domí-
nio ocupado antes por disciplinas variadas, e que por conseguinte o
ignoravam completamente. No domínio do materialismo histórico,
como disciplina teórica científica, .a análise das forças produtivas
não aparece como preliminar técnica ou geográfica, expondo ás con-
difões ou bases sobre as quais edificar-se urna estrutura "social" de
instituições e práticas humanas, como uma limitação essencial, mas
exterior, imposta à história: pelo contrário, ela é interior_;Làefinição
da estrutura social Lçte_urn modo d r o d u ç ã (não pode ser conside-

definição de "modo de produção" que
não encerre a definição das forças produtivas que lhe são típicas);
ela transforma, .. _ - .

Más, como vimos, a analogia vai mais além: ela se estende tam-
bém ao tipo de objeto e de história que Marx e Freud definem. Assim

,CQirLQ_o_ "sexual"jj£ que faja_Freud não é o sujeiía-dQ^dgsenvolyi-
mento que as organizações das pulsõ^sjjejnajcam. assim como as
organizações dás pulsões não se engendramup_ror2riarnenle

207MATERIALISMO HISTÓRICO

umas às outras, najwfllteejle_Mai3i_írata-se tão-só dajprópria
naeão e suas Jonnãj^esse modo, também no caso de Marx, pode-

"~rnos~ afirmar
lo ornms_ de^tClC/fftlttU ÍXt-*l« Ui* vh-uwMif v*v*>j yv i i i rvw «™— w e% —- — — — —^»= _

/«o e pcius deslocamentos que ela operajõ^que reflete exatamente o
"caráfef teórico, e não "empírico, da constituição do seu objetõ~7, r

-' • • - * - - - . . , i -1 - . _ ; . , _ j-^ no/L. ''i<°

4. A História e as Histórias
Formas da Individualidade Histórica

Essa análise tem consequências muito importantes para a teoria
da história. Indaguemos o que foi feito exatamente no curso dessa
análise de duas formas sucessivas: vejamos se isso pode ser chamado
"j/wfl história". Evidentemente, essa definição só teria sentido se pu-
déssemos simultaneamente designar o objeto dessa história. Concei-
to ou simples denominação, seja qual for o modo dessa designação,
não teremos jamais história em geral, mas sempre história de alguma
coisa. " - " ~ ~ ~

Ora, deve-se observar que, de modo geral, até época bem recen-
te os historiadores escamotearam a necessidade de achar uma res-
posta teórica para esse problema do objeto. Se tomarmos por exem-
plo as considerações de( ManTBloch, sobre a "ciência da história",
verificaremos que todo o seu esforço dirige-se apenas à constituição
de uma metodologia. A tentativa dejdjfiniro objeto dos trabalhos
dos historiadores revela-se de fatO|tecrs^ca. a partir do momento
em que se demonstrou que esse objeto não pode ser "o passado",
nem finalmente nenhuma determinação pura e simples do tempo: "a
própria ideia de que o passado, enquanto passado, possa ser objeto
de ciência, é absurda (Apologie pour l'histoire, p. 21). Após essa con-
clusão negativa, e perfeitamente convincente (embora as conclusões
nem sempre sejam tiradas pelos filósofos), .as tentatiyas_cojna^ej§a
de J]p.çh limitarn-se a urna.definiçâoJfl.co2W£/g/fl, .que lança o prpble^,
ma do objeto no indeterminado de uma totalidade:"o homem, ou'

"SeífiÕri os homens", e caracteriza p ^conhecimento, unicamente
jzomQ_certócõajjan.to-jde^wg/g^oj. Não cabe aqui analisar o empiris-
mo que decorre finalmente dessa definição incompleta, mas deve-se
observar que o problema escamoteado de forma teórica é necessa-
riamente resolvido de modo prático a cada instante. Assim é que te-
mos histórias políticas, histórias das instituições, das ideias, das

\ciencias, histórias económicas, etc.

Nessa perspectiva, poderíamos se
que se referiu a análise precedente como

ÍSnir o objeto a
(..trabalho ji e afirmar que
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se tratava de uma hisiórig_dcLimbalho, ou de um momento dessa his-
tória. ' "

Mas verificamos ao mesmo tempo que, quanto ao que se diz co-
murnente "história do trabalho" ou "história das técnicas", a análi-
se de Marx aprésenía-se numa situação polémica essencial. Tais his-
tórias existem, e recebem, sem os constituir, objetos que, através de
suas transformações, são capazes de manter-se em certa identidade
de natureza J|_necessário a essas histórias um "sujeito^guea^miifjf
que, e elasji^n£Õ5trã^aTécnicj_c^njideiaJa_5Ojmí^l>fato'' (até
mesmo "fato de uma civilização"), ou no trabalho considerado
como "conduta" cultural. Afirmar qusTêTas recèèênTésses objetos
equivale a dizer simplesmente que o momento de sua constituição é
exterior à prática teórica dos historiadores em si, mas pertence a ou-
tras práticas, teóricas ou não. Do ponto de vista da prática teórica, a
constituição do objeto se apresenta, pois, como uma designação,
como uma referência a outra prática: elasó Ji possível portanto do
ponto de vjsiajAafSè5GHâ^^i^ra^m^enquê~estão implica-

jdos_ao mesmo tempo em todasessas.Bíâtigas, numa práticajejiisjo-

cia só
dessasdifejrejite^râticjSt^a^tai-flujtíe

__ . Õ3õ~n~ão-critico em dadoTocal privilegiado.
_guèTé'a idêTjIõgiajdeLurn tempo. Mas, ao mesmo tempo, pelo fato de
"que elas são esse paradoxo de um discurso (que se pretende critico
por excelência) dependente de uma operação não-crítica, na consti-
tuição de seu objeto, esses historiadores deparam, em sua concep-
tualizáção e na natureza de suas explicações, com o problema inso-
lúvel dos limites recíprocos desses objetos adquiridos, e, finalmente,
da relação dessa_histórjaj)arcial com outras histórias.j;om_
tória da totalidade. Elas são remetidas, como diz Viíãr a propósito FV
dãlmíoria económica, da descrição dessa transformação, do movi- f,
mento do seu objeto próprio, à inserção desse movimento em uma AÃ
realidade mais ampla que o objeto considerado por elas em sua "pu- n1

reza" (a economia "pura", a técnica "pura" etc.), que é a totajijdade ^
-das-jglações humanas e explicaessa^transformaçãg^ (veja-se Contri- v
butionsala première Confírence fíiíernationale a"Hisloire Economi-
que, Estocolmo, 1960, p. 3%).J?erijiMmjiueoseuj)bj^^

objeto tem
se então quê o probTêmircSnstitutivo de qualquer rustóriãTcTHa re-
lação do seu objeto com a história em geral, isto é, com os demais
objetos históricos, e estas historias o resolvem, quando querem su-
perar o empirismo, ora.pelo enunciado de uma relação global e indi-
ferenciada, o que culmina finalmente numa teoria do "espírito do
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numa ^psicologjajiklárifià (vejam-se, por exemplo, os tra-
de Francastel sobre a história das artes plásticas e as teorias

de I. Meyerson), ora pela redução completa de upa estrutura a ou-
tra, que aparece assim como a referência absoluta, o texto origina!
de várias traduções (vejam-se, por exemplo, os trabalhos de Lukács v^
e de seu discípulo Goldmann sobre a história literária). ^

Quando afirmo que a análise de Marx se apresenta, com respei- \
to a essa prática histórica, numa situação polémica, issojji5)quer dj. ^
zer que ela^suprime essejyabJejQia_djyglaj;ãg_entre!ahistójja_^reial -o
eajiisíória_gstal, que deve ser necessariamente resTHvKfcTjpara que se ^
"possa falar rigorosamente de "uma história". Pelo contrário, ela^
mostra que esse problema só pode ser solucionado seahistória cons- ̂
tjtui verdadeiramenleja seu obieto. em vez dejj rewSjjTN&sse senti- ~-
do, o termo análise empregado por Marx tem exatamente a mesma ̂
significação que ern Freud, quando este fala de "análise.de uma his- \a individual": assim como a análise de Freud produz uma nova ^

definição do seu objeto (a sexualidade, a libido), isto é, o constitui1^
verdadeiramente ao mostrar a variação de suas formações que é a"
realidade de uma história, do mesmo modo a análise de Marx cons-
titui o seu objeto (as "forças produtivas"), ao fazer a história das^
suas formas sucessivas, isto é, das formas que ocupam um lugar de-
terminado na estrutura do modo de produção

Na determinação do objeto de uma história parcial, o método
de Marx faz desaparecer assim completamente o problema da "refej
rência", da designação empírica do objeto de um conhecimento teó-
rico, ou da designação ideológica do objeto de um conhecimento
científico. Com efeito, essa det^mmaj?jj)JjcaJnífiiramentejepen-

jjeirte_agora dos cQnceitQSjteóricos que jiengjiUrjo_aftalisar de_rnffdo
diferencial as-formas-sueessivas de uma relacãa.-jg=a»Estru|ura-^La
modoj|e_pj^]^ãçjLgj^essaj!$la^^^ O |*íi"abaFrrc )̂ apre

^sentã-jie como uma ligação entre os elementos do"
^e,por^nsegunftè7sTlã^onstituiWõiCO"íõ^5ÍêTõ^ i

cão. Podemos generalizar essa observação, e afirmar que,^^ „„.
"gõsjlementos da c^nbinaçãoJVerbindun?) possui sem áSvida.úm
modo de "história",-mas uma história cujo.

^trar: ojverdiiSmimiítô^equpqujrTiisToria parcial é & combinação
^g;ã_dependência4ajiual estão os elemejUos de sua relafiãDÕsto-é.

ilguma coisajaue nãeJLum-mieite. Nesse sentido pode dizer-se que o
*•*-=======—— -~.^-^ de uma historia

teórica, é a_Jeterminação da combinação de que dependemjo§_ele-
mentgjjúg^jgugrãnãlisar, isto_^_fete^minar^estrúlúi^djjinia
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esfera de autonomia relativa, como aquilo que Marx chama de pro-
cesso d¥"prbdução

Com efeito, essa determinação preliminar fornece com um mes-
mo movimento a determinação do objeto parcial e a de sUa articula-
ção com outros. Ó que equivale a dizer, ademais, que o conhecimen-
to de uma instância da formação social pela sua estrutura inclui a
possibilidade teórica de conhecer aj&ticula£ão_dela com outras ins-
tâncias. Esse problema apresenta-se então como o do modo de inter-
venção das demais instâncias na história daquela que se analisa. Ain-
da sobre isso, a análise precedente nos oferece excelente exemplo: o
da aplicação da ciência à produção, isto é, da articulação da produ-
ção (económica) com outra prática: a prática teórica das ciências da
natureza. Escreve Marx, estudando os meios de poupar o capital
constante para elevar a taxa de lucro:

O desenvolvimento da força produtiva do trabalho em um ramo de
produção, o do ferro, do carvão, das máquinas, da construção etc,, por
exemplo, que por uma parte pode por sua vez depender do progresso no
plano da produção intelectual, em particular do plano das ciências da na-

. tureza e de suas aplicações, etc.

Um texto desse género não implica absolutamente que a "pro-
dução intelectual" seja um ramo de produção no sentido económico
do termo. Mas significa que a produção intelectual intervém na his-
tória do modo de produção (no sentido estrito) por seus produtos^
que são suscetíveis de uma importação (os conhecimentos). E é a
análise que reproduzi mais acima do deslocamento dos elementos
no interior do modo de produção a única que pode explicar por que
e sob que forma essa intervenção se dá. Essa análise torna obsoletas
todas as questões propostas sobre a "rotina" tecnológica da Anti-
guidade e da Idade Média, dado que a aplicação da ciência à produ-
ção não é determinada j>glas_^'possibilidades" dessa ciência, mas

~péla trans7oTrhãçãõ'ffó processo de trabaJffi^g^e_pje£tejic£_pT^afnca-
oieatê-à^jnEina^ãb dejum modõje "prõduçãõ"^tgmm^o. iTde-
terminada pela constituição desse sistema que chamefdVunídade do
meio de trabalho com o objeto de trabalho. Deve-se, pois, procurar
na análise do próprio modo de produção não só as condições que
explicam sua relação com outras práticas, mas a definição dessa re-
lação depende dos mesmos conceitos teóricos que designam a estru-
tura do rnodo de produção em si, em que a forma específica das de-
mais práticas está como tal ausente. Elas intervêm aí por seus pro-
dutos específicos em condições, ou mais precisamente como o diz
Marx em limites, que exprimem a essência atual do modo de produ-
ção (veremos isso de maneira mais minuciosa a propósito da articu-

lação da prática política da luta de classes na estrutura económica).
Tal é também um dos sentidos do conceito de "métodos" que Marx
emprega a propósito da produção da mais-valia relativa (veja-se o
texto já citado, Das Kapital, edição alemã, I, p. 535) como a propósi-
to dos "métodos" (políticos) da acumulação primitiva; talvez se pu-
desse dizer que ern Marx esse conceito designa sempre a intervenção
de uma prática nas condições determinadas por uma outra, a articu-
lação de duas práticas.

Com base nesse modelo, podemos formular a exigência de ou-
tras histórias que não os dos modos de produção, histórias cujos ob-
jetos ainda estão por ser constituídos. Nem todas as histórias são
possíveis: a pesquisa histórica, através das controvérsias sobre a his-
tória económica, história das ideias, das mentalidades, etc., começa a
pressentir isto sem no entanto ter colocado explicitamente o proble-
ma dessa constituição. A determinação dos objetos dessas histórias
est,á dependente da história das instâncias relativamente autónomas
da formação social, e da produção dos conceitos que, a cada vez, os
definem pela estrutura de uma combinação, do mesmo modo que o
modo de produção. Ê de prever que essa definição será sempre polé-
mica, isto é, que não poderá constituir o seu objeto senão destruindo
classificações ou recortes ideológicos, que privilegiam a evidência do
"fato". Tentativas como a de Foucault nos dão o exemplo disso.B

Pode-se sugerir - mas entramos aqui no domínio das conjecturas -
que a história das ideologias, e sobretudo a história da filosofia não
seja talvez uma história dos sistemas, porém uma história dos con-
ceitos organizados como problemáticas, cuja combinação sincrônica
é possível reconstituir. A esta altura remeto o leitor aos trabalhos de
Althusser sobre a problemática antropológica à qual pertencem
Feuerbach e o jovem Marx, e sobre a história da filosofia em geral.
Do mesmo modo a história da literatura não é talvez a das "obras",
mas de outro objeto, especifico, que é certa relação com o ideológico
(por sua vez já uma relação social). Também nesse caso, como o
propôs Pierre Macherey (Lênin, crítico deTolstoi, em La Pensée, n?
121, junho de 1965), estaríamos diante de um objeto determinado
por uma combinação complexa cujas formas se impõe analisar. Evi-
dentemente, minhas indicações aqui são apenas programáticas.

Se assim é de fato a teoria da história que o método de Marx
implica, podemos produzir um novo conceito que pertence a essa

Sobretudo em sua Naissance de Ia Clinique (PU F).
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teoria: chamarei esse conceito
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. .....,. o exemplo analisadõ^õr~Mãrx, vemos que as duas
formas sucessivas da relação "forças produtivas" implicam duas
formas diferentes de individualidade do "trabalhador", que é um dos
elementos da relação (como, de resto, duas formas diferentes de
meios de produção): no primeiro caso, a capacidade de pôr em fun-
cionamento os meios de produção pertence ao indivíduo (no sentido
habitual); trata-se de um domínio individual desses meios de produ-
ção; no segundo caso, a mesma capacidade só pertence a um "traba-
lhador coletivo", e é o que Marx chama de domínio "social" dos
meios de produção. As forças produtivas desenvolvidas pelo capita-
lismo instituem assim uma norma que não -vale para indivíduo al-
gum. Por outro lado, essa diferença histórica é estritamente relativa
à combinação considerada, isto é, ela só se refere à prática de produ-
çào.JPodemQ&.afirmã]igue cadajirática rejajiy^meat)^autônama_enz
.gerKira^ssir^f&tmasjd^inli^^

Aliares. Essa verificação tem por resultado transformar completa-
mente o sentido do termo "homens", o qual vimos que no Prefácio
da Contribuição era o suporte de toda a siia construçãq^Podernos.
dec]arar^gora_gu£esses "homens", no seu estatuto jeórjco, m|q são
homens rnnrretn*H «e '/m-M-;*—s»»—a*tnt«.— f- '-- — ->•

Ele empregou sistematicamente para designar esses indivíduos,
o termo Trãger, que se traduziu no mais das vezes em francês por su-
porte (supportj.^Oslçiomens só apa^ejgjiuiaJSDriajO-líiâJorrna de su-
portes das relações in^icigãTnã^trutura^e_as formasje sua

~

m

--.,. -.--, uagj—-~~=^ .^.v*~,_*** jfíiaífí-a^f^uaia i/auii piiuica, e para
cada transfõrmãçSo^ãelsT^ratica, dasjorrnas_diferentes _d_e indivi-
dualidade^que podem ser défímdasji partirjj^suajsstrutura dejoirH
binação. Assim como fia, conforme iíízTa Althusser, na estrutura so-

"ciãTTtempos diferentes, nenhum dos quais é reflexo de um tempo
fundamental comum, e, pela mesma razão, isto é, pelo que se~cfia-
mou de complexidade da totalidade marxista,hátambém,na_estn.j^
tura social, formas jdiferentes de }n^[vj^uaJíMdiZp^inisaLvíSOjQÔm

^713êõlogíca,jiue_nãjoJêm como sugprte os mesjmasJndivíduoSi
que têm^íLua, história_própria relativamente autónoma. _

^ .„. -..̂ ^ t̂̂ L^yL».'v _^IL*ÍÍ»;KI.I.U- ua xit?jj£Lmcuwiil_uaa
formas de individualidade com-jielacão.à esj£utura_doj)roJc£s,sjij3u
^modo".jde pr-oducãç. Ele acentuou, na própria terminologia, esse
fato epistemológico, que na análise da "combinação" não tratamos
de homens concretos, mas apenas de homens na medida em que de-
sempenham certas funções determinadas na estrutura: -portadores
de força de trabalho (a propósito do processo de trabalho, no enun-
ciado dos conceitos teóricos que definem a análise, Marx não diz,
como vimos, "homem" ou "sujeito", mas "zweckmãssige Tâtig-
keit", atividade conforme às normas do modo de produção); - re-
presentantes do capital.

Podêrlãríi5S~fãIvézlmportar o termo pertinência para designar
esse aspecto da teoria marxista, e afirmar que cada prática relativa-
mente autónoma da estrutura social deve analisar-se segundo uma

5pruD de que depende a identificação dos elementos
cjue ela cõfnFina. Ora, não há razão alguma pela qual os elementos
determinados assim de modo diferentejgigrítton na unidade de in-
divíduos concretos, que apareceriam entãpj&rnQ_a_rsrjn)dução lo-
cãl. ernjniniatura, de
posição desse supOTte3^mjarnjé_pj£djito_i^^

logia histórica. Essa ideologia é queUpor toda a problemática das
mediações, isto é, a tentativa de encontrar os indivíduos concretos,
os sujeitos da ideologia psicológica, como os centros ou as "interse-
cões" de vários sistemas de determinação cada vez mais externos,
até a estrutura das relações económicas, sistemas que constituem
uma série de níveis hierarquizados, Verificamos aí, sob uma forma
moderna, o que Leibniz já exprimiu perfeitamente ao dizer que cada
substância singular em algum grau, e sobretudo os espíritos, expri-
mem todo o universo de um modo específico:

Os espíritos... exprimem e concentram de algum modo o todo em si
mesmos, de tal modo que se poderia dizer que eles são partes totais (De
rerum originatione radicali, trad, francesa, Vrin, 1962, p. 91),

Do mesmo modo os homens, se fossem os suportes comuns das
funções determinadas na estrutura de cada prática social, "exprimi-
riam e concentrariam de algum modo" toda a estrutura social em si
mesmos, isto é, seriam oú£entros)& partir dos quais será possível co-
nhecer a articulação das práticas na estrutura do todo. Ao mesmo
tgmjxjjcada uma cjessas práticas seria efetivamenie.Êe/jírflfi&.&obr&.os
Jlflmen&sujeitos 3ã~iBe^õráíarjgtoCjo5re consciências. Também as
"relações .soiàajs^^rnLvezde expnmirj^stnjtuj^des§i£p3HclS^
que QsJndivQsjãfl-ariêjmim
da multiplicidade desses centros, isto é, possuiriam a estrutura -
uma mtêrsubjetiyidade^prjtic.ar~~

Toda a análise de Marx, como vimos, exclui que as coisas sejam
desse modo. Ela nos obriga a pensar, não a multiplicidade dos cen-
tros, mas a ausência radical de centro.. As práticas específicas que sg_
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*
*9

articulam, na estruturasocialsãodeterminadas pelas relações de sua
combinação, antes dTlièTgfmínãTpor sua vez asJ^TOa
dualidade histórica, que lhe são estfitãTSTeTrtê~rêlãHvã^T
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III. Da Reprodução

Em tudo o que precede nada mais fiz do que definir um único
conceito: "modo de produção", a partir do emprego que Marx faz
dele na análise do modo de produção capitalista. Esbocei o que po-
deríamos chamar de primeiros efeitos teóricos peculiares a esse con-
ceito: todos os termos cuja função tentei discernir no texto de Marx
só adquiriram sentido por referência a essa primeira definição; a in-
tervenção deles numa demonstração aparece assim como a eficácia
estendida dos "pressupostos" que a definição de um modo de pro-
dução implica; as transformações que esses termos trazem em si no
modo de pensar a história, transformações que têm ao mesmo tem-
po o sentido de uma transição da ideologia à ciência, são simples-
mente os efeitos desse único evento teórico: a introdução do conceito
de modo de produção na problemática tradicional da periodização.

Mas se nos atemos somente a isso, encontramos uma dificulda-
de a que já aludi antes, quando falei das "histórias parciais" na prá-
tica corrente dos historiadores: assinalei como o obstáculo dessas
histórias que não constituem o seu objeto a partir de uma definição
teórica, mas o recebem já constituído, o problema da localização
desse objeto numa totalidade de objetos históricos. Essa localização
já está sempre adquirida pelo discurso teórico (no discurso que se
pretende teórico), adquirida por uma operação não-íeóriça que se

»,.»., t»«..»».. H-.
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refere à evidência mais ou menos imediata na qual esse objeto pro-
põe a sua existência e consistência; ela se apresenta assim em última
análise como um recurso ao gesto, ao gesto que mostra os objetos de
um mundo, de que se propõe depois tratar os seus representantes
conceptuais no seio de um discurso teórico. Mas sabemos também
que esse gesto é só aparentemente inocente, e que na realidade está
impregnado por uma ideologia que comanda num mesmo movi-
mento o recorte do mundo em objetos e sua "percepção", o que já se
designou em outro lugar a natureza alusiva da ideologia. Sabemo-lo
a partir do momento em que uma ciência recorta e constitui outros
objetos, em ruptura polémica com os precedentes.

Trataremos agora de uma dificuldade semelhante, e não faltam
exemplos para nos persuadir de que ela não está inteiramente com-
posta. Possuímos o conceito teórico de modo de produção, e mais
precisamente o possuímos sob a forma do conhecimento de um
modo de produção particular, visto que, como já estudamos, o con-
ceito só existe especificado. Parece todavia que temos agora necessi-
dade de saber outra coisa: saber quandoeonde o conceito "seaplica"\e sociedades, em que momentcTda história delas, possuem "um

modo de produção capitalista. Na verdade, todo o problema da pe-
riodização parece concentrar-se nesse ponto: jião_nos_basta, com
efeito, ^por-da-análise teóricados e f r i t o q _ u e p n d e m j d a jsstru-_ _ _
iUia-dg_ç§da_modo dê  produção, a partir do mo"mentQ_ejTLqii£_lhe
fjQrmujamqsjOs "pressupostos" - mas aindlfTérhos de construir_co_m

,eJjes,uma .história efefívã,""sírnplesmerrte a historia realça nossajhisjó-
ria^ que apresenta sucessivamente, aqui ou álirè§sés"i3iferentes mo-
dos de produção. Sabemos por um .
teoricamentev.o__qiie é,o modo de produção capitalista, mas quere-

'rnes.tambéríHsabep se- esse conhecimento e de fato o dãTíngJaterra de
^HAQ, o da França de 1965, etc. Trata-se de um problema dê^fnTTj^
'cação ou^i? 'julgamento': parece que precisamos de regras par 'a deter-
minar, na experiência, os objetos que caem sob o conceito de modo
de produção capitalista. É dessa aparente necessidade que resulta a
interpretação empirista da prática teórica como prática constituido-
ra de "modelos": toda a teoria de O Capital seria o estudo das pro-
priedades de um modelo, propriedades que valeriam para qualquer
produção que seja "exemplo" ou "exemplar" da estrutura. A identi-
ficação dos exemplares, a subsunção efetiva, é de qualquer modo,
nessa ideologia do modelo, um processo pragmático, um gesto, se-
jam quais forem as formas complicadas pelas quais ela proceda
(quero dizer, mesmo que essa identificação não seja súbita, mas pas-
se por uma série de identificações parciais, em que encontremos os
elementos da estrutura e seus efeitos particulares). Sendo assim, é na
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essência um processo não-teórico, que depende não de conceitos,
mas de propriedades daquele que identifica, a que bem se pode cha-
mar psicológicas, mesmo que se trate de uma consciência sábia. Já
dizia Kant que saber julgar bem é um dom que não pode ser apren-
dido, e o fundamento do juízo um profundo mistério (para a teoria).

Essa via que subordina em seu exercício mesmo a prática teóri-
ca a uma faculdade não-teórica parece no entanto implicada, pelo
menos de modo negativo, como no vazio, em certos termos pelos
quais Marx designa o seu próprio objeto em O Capital, Só lembrarei
aqui alguns desses trechos que já foram muitas vezes comentados.
Marx nos declara só estudar o modo de produção capitalista "na
sua média ideal" (111, 3, 208). Isso não significa apenas que se faz
abstração dos efeitos "particulares", das circunstâncias "aciden-
tais" ou dos traços "superficiais", para estudar a própria estrutura
geral, mas também que se estuda uma estrutura que não é particu-
larmente deste ou daquele momento, deste ou daquele lugar. Esse é
também o sentido da famosa referência à Inglaterra:

Neste livro estudo o modo de produção capitalista e as relações de l
produção e de circulação que lhe correspondem. Até agora, a Inglaterra é l
o campo clássico dessa produção. Foi por esse motivo que a tomei como V
principal exemplo de minha explanação teórica. Se o leitor alemão, fari- /
saicamente, encolher os ombros diante dos trabalhadores ingleses, na in-
dústria e na agricultura, ou se, com otimismo, tranquilizar-se com a ideia
de não serem tão ruins as'coisas na Alemanha - sinto-me forcado a ad- l
verti-lo: de te fabula narraturl (O Capital, Prefácio da l* edição).*

lmpõe-se tomar essa passagem no sentido estrito, e dizerjjueo
-°bjetq djajeoriae"por sua.;yfã.QbjetQttórico3e
ãBstraçãg.0 modo de piojiuçãxiv^5_rehç^sjd
lição, eis.lLíjliCejconhecido em O_Capital,Q

~~/tlgírianha. (HáT^êTè^õ71«MTíistórialntêírãíéscrever-se do desti-
no teórico do exemplo inglês no marxismo, desde essa função de pa-
radigma até aquela de exceção que Lênin lhe conferiu, com base em
certos textos políticos do próprio Marx - veja-se sobre o assunto Sur
{'infantilisme de gaúche, em Lênin, OEuvres choisies, t, II, pp. 835-
837, Moscou, 1962. Certos textos de Marx nos permitem.ir mais
além e afirmar que a análise não é apenas em princípio independente
dos exemplos históricos nacionais que ela abrange, mais indepen-
dente da extensão das relações que analisa; é a pesquisa das proprie-

* Completei o período que Balibar deliberadamente interrompeu com reticências.
A expressão latina traduz-se: "A história é a teu respeito". (N. do T.)
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dades de qualquer sistema económico possível, que constitua um
mercado submetido a uma estrutura de produção capitalista:

Faz-se abstraçâo aqui do comércio exterior por meio do qual uma
nação1 pode converter artigos de luxo em meios de produção ou géneros
de primeira necessidade, e vice-versa. Para desembaraçar a análise geral
de incidentes inúteis, deve-se considerar o mundo das mercadorias como
uma só nação, e supor que a produção capitalista se estabeleceu por toda
a parte e se apoderou de todos os ramos da indústria (O Capital, III, 22
nota).

Isso vale para qualquer modo de produção.

No capítulo sobre aGênese da renda territorial (livro III), onde
analisa as formas sucessivas da propriedade territorial nos diferentes
modos de produção, Marx pode, pois, generalizar essas indicações
epistemológicas, e escrever:

Uma mesma base económica (a mesma, quanto a suas condições
fundamentais), sob a influência de inumeráveis condições empíricas dife-
rentes, de condições naturais, relações raciais, influências históricas ex-
ternas, etc. pode apresentar variações e matizes infinitos que só uma aná-
lise dessas condições empíricas poderá elucidar (O Capitai, VIU, 172).

Essa passagem, como numerosas oatras, exprime perfeitamente
o pragmatismo teórico de que falei. A toma-la rigorosamente, es-
taríamos no direito de reservar para o estudo das "condições funda-
mentais", que coincidem com a estrutura do modo de produção, o
estatuto do estudo teórico, j_de_djzer que a análise das condições
empírieas.é.por sua vez uma.an!ljáejimpffisãr~ """ ~"~~

Ora, o que Marx reflete aqui é simplesmente a operação de que
pretendi dar a explicação no começo, quando afirmei que o primeiro
movimento de uma ciência da história era reduzir a continuidade da
história, na qual se funda a impossibilidade de "cortes" nítidos, e
constituirá histó.ria-£ojpaa£Í|ncia. dos.modos^d5^ro^ução_descpntí-
nuos^sanuLEiência de uma variação. Ele reflete esse movimento res-
tabelecendo a continuidade como uma referência real, uma referên-
cia à realidade da história, e fazendo da descontinuidade uma pro-
priedade do conceito geral. Desse modo, o problema da localização
do objeto do qual a ciência do modo de produção é ciência não se
coloca no interior da própria teoria: ela é apenas produção de mode-
los; não se coloca na fronteira da teoria ou, mais exatamente, obriga
a supor que a teoria tem uma fronteira, na qual se mantém um sujei-
to do conhecimento. "Hic Rhodus, hic salta": é^ejQelces§árjo_abanj
donar jjjmálisejsjkica, e cpmpletájjgLpela anll^^empirica^JstQ é,
peíãUesignaçâo dos objetos reais- que obedeçam.efeliyjjrneníê"1is leis
•"••-'•'idas. Trata-se então de um único e mesmo problemànarreu>

~ 'Í\\T os'exemplos que realizam o modelo com "infinitos matizes", e
designar as passagens de um modo de produção a outro: dizer onde
se aplica o conceito de um mesmo modo de produção e onde se deve
aplicar sucessivamente os conceitos de dois modos de produção.
Num caso como no outro subsiste um resíduo que se dá como empí-
rico irredutível (em última análise, a evidência de uma constatação:
o modo de produção capitalista é, por um lado, quanto à definição
teórica, certo sistema de relações entre trabalhador, meios de produ-
ção, etc. e, por outro, quanto à sua localização, "o nosso"). Mas se
nos esforçarmos por ficar no discurso teórico, por não ir adiante,
então esse resíduo se apresenta em realidade como lacuna, como al-
guma coisa que deve ser pensada, e que é todavia estritamente impen-
sável mediante o conceito teórico único de "modo de produção".

Cheguei deliberadamente a essa conclusão extrema e aos textos
que podem apoiá-la, deixando de lado tudo o que, mesmo em O Ca-
pitat, pode parecer-nos como uma análise da passagem de um modo
de píodução a outro, isto é, como uma solução ao problema da lo-
calização, a saber, uma análise da formação do modo de produção
capitalista e de sua dissolução. Fi-lo para sublinhar de antemão que
jemos efetivameníe_nficessiolade de um segundjo_conçeJío_jíe mesmo// -C
nível teórJ£Q_aue o de modo de produção, também "abstraio" se a9 y
qujsgrjem, para constituir uma_teoxiã^gjíís|8rja_como sucessão de ' ̂
rnodosjd^pj-pduçàa Tivemos necessidade disso porque o conceito,

^tãTcõmõTbi até agora desenvolvido, colocou precisamente entre pa-
rênteses a sucessão. Pudemos definir o que é um modo de produção
evidenciando a singularidade de suas formas, a combinação específi-
ca que liga esses elementos de qualquer combinação: trabalhador,
meios de produção, não-trabalhadores, etc. Digamos, para não pre-
julgar o que se segue, que o materialismo histórico, se se reduzisse a
esse único conceito, ver-se-ia na impossibilidade de pensar ao mes-
mo nível teórico a passagem de uma combinação a outra.

Devemos por conseguinte ler todas-as-análises deMjrx rgferen- p J"
_tgsTTornTacão e dlslõTu^a^d^_iim-mQdg,de produçao,procurando^ Jy .*

nela esse segundo conceito, quer ele se encontre nelas êxplicitamé~nte, / ^,'<
""quer delas o possamos extrair. Mas não podemos tomar essas análi-
ses por puras e simples descrições. Entretanto, pelo fato de que
Marx tenha deixado subsistir as ambiguidades que permitem ler em
alguns dos seus termos Uma teoria dos "modelos", sabemos que ire-
mos encontrar mais dificuldades.

Seretomarmos O Ca/?/?fl/jaraJentar_jer nele uma teoria da
passagem de um ' * " c—
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l.líR "O CAPITAI."

rojjm conceito que aparece como o prórmjO_£oricsitojJarr>/?//gtf/Wa-
Ttíg-rZ^^^^^AJ|ana_daje,p-F»d-ução parece de fato

assegurar umTTrípIãTJgação, uma tripla continuidade:

U - a ligação dos diferentes sujeitos económicos, no caso dos ca-
ais individuais, que constituem em realidade um único "entrela-

çamento" ou um único movimento. O estudo da reprodução do ca-
é, pois, a pesquisa desse entrosamento, desse entrelaçamento:

Entretanto, os ciclos dos capitais individuais se entrelaçam, se pres-
supõem e se condicionam uns aos outros e é precisamente esse entrosa-
mento (Verschlingung) que constitui o movimento do conjunto do capital
social (O Capital,\, 9).

Só por abstração, pois, é que se pôde conceber o movimento de
um capital individual, uma abstração deformante, dado que o movi-
mento de conjunto é mais complexo que uma simples soma.

- a ligação dos diferentes níveis da estrutura social, dado que a
implica a permanêncialdas condições não-econômicas

do processo de produção, sobretudo as condições jurídicas: no capí-
tulo de O Capital sobre a Génese da renda da terra, Marx mostra, na
instituição de um direito correspondente às relações de produção
reais, um simples efeito da repetição do'processo de produção, da re-
produção: veja-se o texto seguinte de O Capital, VIII, 174:

A fração dirigente da sociedade tem todo o interesse em dar o cunho
de lei ao estado de coisas existente e em fixar legalmente as barreiras que
o uso e a tradição traçaram. Excluindo quaisquer outros motivos, isso se
produz aliás espontaneamente, desde que a base do estado existente e as
relações que são seu fundamento se reproduzem sem cessar, adquirindo
assim com o tempo uma forma normal e bem ordenada; essa norma e essa
ordenação são em si um fator indispensávej de cada modo de produção
que deve assumir a forma de uma sociedade sólida, independente do sim-
ples acaso ou do arbitrário (essa norma é precisamente a forma da conso-
lidação social do modo de produção, sua emancipação relativa do sim-
ples acaso e do simples arbitrário). Ele atinge essa forma por sua própria
reprodução sempre recomeçada, se todavia o processo de produção e as
relações sociais correspondentes gozem de certa estabilidade. Quando
essa reprodução tenha durado algum tempo, consolida-se, torna-se cos-
tume e tradição para ser afinal santificada expressamente como lei.

- por fim a reprodução assegura a continuidade sucessiva da
produção, que fundamenta todo o restante. A produção não pode
parar, e a sua continuidade necessária está inscrita na identidade dos
elementos, tais quais saem de um processo de produção para entrar
em outro: meios de produção que foram por sua vez produtos, tra-
balhadores e não-trabalhadores entre os quais estão distribuídos de
certa maneira os produtos e os meios de produção. É a materialida-
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de dos elementos que sustenta a continuidade, mas é o conceito da
reprodução que exprime a sua forma específica, porque encerra as
determinações diferentes (diferenciais) da matéria. Através de cada
um dos aspectos que estou lembrando, o conceito exprime uma úni-
ca e mesma pregnância da estrutura que apresenta uma história .
"bem ligada". No início de seu livro sobre a Acumulação do Capital,
escreve Rosa Luxem burg:

Em primeiro lugar, a repetição regular da produção é a base e a con-
dição geral do consumo regular e, portanto, da existência cultural da so-
ciedade humana em todas as suas formas históricas. Nesse sentido, o
conceito da reprodução encerra um elemento histórico cultura) {ein kul-
tur-gfschíchiliehfn Momenf) (Acumulação do Capital, trad. franc;; p, 4). *

Desse modo, a análise da reprodução parece adequadamente
^pôxjem_movimento ojnjie até o^presente_je-achâva numaJflirmestá-

tica_>-a-ptiguiar_uns nos outros os níveis guejiaviam sida isplaBõs^
"Sado que a reprodução aparece como a forma geral da permanência
das condições gerais da produção, que englobam em última análise
0 todo da estrutura social, impõe-se_qjie_gla seja também_a formada
sua transformação e da jsua estruturação nova^ É~põTõssã~razão qTTe

"~mF3étêrei aqui nestTconceito no que ele envolve a mais do que os
precedentes. ;

1 . Função da Reprodução "Simples"
Nas explanações sucessivas que trazem o título "reprodução",

Marx sempre precedeu o relatada reprodução própria ao^modo de
capitalista (a capitalização

da maiívafiã), e de suas condições próprias, de um preâmbulo sobre
a "reprodução simples". Marx chama essa reprodução simples de
"abstração", ou melhor, "uma hipótese estranha" (O Capital, V,
48). Podemos tentar várias explicações dela.

Pode-se pensar que se trata de um procedimento de exposição, e
que a reprodução "simples" seja apenas uma simplificação. Ao nível
do livro II (esquemas de reprodução), isto é, das condições da repro-
dução referentes às trocas entre os diferentes setores da produção, o
interesse dessa simplificação parece bastante evidente. Ela permite
apresentar a forma geral das relações sob forma de equações, antes
de apresentá-la sob forma de inequações. O desequilíbrio ou a des-
proporção que constitui o motor da acumulação do capital social

* Trad. brasileira: Rio. Zahar, 1978, 5» ed., p. 12. (N. do T.)
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total torna-se compreensível em comparação com uma representa-
ção simples de equilíbrio.

Pode-se ainda pensar que o estudo da reprodução simples é o
de urn caso particular, o que equivale em parte à mesma coisa, na
medida em que esse caso particular é mais simples que o caso geral.
Mas não se teria com isso apenas um método de exposição: teríamos
o conhecimento de um movimento de reprodução de certos capitais,
que se contentam em manter a produção durante certos períodos,
em que a acumulação é momentaneamente detida.

Pode-se finalmente pensar que o estudo da reprodução simples
é o de uma parte, em qualquer estado de causa necessária, da repro-
dução ampliada. Seja qual forma parte da rnais-valia capitalizada,
ela vem acrescentar-se a uma capitalização automática, que é sim-
plesmente a conservação do capital existente. A magnitude da mais-
valia capitalizada é variável, e depende da iniciativa dos-capitalistas,
pelo menos em aparência; a reprodução simples não pode ser modi-
ficada, a partir do momento em que se considere um capital de mag-
nitude dada, sem que na exata medida da diminuição o capitalista
deixe de o ser. Eis por que há interesse em estudar por si mesma a re-
produção simples (escreve Marx: "Desde que haja acumulação, a re-
produção simples constitui-lhe sempre uma parte; pode, pois, ser es-
tudada em si mesma e constitui um fator real da acumulação", O
Capital, V, 48), e a acumulação ou reprodução ampliada só depois,
como um suplemento que se acrescenta à reprodução simples. Escla-
reçamos que esse suplemento não pode ser juntado à vontade: deve
obedecer a condições de magnitude que dependem da composição
técnica do capital; pode, pois, ser intermitente em sua atuação efeti-
va. A reprodução simples é, pelo contrário, autónoma, contínua e
automática.

Essas explicações não são falsas, nem, de resto, incompatíveis.
Dão lugar entretanto a uma explicação diferente, de maior interesse
para nós. É certo que Marx em O Capital nos apresenta de imediato
o conceito da reprodução através das formas da acumulação do ca-
pital ou, mais exatamente, dado que queremos abranger ao mesmo
tempo o "simples" e o "ampliado", as formas da capitalização do
produto, e nos instala de pronto numa problemática quanti tat iva.
Trata-se de analisar as condições de realização desse objetivo práti-
co para o capitalista ou o conjunto de capitalistas: aumentar a escala
da produção, isto é, a escala da exploração, isto é, a quantidade de
mais-valia apropriada, o que pressupõe, pelo menos em princípio, a
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possibilidade de uma opção prática entre a simples reprodução e um
acréscimo. Mas em realidade, como sabemos, iremos descobrir que
essa escolha é ilusória, falseada, que se torna uma opção fictícia se
considerarmos o conjunto do capital. Não há alternativa, só existem
as condições reais da reprodução ampliada. A hipótese da reprodução
simples, diz Marx, é incompatível com a produção capitalista., "o que
de resto não exclui que, num ciclo industrial de dez a onze anos, este ou
aquele ano possa comportar uma produção total menor que preceden-
te, que não haja inclusive simples reprodução, em relação ao ano ante-
rior" (O Capital, V, 165). O que equivale a dizer muito claramente
istoLa_distinsão cqnctyjtujijjinttejy^Bn^^
cão não recobre as varia£õèijglú^itatlyjis^^
pendem de cirçunstjãcias/diversasi^^Marx as analisa) e são os efeitos
da lei'geraj_da acumulação capitalista. ------

A reprodução simples, na mesma escala, aparege_assim como uma
_abstração, no sentido de que, dcLuTnirgartê}, ncTslstema capitalista, a au-

sência^FreproduÇão ou de acumulação em escala ampliada éjjmaTíigó-
"tese estranha, e defgiiffãlBâS^ as condições nas qiiats sé eféfúa a produ-
^ojjã£^ejjT^^c^mj.^olutarnè^iteidínticãsTe é no entanto õljãfíé ad-
mitiu) de_um ama a outrqrTõ^vãlôTlíõ^pí&dTrto anual pode diminuir e a~_
soma dõs~valofèiíde uso permanecer a mesma; o valor pode continuar o
mesmo, e a soma dos valores de uso diminuir; a soma dos valores e a
soma dos valores de uso reproduzidos podem diminuir simultaneamente.
Tudo isso equivale a dizer que a reprodução ocorre seja em condições
mais favoráveis que antes, seja em condições mais difíceis que podem ter
por resultado uma reprodução imperfeita, defeituosa. Todas essas cir-
cunstâncias só interessam ao aspecto quantitativo dos diferentes elementos
da reprodução, mas não ao papel que desempenham no processo de conjunto
como capital reprodutor ou renda reproduzida (O Capital, V, 48). i.

Quando, no curso da acumulação, se encontra uma reprodução
"simples" tal que I (v +pi) = 1IC (o quê de resto não é a expressão de
um estado de equilíbrio, do ponto de vista económico, mas de uma
crise),/èsse encontro só tern precisamente o sentido de um encontro,
de uma coincidência, isto é, não tem qualquer significação teórica em
especial. O mesmo não acontece se considerarmos a reprodução de
um capital individual, que pode ser ampliada, simples ou menos que
simples, que pode possuir um ritmo de acumulação superior, igual
ou inferior ao do capital social em seu conjunto, etc. Essas variações
não introduzem qualquer diferença conceptual, exatamente do mes-
mo modo, e pela mesma razão que as variações do preço das merca-
dorias jamais passam de preços: poderia acontecer que certa merca-
doria seja vendida "por seu valor" sem que haja mais que coincidên-
cia. Coincidência aliás impossível de balizar, via de regra, isto é, de
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medir; só os preços são avaliados na troca das mercadorias, e não os
valores. Num caso corno no outro, Marx nos apresenta sob a forma
benigna de "suposição provisória" destinada a ser retirada ("os pre-
ços das mercadorias coincidem com os seus valores", "as condições
da reprodução continuam idênticas") uma distinção conceptual im-
portante, entre dois níveis da estrutura, ou melhor, entre a estrutura
e seus efeitos. A hipótese das ̂ condições invariantes" não_éji análise
dos e/eitos^ mas das próprias cõ~^çjõès.

Somos assim levados a procurar outra explicação para esse des-
dobramento da análise da reprodução, e a encontramos numa série
de indicações de Marx, tais como esta:

O exemplo do capital fixo, que acaba de ser estudado numa repro-
dução em escala constante, é contundente. Um dos argumentos predile-
tos dos economistas para explicar as crises é o desequilíbrio na produção
do capital fixo e do capital circulante. Eles não compreendem que esse
desequilíbrio pode e deve produzir-se pela simples manutenção do capital
fixo; que ele pode e deve produzir-se na hipótese de uma produção normal
ideal, quando há reprodução simples do capital social já em função" (bei
Voraussetzung einer idealen Normalproduktiori) (O Capital, V, 117).

Essa produção "normal" ideal, é, evidentemente, a produção
em seu conceito, a produção tal como Marx a estuda em O Capital e
da qual ele diz tomar "a norma" ou a "média ideal". Antes de ser
uma simplificação da.explanação, ou o estudo de um caso particular
o qual acabamos de ver que não tern significação teórica, antes mes-
mo de permitir a análise quantitativa do valor capitalizado e da ori-
gem das suas diferentes partes, a "reprodução simples" é, pois, a "j
análise das condições gerais deforma de qualquer reprodução, t antes l
mesmo de ser a explanação da forma geral das relações entre os dife- /
rentes setores da produção, no sentido matemático do termo, é a da í
"forma" do processo de reprodução no sentido errí que já analisa- \s a "forma capitalista" de um modo de produção.

Tal é com efeito o sentido da primeira explanação da "reprodu-
ção simples" (livro I, cap. XX1I1 de O Capilall Marx parte da defi-
nição da reprodução como simples repetição do processo de produ-
ção imediato tal qual acaba de ser analisado. Escreve ele:

O processo de produção, periodicamente recomeçado, passará sem-
pre pelas mesmas fases num tempo dado, mas se repetirá sempre na mes-
ma escala. Entretanto, essa repetição ou continuidade lhe imprime certos
aspectos novos, ou, em termos mais exalos (oder vielmehr), faz desapare-
cer os aspectos aparentes que ele apresentava como alo isolado (die Schein-
charaklere seines nur vereinzellen Vorgangs) (O Capital, I I I , 10).

jO essencial da.repraduçLo-simplesjriãoj:,
valiã° seja"consumidajmprodutivamente_s^vez
em parte, mas essa revelação da es"sènçia_rielpjíijsip^rjjs_ilus0es,
essa virtude da-tepetição que esclarece retros.pectiyamenle-ajiaty.re-
zajlo_"primeirft'lprocessa.de-pmd:ução (Marx escreve ainda, no seu
Formações Económicas Pré-Capiíalistas: "a verdadeira natureza do
capital só se apresenta no final do segundo ciclo").

No entanto, o ponto de vista da repetição implica por sua vez a
possibilidade de uma ilusão, que pode levar a não apreender a orien-
tação da reflexão de Marx sobre esse ponto. É o querer acompanhar
em seus "atos" sucessivos o capital, querer compreender o que se
passa quando, após um "primeiro" ciclo de produção, o capital co-
meça a percorrer um "segundo" ciclo. Assim, em vez de aparecer
corno o conhecimento das determinações do processo de produção
em si, a reprodução aparece como uma sequência da produção, su-
plemento à análise da produção. A análise do capital parece assirn
acompanhar as pegadas do destino de um objeto que seria o capital:
no momento da reprodução, esse capital encontra outros no merca-
do, sua liberdade de movimentos é suprimida (ele não pode crescer
em proporções arbitrárias, porque entra em concorrência com ou-
tros capitais), e aparece o fato de que o movimento do capital social
não é o somatório dos movimentos dos capitais individuais, mas um
movimento pepuliar complexo que se chamou de "entrelaçamento".
Tal é por exemplo o caminho que nos incita a acompanhar o início
de Acumulação do Capital de Rosa Luxemburg, partindo da leitura
de Marx ("literalmente, reprodução significa simplesmente repeti-
ção..."), e procurando que novas condições^à reprodução implica
com relação à produção. A passagem de Marx por mim citada mos-
tra-nos que se trata pelo contrário das mesmas condições, primeiro
implícitas (transpostas e deformadas aos olhos dos agentes da pro-
dução em "aspectos aparentes"; e presentes na explanação de Marx
sobre o processo de produção "imediato" sob forma de "hipóteses"
ou de "pressupostos" aceitos).

Em realidade, tratasse de uma operação mais complexa do que
uma simples repetição. No texto de Marx, a reprodução simples é de
início identificada com a consideração do conjunto da produção so-
cial. O movimento que faz cair a aparência surgida do estudo do
processo de produção imediato, aparência que é também o que o ca-
pitalista e o trabalhador "imaginam" (O Capital, I I I , 13: "die Vors-
tellung dês Kapitalisteri"), é ao mesmo tempo uma "repetição" e a
passagem ao capital como totalidade:

Entretanto, os fatos mudam de aspecto se encararmos não o capitalis-/
ta e o trabalhador individuais, mas a classe capitalista e a classe trabajj}rf-
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dora, «õo atos de produção isolados, mas a produção capitalista no con-
junto de sua renovação continuada e em sua extensão, social (O Capital,
111, 14-15).

- --- -

A análise do livro 11 mostrará evidentemente, de modo minu-
cioso, como a análise da repetição (da sucessão dos ciclos de produ-
ção), e a do capital, como forma total da produção, dependem uma
da outra. Mas essa unidade está já presente aqui. "O ato de produ-
ção isolado" é caracterizado duas vezes negativamente: como o que
não se repete, e como o que é característico do indivíduo. Em outras
palavras: "ato isolado" é um modo de dizer duas vezes a mesma coi-
sa. A partir do momento em que se suprima o isolamento já não li-
damos com um ato, isto é, não se trata mais de um sujeito com uma
estrutura intencional de meios e fins, se é certo, como o diz Marx na
Introdução de 1857 que "considerar a sociedade como um sujeito ú-
nico, é... considerá-la de um falso ponto de vista - especulativo" (p.
159). Não. se trata, pois, nesta análise de acompanhar o processo de
reprodução, de tentar efetivamente ~ e ficticiamente - de "renovar"
o processo de produção.

Essa operação de análise é em principio aquela que a Introdu-
ção de JjST^à Crític^_da_EconomiQ Política inaugurou paralelamente
cpm a análise comparadã~3õTmodos de~produção. Não rnajs se tra-
ta então dejd^entificar, a partir de um material histórjcõTaryaria-

_çõesda "conmãção" das
produtivasT7^as_de_ejçarninar,
jérãi£iã]Brõ^uç^õ1ium estagie)

Brodução_sogiãre~suas formas (ramos)
^ què~esse termo se êsclãriêcãaesde já para

nós, visto que a análise da "repetição" da produção, da continuida-
de da produção numa série de ciclos, será necessária a análise da
produção no seu todo, da produção como totalidade (Totalitat).

p^
-

ãísTl o qúê~Marx quer dizer ao afirmar que a análise da reprodu-
çScTvisa à produção social exclusivamente em seu resultado ("Se
considerarmos no seu resultado a função anual do capital social..."
- O Capitai, V, 46). Como se sabe, esse resultado é a produção total
e sua distribuição em diferentes setores: a operação que o põe em
evidência não é, pois, urn corte no movimento dos diferentes ramos
de produção, de diferentes capitais, em dado momento escolhidos
ern referência a um tempo exterior comum e portanto dependente
desse movimento em seu princípio e na sua realização efetiva; trata-
se de uma operação na qual o movimento peculiar aos capitais, o
movimento da produção em cada uma de-suas divisões é completa-
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mente posto de lado, suprimido sem ser de maneira alguma conser-
vado. Marx funda toda a análise da reprodução, desde a primeira
explanação muito geral da reprodução simples (livro 1) até o sistema
dos esquemas de reprodução (livro 11) nessa transformação da su-
cessão em sincronia, em "simultaneidade" (de acordo com a própria
expressão que ele emprega: Gleichzeiiigkeií). Paradoxalmente, a
continuidade do movimento da produção acha o seu conceito na
análise de um sistema de dependências sincrônicas: a sucessão dos
ciclos dos capitais individuais e seu entrelaçamento dependem delas.
Nesse "resultado", o movimento que o produziu é necessariamente es-
quecido, a origem é "apagada" (die Herkunfí isi aufgelõscht) (O Capi-
tai, IV, 102).

Passar do ato isolado, do processo imediato de produção à re-
petição, ao conjunto do capitalsocial, ao resultado do processo de
produção, é pois vir instalar-se numa contemporaneidacje fictícia de
todos os movimentos, e seria ainda mais exato dizer, para tomar
uma metáfora teórica de Marx, num espaço plano fictício onde todos
os movimentos são suprimidos, onde todos os momentos do proces-
so de produção aparecem projetados lado a lado com as suas rela-
ções de dependência. Ê o movimento dessa passagem que Marx des-
creve, pela primeira Vez no capítulo do livro I sobre a "reprodução
simples".

2. Â Reprodução das Relações Sociais

Podemos enumerar djojmp^p_sejujme_js^rjarências" (Schein-
que se dissipam nessa operação:

tPJImèírãrngn^ a aparência de separação e independência rela-
mpmentoTTa procfu^ãlTèTírprál: sep~aTHç1ro" ^entre a produção propriamente ditã"e FcTrcuIáçãõTêntré^a produção

e o consumo individual, entre produção e distribuição dos meios de
produção e dos meios de consumo. Se considerarmos um "ato isola-
do" de produção, ou mesrno uma pluralidade desses "atos", todos
esses momentos parecem pertencer a outra esfera que não seja a da
produção (esse o termo que Marx emprega com frequência). A cir-
culação pertence ao mercado no qual se apresentam as mercadorias
ao "sair" da produção, sem certeza alguma de serem efetivamente
vendidas; o consumo individual é um ato privado que se situa além
da esfera da própria circulação:

São, pois, inteiramente distintos o consumo produtivo e o consumo
individual. No primeiro, ele atua como força motriz do capital e pertence
ao capitalista; no segundo, pertence a si mesmo e executa funções vitais
fora do processo de produção. O resultado de um é a vida do capital; o
resultado do outro é a vida do próprio trabalhador (O Capital,- III, 14).
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dpjLr^^
em çóntingents_da produção^auLSomo renda^e

O consumo individual do trabalhador, tenha ele lugar dentro ou
fora da oficina, constitui, pois, um elemento (Moment) da reprodução do
capital, assim como a limpeza e a conservação das máquinas, sejam estas
feitas durante o processo de trabalho ou nos intervalos de pausa (O Capi-
tal, 111, 15).

^Finalmente, a distribuição dos meios de produção e de consu-
mo, ou distribuição dos diferentes elementos, deixa de aparecer
como um estado de fato contingente: uma vez consumido o equiva-
lente do seu salário, o trabalhador sai do processo de produção
como nele entrou, destituído de propriedade, e o capitalista como
entrou: proprietário dos produtos do;trabalho que abrangem novos
meios de produção. ^produçS^determina sem cessar a mesma dis-
tribuição.

ae~g mõ'db de produção
^modo_de circulação, de consumo e de distribuição J De modo mais

amplo, a análise da reprodução mostraque qualquer moda dejwodj£_
çãodetermina mod^s_d^irculacâo,de~dMribuição e de consumo como

~~Õãífõs1antos momentos de sua unidade.

passa então à esfera_do jonsumo).

A operação introdutória (dereinleitendeAkt), ato da circulação: com- j "•>
pra e venda da força de trabalho, funda-se por sua vez numa distribuição j v
dos elementos de produção que precede a distribuição dos produtos só- l
ciais e que ela pressupõe: a saber, a separação da força de trabalho, mer- l w
cadoria do trabalhador, e dos meios de produção, propriedade dos não- / ,-
trabalhadores (O Capital, V, 39).

^j\jinálisejia reprodução mostra^guejísses momentosnão pos-
suem autonomia 7èTãTívlãn;ujõj^
"B^grníííãdõ^rJeKIIéir^ r3fã2u^§)( Se considerarmõs~õ~tõHõ~do
cãpltãTsÕcíãrn"o sçvrfesuiíãdo, a esfera da circulação desaparece en-
quanto "esfera", dado que todas as trocas são predeterminadas na
divisão dos setores da produção e na natureza material de sua pro-
dução. O consumo individual do trabalhador e do capitalista está
também predeterminado na quantidade e natureza dos meios de
consumo produzidos pelo capital social total: ao passo que uma par-
te do produto anual é "destinada ao consumo produtivo desde a ori-
gem" (111, 9), uma outra é desde a sua origem (von Haus aus) desti-
nada ao consumo individual. Os limites entre os quais pode oscilar o
consumo individual dependem do consumo interno do capital e são
determinados a cada momento. r

e
i

/Asèjuírl aJãnaT^£djjírjroduçãõj^z~desaparecer a aparência)
que tem no "início 'TJcTprocesso de produção; a'a"pã7iencinõ3õn;
trato "livre" renovado cada vez entre o trabalhador e o capitalista, a

1ípãrência"que faz do capital variável um "adiantamento" do capita-
lista ao trabalhador (a ser pago pelo produto, isto é, ao término do
processo de produção). Em suma, todas as aparências que parecem
promover ao acaso o encontro do trabalhador e do capitalista, um
diante do outro, no mercado, como vendedor e comprador de força
de trabalho. A reprodução faz aparecer os "fios invisíveis" que en-
cadeiam o assalariado à classe capitalista.

, /O processo de produção capitalista reproduz... as condições que
i obrigam o trabalhador a vender-se para viver, pondo o capitalista em
i condições de o comprar para enriquecer. Não mais é o acaso que os colo-
\a um diante do outro no mercado como vendedor e comprador. Ê o du-l
,plo molinete (die Zwickmiihle) do próprio processo, que lança sempre o\o no mercado como vendedor de sua força de trabalho e transfor- i

; ma o seu produto sempre em meio de compra para o segundo. O traba-;
lhador pertence de fato à classe capitalista, antes de vender-se a um capi-

(jalisla individual (O Capital, 111, 19-20)., - - - . _ - - - •

Simultaneamente a reprodução faz desaparecer a aparência se-
gundo a qual a produção capitalista simplesmente aplica as leis da
produção mercantil, isto é, ajrpca de equivalentes„ Cada compra e
venda de força de trabalho é uma transação dessa forma, porém o
movimento total da produção capitalista aparece como o movimen-
to pelo qual a classe capitalista se apropria continuamente de uma
parte do produto criado pela classe operária, sem um equivalente na
troca. Para esse movimento não há mais começo nem termo (corte
que a estrutura jurídica do contrato vinha recobrir e designar, preci-
samente um contrato "a prazo"), isto é, não há mais estrutura isola-
da do encontro dos elementos da produção. Estes não mais preci-
sam de encontrar-se, porque já estão sempre juntos, no conceito que
a análise da reprodução nos dá.

Assirn é que a reprodução simples faz desaparecer a própria
aparência ás ato isolado que o processo de produção possuía: ato cu-
jos agentes seriam indivíduos, transformando as coisas em condi-
ções determinadas que os obrigam em seguida a fazer dessas coisas
mercadorias e mais-valia para o capitalista. Nessa aparência, os in-
divíduos conservavam a sua identidade, assim como o capital pare-
cia uma soma de valor que se conserva através de todos os atos de
produção sucessivos. '

1 "O capitalista imagina sem dúvida que consumiu a mais-valia e conservou o valor-
capital, mas seu modo de ver em nada muda o fato de que. após cerlo lempo, o

V

i
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E, reciprocamente, esses elementos materiais, na especificidade
de sua natureza material, e na distribuição diferencial dessas pro-
priedades naturais através de todos os ramos de produção e todos os
capitais que os -v _ -
de repjoducj.0 social. Dessgjnjadoj^gpj^dugãQ revela que as coisas

JJãiTmãos dos agentes da produção t'ransmutam-se sem jj.ue-disso
ejes se dJejn_çojitaJLj5em ju£ sejajjossível jtersgbetjg, tomamoS-Q
processo de p^õ^uç^IcÒJiío-als^ejiiâTvíauos^ Do mesmo mQdpjss-
ses indivíduos mudam e ha realidade são apenas o& representantes de
classes. Ora, essas classes não são evidentemente somas deJndTvF
duos, p que nada teria mu^a^LJii

maj^^
_

rip_i|o determinada^ peja..sua jprma.

Precisamente nos capítulos1 do livro I sobre a reprodução é que
encontramos todas as imagens pelas quais Marx pretende fazer-nos
captar o modo de existência ^os suportes (Trãger) da estrutura, dos
agentes do processo de produção. Nesse cenário da reprodução, em
que as coisas se revelam "ao claro" {III, 26), mudam radicalmente
de aspecto (ganz anders aussehen), os indivíduos precisamente se
adiantam mascarados ("O caráter económico de capitalista - die ô-
konomische Charaktermaske dês Kàpitalisíen - só se liga a um ho-
mem na medida em que o seu dinheiro funcione permanentemente
como capital" (III, 9): são apenas Cascaras.

Essas análises são, pois, aquelas nas quais ̂ Marx nos mostra o
movimento de transição (mas essa transição é~

_
de ujmj>u vánojsji^^
úue_jdfilerimna_em recipj^ca^e^rtas^classes^£orno suas funções pró-

JjnãsTjisse mòvirnênto, que Marx estudou ãMêTenTQuêinay (em
quem "os inúmeros atos individuais da circulação são imediatamen-
te considerados em bloco em seu movimento de massa socialmente
característico: circulação entre grandes classes sociais com funções

valor-capital que lhe pertencia iguala a soma de mais-valia que ele adquiriu gratuita-
mente durante o mesmo tempo, e que a soma de valor por ele consumido iguala a que
ele. adiantou. Do antigo capital, que ele adiantou dos seus próprios recursos, não resta
um só átomo de valor. E certo que ele mantém sempre em mãos um capital cuja mag-
nitude não mudou e uma parte do qual, instalações, maquinaria, etc. já lá estava
quando aparelhou a sua empresa. Mas, no caso, trata-se do valor do capital, e não
dos seu.s elementos materiais" (O Capital, III, 12-13).

económicas determinadas" - O Capital, V, 15), esse movimento é
realizado de modo exemplar a propósito do modo de produção ca-
pitalista, mas vale em princípio para qualquer modo de produção.
Inversamente ao movimento de redução e depois de constituição
que caracteriza a tradição transcendental da filosofia clássica, ele
realiza de uma só vez uma extensão que exclui qualquer possibilida-
de de que a produção seja ato de sujeitos, o seu cogito prático. Ele
encerra a possibilidade, que aqui apenas posso mencionar, de for-
mular um novo conceito filosófico da produção em geral.

,^_/Podemos resumir tudo o que precede afirmando que, num mes-
mo movimento, a reprodução substitui e transforma as coisas, mas

i, conserva indefinidamente as"re/açõgj. Essasrelações são evidente-
/ mente aquelas que Marx denominaFrelac^jõciaís'?; as que sãogs-l ^,a/

boçadas, "projetadas" no espaço fictício dé~qus_falÊLÍrO~termoédB^ r

Essa faculdade natural do trabalho (conservar os antigos valores
criando-lhe novos) surge como a faculdade, para o capital a que ela se in-
corporou, de manter-se ji si mesmo, exatamente como as forças produti-
vas sociais surgem como algo próprio do capital, e como a apropriação
contínua da mais-valia pelo capitalista aparece como continua autovalo-
rização do capital. Todas as faculdades do trabalho se projetam Iprojek-
tieren sich) como faculdades do capital, assim como todas as formas de
valor da mercadoria se projetam como formas do dinheiro (O Capital
111, 47). '

•' Estas relações são definidas por Marx, no livro I, no seu conceito (mas não em to-
dos os seus efeitos) pela análise desse objeto absirato que Marx chama de uma "fra-
ção do capital social promovido à autonomia" (O Capital, V, 9), pelo que se deve en-
tender, evidentemente, como observa Establet, não uma firma ou empresa real de for-
ma capitalista, mas um capital imaginário, necessariamente produtivo, e realizando no
entanto o conjunto das funções que são historicamente assumidas por tipos de "capi-
tais" diferentes (mercantis, de empréstimo, etc.). A divisão do capital social é uma
propriedade de essência: pode-se, pois, representar o capital por um Capital. .

Por seu turno, as análises de reprodução do livro II, 3' seção (reprodução e cir-
culação do conjunto do capital social), que ensejam o estabelecimento de esquemas de
reprodução, e permitem assim a formalização matemática da análise económica, por
si sós explicam mediante que mecanismo a reprodução das relações sociais é assegu-
rada, submetendo a composição qualitativa e quantitativa do produto social total a
condições invariantes. Mas essas condições estruturais não são específicas do modo
de produção capitalista: em sua forma teórica elas não implicam referência alguma à
forma social do processo de produção, à forma do produto ("valor"), assim como ao
tipo de circulação do produto social que ele implica ("troca") nem ao espaço concre-
to que suporta essa circulação ("mercado"). Sobre esta questão remeto sobretudo aos
diferentes trabalhos recentes de Ch. Bettelheim, e às suas observações críticas publi-
cadas em Problèmes de planification, nf 9 (Escola Prática de Altos Estudos). Nota de
1967.

($»
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_Asj;elações assim descobertajnmpjiigarn-se todas reciprocameiv^
jgLsobretudojis relações^e_grpprigHade e^ãS^rõpTiãçãõj^aH^^r-
_cjis_p_rodutivas") em sua umdãBFcõmpjéxa. Elas abrangem os "mo-
mentos", anfgfiõrfnêine~descbnexos (produção, circulação, distri-
buição, consumo) numa unidade necessária e completa. E do mes-
mo modo abrangem tudo o que surgiu no curso da análise do pro-
cesso de produção imediato como seus "pressupostos", suas "condi-
ções" necessárias para que esse processo possa realizar-se na forma
que descrevemos: por exemplo, na produção capitalista, a autono-
mia da instância económica ou das formas jurídicas corresponden-
tes às formas da circulação mercanilU-isto-é^certa forma ^.corres-
pondência entre as diversas instâncias djLgiír-Ulu-r-a-se&i-al. É o que se

~pnõãvéTIã~chlfiíin:na¥~*1:oTisisTencia" da estrutura tal como surge na
análise da reprodução. Pòder-se-ia dizer que o pat conceptual pro-
dução-reprodução contém em Marx a definição da estrutura de que
se trata na análise de um modo de produção.

No plano que a análise da reproduçãoJ
éjiecoisjas, mas produção e cpnservação-4fi_r.eja£0es sociais.^No fi-
nal do capítulo sobre a reprodução simples, escreve~Mãrx:"

/ O"pTacês~s(rde~~prodHção capitalista considerado na sua conexão \ iZusam/nenhangl, ou como reprodução, não produz, pois, apenas a mer- \^Í

cadoria, nem apenas a m&\s-v&\\&; ele produz e eterniza a relação social en- J Õ
\tre capitalista e assalariado {O Capital, III, 20). ,' • • Oi

Essa formulação é retomada ao final do livro, no momento em $
que Marx relaciona as classes às diferentes formas de rendas: \e resto, o modo capitalista de produção, se pressupõe a existência /

prévia dessa estrutura social determinada das condições de reprodução, ré- tf)
produz-la sem cessar. Ele não produz apenas os prodiUosmateriais^mgs
reproduz constanteménte irsTergções de produção norquafiréstãse dáj
repjoduz, pois, também as relãçõesTJFíisTnlnfiçao correspori3êntês(O

\

\

A mesma coisa ocorre com qualquer modo de produção. Cada
modo de produção reproduz sem cessar as relações sociais de produ-
ção que o seu funcionamento pressupõe. No texto de Formações
Económicas Pré-Capitalistas, Marx já havia declarado isso, ao atri-
buir como único resultado, agora (em vez de um "não apenas...") à
produção, a produção e reprodução das relações sociais correspon-
dentes:

A propriedade significa portanto, desde a origem, e isso nas suas
formas asiáticas, eslavas, antigas, germânicas, a relação do sujeito traba-
lhador - produzindo e se reproduzindo - com as condições de sua produ-
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cão ou reprodução nu medida em que são suas. Haverá, pois, por conse-
guinte diferentes formas segundo as condições dessa produgão._A produ—

^s de existência llntrmiueãn n 1QÇ\próprias condições objelivas de existência l Introdução, p.

Que vem a ser essa ^upTa"proo!úçãoj'?

Observemos primeiramente que ela nos fornece a chave de al-
gumas fórmulas de Marx que foram tomadas, não sem precipitação,
como teses fundamentais do materialismo histórico. À falta de uma
definição completa dos termos que nelas figuram, autorizaram in-
terpretações bastante divergentes. Por exemplo, as fórmulas do Pre-
fácio da Contribuição que começam assim: "Na produção social da
sua existência, os homens entram em relações determinadas, necessá-
rias, independentes da vontade deles... razão pela qual a humanidade
só se propõe tarefas que tem condições de realizar'''; ou então as fór-
mulas da carta de Engels a Bloch: "nós mesmos fazemos aMQssahis-
íória,^onLj2femissas e condições muito determinadjásT..", Toda inter-
pretação filosófica do materíãlísnío^rnsTorico vaTSepender disso: se
tomamos essa dupla "produção" ao pé da letra, isto é, se pensamos
que os objetos e as relações sociais que eles sustentam são, pela rnes-
ma razão, modificados ou conservados pelo processo de produção,
se os reunimos por exemplo sob um único conceito de "prática" da-
rnos um fundamento rigoroso à ideia de que "os homens fazem a-
história". Só a partir desse conceito único, unificado, da prática-
produção, é que essa fórmula pode ter um sentido teórico, que ela
pode ser uma tese imediatamente teórica. (E não simplesmente um
momento da luta ideológica contra um determinismo materialista
mecanicista.) Más esse conceito pertence em realidade a uma com
cepção antropológica da produção eda prática, centrada_preeisa-
mente nesses "homens'^ que são os "mgrVMúbs cõncretos^jsQbze.-

-iudo-sob a forrna^ das massas) prpjdUizjndj)ij^rojhi^^
forrnando_as_condições de sua produção anterior^. Corn respeito a
essa atjvidade, a necessidade constringenfêdas relações de produção
só aparece então como uma forma que possuiria já o objeto de sua
atividade, e que limita as possibilidades de criar uma forma nova. A
necessidade das relações sociais é simplesmente obra da atividade da
produção anterior, que lega necessariamente à seguinte as condições
de produção determinadas.

essa

* Balibar cita a edição alemã Dietz. (N. do T.)

k i
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mar a expressão no rigor de sua unidade é justamente reproduzir a
aparência que converte o processo de produção em ato isolado, en-
cerrado nas determinações do precedente e do seguinte. Ato isolado,
na medida em que suas únicas relações com os demais atos de pro-
dução são sustentadas pela estrutura da continuidade temporal li-
near, na qual não pode haver interrupção (enquanto, na análise con-
ceptual da reprodução, vimos que essas relações são sustentadas
pela estrutura de um espaço). Somente a "produção das coisas"
pode ser pensada como uma atividade desse género, e ela já quase
contém o seu conceito na determinação da matéria-"prima" e do
produto "acabado" ̂ mas a ̂ "p^rodueão das teĵ õas-sgciais^é antes
Jjmâ-Bioduçâo das coisas e dos indivíduos íefãTfé^õês^õcjãis^^^

__duc.âo na qual os indivíduos são determinados a produzir e as coisas
^a serejnjjrocjuzidas n uma, forma espjcifí^~pêlãs~TgIãWes socQ5s

cosas^ A^ (rejproduçaõjisto é, a produção social no setrc5ncêffõ7
,naõ produz pois, no sentido estri^asjglagõjs^sociais, dado que só
_é^põssivel_soba_cõndiçâo dej^j relações, sociais; mas~_ ^ _ _ ,
~do, ela tãmfjem não produz mercadorias no sentido em que produzi-
ria coisas que, depois, adquirem certa qualificação social do sistema
das relações económicas que as investe, objetos que depois "entram
em relações" com outras coisas e homens; apr^uçãosójroduz_co/-
sasjsempjvjá) qualificadas, índices de reTãJêoesT^ ~~

A fórmula de Marx ("o processo de produção não produz ape-
nas objetos materiais mas também relações sociais") não é, pois, uma
conjunção, mas uma disjunção: ou se traía da produção das coisas,
ou da (ré) produção das relações sociais de produção. Trata-se de
dois conceitos: j> jje "aparência" e o de eficácia da estruturando
modo de produção. Contrariamente à produção das coisas, a produ-
^ão dasTêíãçoêTTtociais não está sujeita à determinação do prece-
dente e do seguinte, do "primeiro" e<do "segundo". Marx escreve
que "todo processo de produção social é ao mesmo tempo processo
de reroduçãoA*-eer^i§è^da_jdjãiã

ll; e são ao mesmo tempo asque a rèprõduçãoTéproduz: nesse
sentido, o "primeiro" processo de produção (numa forma determi-
nada) é sempre já processo de reprodução. Tomada no seu conceito,
não há para a produção "primeiro" processo de produção. Ê preci-
so, pois, transformar todas as determinações que dizem respeito à
produção das coisas: na produção das relações sociais, o que apare-
cia como as condições da primeira produção determina em realida-
de identicamente todas as demais produções.

Essa transação - venda e compra da força de trabalho - que faz par-
te da circulação inaugura não apenas o processo de produção, mas deter-
mina implicitamente o seu caráter especifico (O Capita^ V, 39).

O ponceito da reprodução é desse modo não apenas o da "con-
sistência" da estrutura, mas o da determinação necessária do movi-
mento da produção pela permanência dessa estrutura; é o conceito
da permanência dos elementos iniciais no próprio funcionamento
do sistema, e portanto o conceito das condições necessárias da pro-
dução, que precisamente não são criadas por ela. Ê o que Marx cha-
ma de "eternidade" do modo de produção:

Essa continua reprodução ou eternização í Verewígung) do trabalha-
dor é a condição sine qua non do modo de produção capitalista. (O Capi-
tal, III, 13, retraduzido do texto alemão).



236 LER "O CAPITAL"

IV. Elementos para uma Teoria da Transição

Retomemos a questão anteriormente apresentada: a da transi-
ção de um modo de produção a outro. A análise da reprodução pa-
rece só ter anteposto obstáculos à sua solução teórica. Mas em reali-
dade ela permite situar o problema nos seus verdadeiros termos,
porque submete a teoria da transição ^

Em_prim£ko-Iugar^J3JJalquer produção social é reproduçãoL
isto è, uma produção de relações sociais no sentido^jaTncíicadtj.
Toda produção social está sujeita a relações sociais estruturais. A
compreensão da passagem ou "transição" de um modo de produção
a outro jamais pode, portanto, aparecer como um hiato irracional
entre dois "períodos" que estão sujeitos ao funcionamento de uma
estrutura, isto é, que têm seu conceito especificado. A transic&Qjiãflil

^podejser um-mamenlQ. por maisjmrtiMÍisjSfiia...de.desestruturacãoj
Ela^é poLsua yez_um m.ojdmenlo L sujeito a uma-e&trutura que sejm-i
põe descobrir. Podemos, pois, dar um sentido rigoroso a essas ob-
servações de Marx (á reprodução exprime a continuidade da produ-
ção porque ela nunca pode" parar), observações essas que são não
•raro apresentadas por Marx como "evidências", como "o que até
uma criança sabe" (que o trabalhador não pode viver "de vento", e
que qualquer país "morreria de fome se cessasse o trabalho, já não
digo um ano, mas por algumas semanas" - carta a Kugelmann, 1 1
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dejulhode 1868). Significam elas que não pode jamais desaparecer a
estrutura invariante da reprodução, que assume uma forma particu-
lar em cada modo de produção (a existência de um fundo de manu-
tenção 'do trabaho, isto é, a distinção entre trabalho necessário e
sobretrabalho; a distribuição do produto em meios de produção e
meios de consumo, distinção que Marx chama de originária, ou ain-
da expressão de uma lei natural, etc.);Jilgnjficam, pois,

passagem são por "
w£/»e/«^^

l mplicariTpor conseguinte as mesmas
condições que qualquer modo de produção, e sobretudo certa forma
da complexidade das relações de produção, da correspondência en-
tre os diferentes níveis da prática social (tentarei indicar que forma).
A análise da reprodução mostra que,_se pudermos formular o con-

dos modos de produção_qjjie.pjrtencem aQSjpèríodos detransi-.
ção entre dois modos de produçãoTos modosde produção ao mes-
mo tempo deixarão de depender de um tempo (e de um lugar) inde-
terminado: o problema da localização deles estará resolvido se pu-
dermos explicar teoricamente como eles se sucedem, isto é, se puder-
mos conhecer em seu conceito os momentos da sua sucessão.

Mas por outro lado (segunda
modo àe producão-a-outro, por exemplo, do capitalismo ao socialis-
mo, nãpj)oje_£ojisj!tirjiaj^

é, em nenhuma passagem da quantidadéa
qualidade. Essa conclusão resulta do que já dissemos sobre o duplo
sentido em que se deve tomar o termo "produção", na análise da re-
produção (produção de coisas e "produção" de relações sociais).
Afirmar que a estrutura pode transformar-seem seu próprio funcio-
namento é identificar dois movimenios"que, rrmnifesía£iêntê»-£g ré-

^ Só mgsmp modo: de um lado, o
funcionamento mesmolísfestrutura, que no~mõ9õ~?e produção ca-
pitalista assume à forma especial da lei de acumulação; esse movi-
mento está sujeito à estrutura, e só é possível sob a condição da per-
manência dela; no modo de produção capitalista, ele coincide com a
reprodução "eterna" das relações sociais capitalistas. Pelo contrá-
rio, ojno^dii^m^g_de_dissolu§ão^não-estâ_sujeito no seu^ conceito aos

i mesmos "piessupostõs", eé^Bãrêntémentè jno^irnèhTo~3grgênero
Jjotalmejite_difei£rjler-.dado-^gug toma a estrutura como_obieío^de

j transformação .JEssa diferença conceptuarmostra-nos, ãTõnde Uma
"^hSglcãrSíãlética" resolveria bem o problema, que Marx se agarra
obstinadamente a princípios lógicos não-dialéticos (não-dialéticos
hegelianos, evidentemente): o que reconhecemos como distinto por
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essência não poderá tornar-se um mesmo processo. E digamos de
modo mais genérico: o conceito da passagem (de um modo de produ-
ção a outro) jamais poderá ser a passagem do conceito (a um seu ou-
tro por diferenciação interna).

Temos, no entanto, um texto em que Marx apresenta a trans-
formação das relações de produção como um procjssojialéticode
negaçãe-da-fvegaçã-aJlrat11-56 do texto sobre atnTjndênciã_Hist^^
da Acumulação Capitalisfe)' (livro I, cap. 32)*. ElFTBÉrfíFlúini só"es-
quema aTãnJIIséscle Marx sobre a origem do modo capitalista de
produção ("acumulação primitiva"), o seu movimento próprio de
acumulação, e o seu fim que Marx chama de "tendência", no mes-
mo sentido do livro III. Serei obrigado a retomar separadamente
cada um desses momentos, de acordo com o conjunto das análises
que Marx lhes dedica em O Capital. Mas gostaria primeiro de mos-
trar a forma notável desse texto, que determina já certas conclusões.

Em princípio, o raciocínio de Marx implica que as duas passa-
gens são de mesma natureza. Primeira passagem: da propriedade pri-
vada individual dos meios de produção fundada no trabalho pessoal
("a propriedade minúscula de muitos") à propriedade privada capi-
talista dos meios de produção, fundada na exploração do trabalho
alheio ("a propriedade gigante de alguns"). Primeira passagem, pri-
meira expropriação. Segunda passagem: da propriedade capitalista
à propriedade individual, fundada nas aquisições da era capitalista,
na cooperação e posse de todos os meios de produção, inclusive do
solo. Segunda passagem, segunda expropriação.

Essas duas negações sucessivas são de mesma forma, o que im-
plica que todas as análises de Marx dedicadas à acumulação primiti-
va (origem), à tendência do modo de produção capitalista, isto é, a
seu futuro histórico, são em princípio semelhantes. Ora, como vere-
mos, elas apresentam de fato, em O Capital, uma notável disparida-
de: a análise da acumulação primitiva surge relativamente indepen-
dente da análise propriamente dita do rnodo de produção, até mes-
mo como interregno de história "descritiva" numa obra de teoria
económica (sobre essa oposição, remeto à dissertação de Alíhusser
nesta obra); pelo contrário, a análise da tendência histórica do
modo de produção surge como um momento da análise do modo
de produção capitalista, como o desenvolvimento dos efeitos intrín-
secos da estrutura. Esta última análise é que sugere que o modo de
produção (capitalista) se transforma "por si mesmo", pelo jogo de
sua "contradição" própria, isto é, de sua estrutura.

--Capítulos XXII, XXIII e XXIV da edição em português da Ed. Civilização Brasi-
leira. (N. do T.)
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No texto sobre a "Tendência Histórica do Modo de Produção
Capitalista", as duas transformações são reunidas nesse segundo ti-
po, o que é tanto mais surpreendente quanto o texto constitui a con-
clusão da análise das formas da acumulação primitiva. O modo de
produção capitalista aparece também através dessas fórmulas como
resultado da evolução espontânea da estrutura.

Esse regime industrial de pequenos produtores independentes "...en-
gendra por si mesmo os agentes materiais de sua dissolução", que estão
contidos em sua própria contradição (ele exclui o progresso da produ-
ção) (O Capital, III, 203-204).

O segundo movimento, essa expropriação se realiza pela atuação
das leis imanentes à produção capitalista, as quais chegam à concentra-
ção dos capitais... a socialização do trabalho e a concentração dos meios
de produção chegam a um ponto em que não mais podem manter-se no
invólucro (HíUie) capitalista... a própria produção capitalista engendra a
sua negação com a fatalidade que preside às metamorfoses da natureza >
(ibid., pp. 204-205).

Resumindo as análises de Marx dedicadas à formação e disso-
lução do modo capitalista de produção, essas fórmulas pretendem
dar assim o próprio conceito da passagem que procuramos. Impõe-
se, pois, confrontá-las com essas mesmas análises. Mas a disparida-
de aparente dessas análises não deve prevalecer sobre a unidade que
o texto da "Tendência Histórica" postula através das formas da ne-
gação da negação": deve, pelo contrário, ser reduzida para que pos-
sa ser formulado o conceito da transição. (Não se trata, evidente-
mente, de sustentar que todas as transições de um modo de produ-
ção a outro têm o mesmo conceito: o conceito é a cada passo especi-
ficado, como o do próprio modo de produção. Mas assim como to-
dos os modos de produção históricos apareceram como formas de
combinação de natureza idêntica, as transições históricas devem ter
conceitos tia mesma natureza teórica. É o que o texto precedente im-
plica rigorosamente, mesmo que sugira ainda que essa natureza é a
de uma superação dialética interna). Tomemos, pois, as "passa-
gens" uma a uma.
1. Acumulação Primitiva: uma Prc-História

Os capítulos dedicados por Marx "ao que se chama acumula-
ção primitiva" (diesogenannle urspríingliche Akkumulatiori) apresen-
tam-se como a solução de um problema que surge do estudo da re-
produção (acumulação capitalista) e que provisoriamente se deixou
de lado. O movimento de acumulação do capital só é possível por-
que existe uma mais-valia suscetível de ser capitalizada. Essa mais-
valia por sua vez só pode ser o resultado de um processo de produ-
ção anterior, e assim por diante, ao que parece, indefinidarifente.
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Entretanto, em certas condições técnicas, a magnitude mínima da
soma de valor destinada a funcionar como capital e sua divisão em
capital variável e capital constante são igualmente dadas, e condi-
cionam qualquer obtenção de mais-valia, A produção desse capital
originário constitui, pois, um limiar, cujo ultrapassamento não pode
ser explicado pelo puro e simples jogo da lei de acumulação capita-
lista,

Mas em realidade não se trata apenas da medida de um soma-
tório de valores. J3nigvimento de reprodução não^
continua á

^ -
jtelas^A juestão da
lêmpõli capitalistas.^O que caracteriza d mito da acumulação primitiva na economia
clássica é a projeção retrospectiva das formas da produção capitalista
e das formas da circulação e do direito que lhe correspondem: pre-
tendendo que o capital mínimo originário tenha sido poupado do
produto do trabalho pelo futuro capitalista antes de ser adiantado
sob forma de salário e de meios de produção, a economia clássica dá
urna validade retroativa às leis da troca de equivalentes, e da pro-
priedade do produto fundada na disposição legítima do conjunto
dos fatores de produção. A projeção retrospectiva não se atém à dis-
tinção de um trabalho necessário e de um sobretrabalho, depois de
urn salário e um lucro, a propósito de determinada produção indivi-
dual suposta (porque essas distinções podem convencionalmente
servir para distinguir várias partes do produto mesmo nos modos de
produção não-capitalistas, mesmo nos modos de produção sem ex-
ploração em que estas partes não constituem rendas de classes dife-
rentes: Marx também utiliza essa convenção, por exemplo, no capi-
tulo do livro III sobre a génese da renda territorial)", a projeção re-
trospectiva atém-se precisamente à ideia dê que á formação do capi-
tal e seu desenvolvimento pertencem a um só movimento sujeito a
leis gerais comuns. O fundja_dLojBÍto burguêsda acumulação_primiti-
va está, pois, numa reversibilidaTlêlíte^

^do^apitãLpglQjnovimento próprio de uma
jjitalista em potência, e o auto-engendrãmento do capífãlTMas seria
ainda mais exato dizer que o movimento inteiro" do capital (o movi-
mento de acumulação) surge assim como uma lembrança: lembrança
de um período inicial em que, por seu trabalho pessoal e poupança,
o capitalista adquiriu a possibilidade de se apropriar indefinidamen-
te do produto do sobretrabalho de outrem. Essa lembrança está ins-
crita na forma do direito de propriedade burguês que funda indefini-
damente a apropriação do produto do trabalho na propriedade an-
terior dos meios de produção.

M,\n :RlAl 1SMO HISTÓRICO 241

N.a origem o direito de propriedade nos porcina fundado no traba-
lho pessoal. Pelo menos era preciso admitir isso. visto que só os proprié-~
tários das mercadorias, iguais em direitos, se defrontam, que o único
meio de apropriar-se de uma mercadoria estranha é alienar a própria
mercadoria, e que esta só pode ser produto de um trabalho. A proprieda-
de aparece agora, do ponto de vista do capitalista, como o direito de
apropriar-se do trabalho de outrem nào-pago ou de seu produto, e. do
ponto de vista do trabalhador como a impossibilidade de apropriar-se do
seu próprio produto, A separação entre propriedade e trabalho torna-se
a conseqíiência necessária de uma lei que. aparentemente, decorria da
identidade de uma e outra (O Capital, livro I. retrudu/ido do alemão. 1.
612).

' Se adotarmos o ponto de vista da economia clássica, deveremos
conservar ao mesmo tempo as duas faces dessa "lei de apropria-
ção", o direito mercantil igual para todos (e o hipotético trabalho
pessoal que ele pressupõe, que ele induz por sua própria coerência),
e a troca sem equivalência, que exprime a essência do processo de
acumulação capitalista. É no espaço constantemente presente dessas
duas formas que se inscreve a lembrança do modo de produção, a
presença contínua de uma origem homogénea até o processo atual.

Sabemos.tratar-se de um mito: Marx empenha-se em demons-
trar que as coisas não se passaram historicamente assim. Simulta-
neamente surge o que ele chama de função "apologética" do mito,
que se exprime na perenidade das categorias económicas do capita-
lismo. Admitirei que se tenha esse estudo presente ao espírito para
chamar a atenção para a sua forma muito notável.

No estudo da "acumulação primitiva" (conservou-se o nome,
mas~èIê~aèstgrra~agSfã"um pfocesscTinteiramente distinto}j_trata-se
ao mesmo temgp de uma história e de uma p^é-hisíóriaffiistó~rí3[$&&-

_cobriu-se que"atiõria burguesa doca^rtaT^ímjtivõ não passava.de
_um,mito. uma construção retrospectiva, e muito precisamente a pro-
jeção de uma estrutura atual que se exprime na "lei de apropriação"
e que repousa na estrutura capitalista da produção. Apareceu, pois,
o fato de que a "lembrança" inscrita nessa lei de apropriação era pu-
ramente imaginária: que ela exprimia sob a forma de um passado
certa situação atual, e que o passado real dessa situação possuía ou-
tra forma, cornpletamente diversa, exigindo uma análise. O estudo
da acumulação primitiva é essa substituição da memória pela histó-
ria. Wre^nTstônãl esse estudo revela-nos, na origem do capital, um
outroTmmdorÒ conhecimento das leis de desenvolvimento do capi-
tal não nos é aqui de utilidade alguma. pororue-se_tiata de urn_pro-
j:esso_cojripletamente diverso, não sujeito às mesmas condições.
Aparece assim como completa ruptura, que se rèiTêtéTnliteoria, en-



r
242 l I;R "O CAPITAI "

Ire a história da rormaçãojio_eaBÍlMÍ (das relações sociais capilalis-
TãsTgT^rTistbria do próprio capital. Desse modo, a história real das
origens do capitalismo não é apenas diferente do mito das origens,
mas também diferente por suas condições e princípios de elucidação
do que nos apareceu como a história do capital;_éumaj)ré-hjsjó]^
isto é. história de outra era.

Ora, por sua vez essas determinações não são de modo algum
vagas ou misteriosas para nós, visto sabermos que outra era sjgixifj-
cajrecisainente outro modo tie,a£õ^cãõIJ^Swí£i^o=lQJí\odo de pro-
fiJçãfeudal, para acompanhar a análise histórica de Marx. sem

e peculiar dos
" " ^modos de produção, que nada no conceito de "moctõUe"

nos permite afirmar imediatamente, se sua natureza é precisamente
a de uma combinação variada. Vemos que reconhecer na hisíójia
das origens do capital uma_ppá=hislòriajcejil^^ajriesmt3 tempo prp-
BO£-0-GlQ-blêma, da relãção^ejrtrg essa ~

jnodo de produção feudal, que pode, assim cpmo'a do modo de prp-
dução^capitalista, se£jRg!CiHa'^^ Em^
outras palavras, devemos indagar se essa pré-história é idêntica à
história do modo de produção feudal, ou simplesmente dependente,
e até mesmo distinta. O conjunto das condições desse problema é as-
sim resumido por Marx:

No fundo do sistema capitalista há, pois, a separação radical do
produtor com os meios de produção. Essa separação se reproduz numa
escala progressiva a partir do momento em que se estabeleceu o sistema
capitalista; mas como aquela constitui a base deste, este não poderia esta-
belecer-se sem ela. Para que ele venha ao inundo, é preciso portanto que,
pelo menos parcialmente, os meios de produção tenham sido arrancados
sem rodeios aos produtores, que os empregavam para fazer seu próprio
trabalho, e que eles já se achem em mãos dos produtores mercantis, os
quais os empregam para especular com o trabalho alheio. O movimento
histórico^ que fomenta o divórcio ^

"
^

mitiva". porque pertence ao período pji-hjstÓ£Íco_dp_ .mundo b
, A ordem econômrèyclipitalista sãfuHãs contrjtdlç^es-TKgrd

nômica feudal. A~cfíssolução de um redundóTi~nos elemenlos_constituti-
vos do outro (O Capital, TíI, 154-155).

Esse problema foi enfocado várias vezes por Marx, em textos
de método idêntico, que se impõ^ejsiiriiLpâi^Lânalisar-lhes ° conteú-
do: em O Capitai, além o^e^ã^Vllljlo-liy^J^^Acurnulação Pri-
mitiva"), os capítulos d^jvroJiPdédicados a urrLSuiyário histórico

s^sobre^ o_
lenese da rendã~T¥mtorial~cãpitaista. Veremos que"essa dispersão

não é fortuita. A seção Vlll dedicadalTacumulação primitiva é con-
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siderada pelo próprio Marx como um "esboço" (III, 156), mas po-
demos recorrer a diversos ensaios preparatórios sobre o mesmo te-
ma, e sobretudo ao texto já citado das Formações EconômicasJPrê-
Capitalistas.

Todos esses estudos possuem uma forma comum de reirospec-
ção, mas num sentido que é preciso esclarecer, já que acabamos de
criticar a forma de projeção retrospectiva do mito burguês da acu-
mulação primitiva. Está bem claro no texto precedente que o estudo
da acumulação primitiva toma por fio condutor os próprios elemen-
tos que foram distinguidos pela análise da estrutura capitalista: esses
elementos são aqui reunidos sob a rubrica Ils

jBjtrabajhador e os meios dg produção". A análise é, pois, retrospec-
tiva, mas não na medida em que projêta para trás a própria estrutu-
ra capitalista, na medida em que pressupõe precisamente o que é
preciso explicar, mas enquanto depende do conhecimento do resul-
tado do movimento. É, pois, sob essa condição que ela escapa ao
empirismo, à enumeração dos acontecimentos que, simplesmente,
precedem o desenvolvimento do capitalismo:j£S§a análisjLescapaJL
descrição vulgar_aoj3artir das relações_esseQ£Íais a certa estrutura..

jrias_essa estrutura é "atual" (quero dizer^a do sistema capilalista-rra
•plenitude da sua atualidade). A análise da acumulgsãa- pjimitiva
fTaõ^p£is,_no sentido estrito.jTiais que a genealogia doj_ej£mefilos
que c onslitue w ã~êsíruíwSjíSImsdo^áe_Bfodução cQEilalMQ. Esse mo-
vimento é sobremodo nítido na construção do texto das Formações
Econâmicax,.., já que depende da átuação de dois conceitos: o dos

<^rexKuposios~~.(Vora\ÁSsetzunsen) do modo de produção capitalista,
pensados a partir da sua estrutura, e o úei^concífçô^Krsrâ^^ fhis-
torische Bedingungenjjnas qjJais esses pressupostos_sãp_^tisfjeitps. A
história esboçada dos d i ferentés mbaj5s"Bê~p1fõõ*úçâo èTnesse~texto,
mais que uma verdadeira história de sua sucessão e transformação,
uma sondagem histórica das vias pelas quais se realizou a separação
entre o trabalhador e os seus meios de produção, e a constituição do
capital como somatório de valor disponível.

A_análise_da acumulação pjjmilbqLé por isso fragmentada: a
genealogia não se faz a partir de um resultado global, mas distributi-
vamente, elemento por elemento. E ji^bj^Uj^pdajronjyalex^
damente_a_fjamiação dos dois elêmentosjrincipais queentram na es-
trutura c a p i t a l ^ p i r Q T ^ i j f l L ^ I T v T T l i i s t ó r i a da separação do

história da usura, doprodutor e dos meios de produção) e o a t
capital mercantil, etc.j.JM essas condjcões.aaaálise da acumulação
primitiva não coincid£>-&-iamais-p-&de-eojiLCÍdirc^
modo ou dos modos de produção aateriorgsjõnBecidõs pela_sim es=-̂ .
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t ru tu ra . A unidade indissociável que os dois elementos possuem na
"ésTruTura capitalista é suprimida na análise, e não é substi tuída por
uma unidade semelhante pertencente ao modo de produção ante-
rior. Essa a razão pela qual Marx escreve: "A ordem económica ca-
pitalista saiu das entranhas da ordem económica feudal. A
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lN
\jroj[é}êmèmWlconxjjnuivosdo outro1'. A^ d issol u-

"cãcTde urnjstqé. a evolução necessariajiesuajstrutura;. i ~
Uca ^constituição da outra em seu conceito:

-—-;•—;—•""> "" i T""~~ r"1" " " ~ . : r ' " i1" ' •• •—.~—"•""" ~ " '"v -f-— • ~*rf

\/ ajpassagjem_e pej}s^dãjio_JiiYeJ_d^sJÊl£mei4r

Essa forma explica a razão pela qual não estamos tratando de
unia verdadeira história no sentido teórico (pois sabemos que uma
história como essa só pode ser feita pensando-se a dependência dos
elementos com respeito a uma estrutura), mas é também a condição
que nos permite descobrir urn fato importantíssimo: a independên-
cia relativa da formação dos diferentes elementos da estrutura capi-
talista, e a diversidade das vias históricas dessa formação.

Os dois elementos necessários à constituição da estrutura de
produção capitalista têm cada qual a sua história relativamente in-,£
dependente. No texto das Formações Económicas..., após haver per-
corrido a história da separação do trabalhador e dos meios de pró- . ,
dução, Marx escreve: ^N,

Por um lado, tudo isto constitui condições históricas preliminares
para que o trabalhador se veja livre, força de trabalho sem objetividade,
puramente subjetiva, diante das condições objetivas da'produção que as-
sumem para ele as formas da sua não-propriedade, de uma propriedáfle
de outrem, de um valor existente para si, de um capital. Mas, por outro
lado, coloca-se a questão de saber que condições são necessárias para que „
ele depare .com um capital {Grundrisse, p. 397). N

Deve-se dizer ainda corn mais rigor, para que ele encontre um >
capital sob a forma de capital-dinheiro. Marx passa então à história N

da constituição do segundo elemento: o capital sob a forma de ;
capital-^/«Ãe/>o,.eessa segunda genealogia será retomada em O Capi-
tal depois dos capítulos dedicados respectivamente ao capital mer- v

cantil e ao capital de empréstimo, isto é, depois de analisados no in- x|
terior da estrutura capitalista os elementos necessários à sua consti- ̂
tuição..A história.da separação do^trabalhadpi.e_dojs.meigsjig..pxp- ^
dução não nos_dá o capitaj-djnhjirp ("Nãojabemqs ainda^[e_onde J?
vêm, originariameníèTõs capitalistas. Pois é claro que a expropria- ^
cão dajjppulação dos campos não engendra diretámênfe senão
grandes latifundiários" (O Capital, 111, 184); por seu Urrno^.história/Ã
do capital-dinheiro não nos dá o trabalhador "livre^(Marx observãf
isso duas vezes em O Capital, a propósito do capital mercantil (VI,
334-336) a do capital financeiro (Vil, 256), e nas Formações Econó-
micas..., escreve:

<\ simples existência da fortuna em dinheiro e sua ascensão a uma

espécie de supremacy não bastam de modo algum para que aconteça essa
dissolução em capital. Do contrário, a Roma antiga e Bizâncio teriam
culminado a sua história com o trabalho livre e o capital, ou antes, com
eles começado uma história nova. Lá também a dissolução das antigas
relações de propriedade estava ligada ao desenvolvimento da fortuna em
dinheiro, do comércio, etc. Mas, em vez de levar à indústria, essa dissolu-
ção levou "de fato" à dominação do campo sobre a cidade... A formação
originária (do capital) acontece simplesmente graças ao fato de que o va-
lor existente como fortuna em dinheiro é, pelo processo histórico da dis-
solução dos antigos modos de produção, posto em condições, por um la-
do, de comprar as condições objetivas do trabalho, e por outro, de obter
em troca, por parte dos trabalhadores que se tornaram livres, por dinhei-
ro, o trabalho vivo em si. Todos esses momentos são dados; a sua própria
separação é um processo histórico, processo de dissolução, e isso é que per-
mite ao dinheiro metamorfosear-se em capital" (Grundrisse, pp. 405-406).

Em outras palavras, osrélernentos) que a esíruturajapít^síaa
^-^rnajêmjimaj^
é^mesmo movimenlojiue faz trabalhadores livres efortunasjapbi-
' IjáôajrTêTõ^contrário^jiõVVxpernplos analisados ^oT^MlíraTjLJor-
mação 4i^ãbalhãd]ól-eTTrv?e^£Ujrge principalmente sob a _£pjima-d£
i f ~" \e estruturaiTagrânas^ ajQ_p^ssQ_gu^aJgon^ituição

""- ""^o^apJM^mêrcantil e_ao_c^pj^taj_financeirp,
ira dessas estruturas^ "marginjilrnente^jui

s dja_sociedade",

Desse modo, a unidade que a estrutura capitalista possui uma
vez constituída, não pode ser reencontrada anteriormente. Mesmo
quando o estudo da pré-história do modo de produção assume a
forma de uma genealogia, isto é, pretende-se explícita e rigorosa-
mente dependente, na questão que ele coloca, dos elementos da estru-
tura constituída, e de sua identificação que exige que a estrutura seja
conhecida como tal em sua unidade complexa, mesmo então a pré-
história jamais pode ser a pura e simples projeção retrospectiva da
estrutura. Basta para isso que se produza, e tenha sido rigorosamen-
te pensado, o encontro entre esses elementos, que são identificados a
partir do resultado de sua conjunção, e o campo histórico no seio do
qual se impõe pensar a sua história própria que nada tem a ver em
seu conceito com esse resultado, p^is^dsfinido^l^jtmtui^de_£M^_
fj-&jTTpdn_deprodução.. Nesse campo histórico (constituíHo_pelp"
modo de pjad^uçãe-antej5a)vjQS_eleiriejatojJÍs_5uje se^fez^gãièãlõgia
só_Jêm_£r^samfiiile__u.rna^ situação %'m.Mginar'^Jsto~jer_«ã0'
determinante. Dizer que os modos"de produção se constituem como
vflnflfOÉÚTdTcombinações equivale a dizer também que eles modifi-
cam a ordem de dependência, que fazem passar na estrutura (que é o
objeto da teoria) certos elementos de um lugar de dominação para

1
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urn lugar de sujeição histórica. Não afirmo que sob essa forma a
problemática esteja completa, e que nos leve até o limiar de uma so-
lução: pelo menos é assim que podemos extraí-la do modo pelo qual
Marx faz a análise da acumulação primitiva, fechando explicitamen-
te a passagem à todos os caminhos da ideologia.

Mas já a esta altura podemos introduzir vima outra consequen-
cia: é que a análise da acumulação pTfirTiBvã, sÔb~^rfõrníã genea-
lógica, é adequada a uma característica fundamental do processo de
formação da estrutura: a diversidade das vias historicjispeJajLJ3uajs.se

. _ _ -»--'----^-3- estrutura, perõTgggíoaõTévados_a_p
__^_jem||iInt|F^

modo de proHuçã^^tflmOTrsob sua tfepenlíêTicTã, íõmando-se seus
"efeitos (assim as formas do capital mercantil e do capital financeiro
só se tornam formas do capital no sentido estrito sobre a '-'nova ba-
se" do modo de produção capitalista - veja-se O Capital, VI, 335-
•336; VII, 256). Ou ainda, para retomar os termos antes menciona-
dns;jirn_tTigsmo cnnjunto_de_g£^£q</io^o^£gjTesporjde a várias séries
de cgndiçõesjiistórícas./Tangenciamos aqui um ponto tanto mais im-
portante quanto as análises de Marx no livro I de O Capital lhe de-
ram pouco realce, não obstante todas as cautelas tomadas: essas
análises são explicitamente as de certas formas, certos "métodos"
entre outros de acumulação primitiva, verificados na história da Eu-
ropa ocidental e principalmente na Inglaterra. Marx explicou-se
muito claramente quanto a isso na sua carta aVera Zassoulitch de, 8

_de_março de 1881 (cujos diversos. rascunhoTTJêvem ser lidos)^Há.
pojs, numerosos processos de^onstitúicão da estruturajq-ue_gqiiY£r^
g&mjodos para um mesmo resultado: a, particularjç[ade_d£ks-iÍ£psníÍ£

~érn cada caso djTestrutura do campo hjMáriflcCã^-4UâÍJS§tão situa-
"dos, isto é, da estrutura dõ"modo de pr^ãgãO-£XJs.teJite.'peve-se re-
lacionar os "métodos" de acumulação primitiva descritas_Bor_Ma^rx

*7baseadjQ_.no-^exejnplõ inglêsj;om as_garacteristicag_£spegiricaL-d°
ÍI? odo de pcoducão domirjãnte nó caso(Qjiiiíd^de^p-F&dução_Je u -
/dah1j^sobretudo a utilização sistemática de u_m_poder extraeconô-

^
produção fe^alJgmbramjQS-hápIc^WmaneIr^suc[ntãTDe modo

" resultante do processo de transformação depende da
natureza do meio histórico, de modo de produção existente: Marx o
mostra a propósito do capital mercantil (O Capital, VI, 339-340),
Num texto como as Formax '

livre (de sepadçãõ entre o
produtor e os seus meios de produção), que constituem processos
históricos diferentes, correspondendo a formas de propriedade ante-
rior específicas, e são designadas como outras tantas "negações" de
.forma diferente (Grundris.ie, pp. 398-99). Mais adiante, e essa enu-
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l, ele descreve tambémJrês formasrneração è retomada
_digtintas de çonsiiiuiçãajjfljapi^l-dinhejro^que não têm, eviciènTe-
rnente, qualquer correspondência biunívoca com as precedentes):

Há, pois, uma tríplice liamicãofprimflfíametii&í o comerciante tor-
na-se diretamente industrial; isto se produz nos ofícios fundados no co-
mércio, sobretudo as indústrias de luxo, que os comerciantes introduzem
do estrangeiro, inclusive com as matérias-primas e os operários, como se
fez no século X V na Itália a partir de Constantinopla;

^o comerciante constitui como seus intermediários os pequenos patrões
(middlemen) ou então compra diretamente ao produtor autónomo; deixa-
va-o nominalmente independente e não interfere no seu método de pro-
duçãoj^OT terceiro lugar, o industrial se torna comerciante e produz dire-
tamente em grande escala com vistas a comerciar (O Capital. VI. 343.
344). ' --- — •

(Devem-se acrescentar ainda as formas dajjgura que constituem
jjjjré-história decapitai de
Títuição do capital^)

A independência relativa e a variedade histórica dos processos
de constituição do capital são reunidas por Marx numa palavra: a
constituição da estrutura é um "achado"; o modo de produção capi-

Jalista_gonstitui-se "achando" (vorfinden)"
^éTémentos que a "sua estrutura combmajFÕrmas ÃntèríÕrêsl Esse"

achado não implica evidentemente^aH^jienhumi sjgnifica^auaji
formação do m^dode produção capitalista éltotãTmentejndiferente
à origem egêneseHõs elemelílos de que ela necejsjta^qúT^ãcha^e

^corabjnâr. Assim, o raciocínio cujo movimento retratei está im-
possibilitado de fechar-se como um círculo: a genealogia não é ayes-
so de uma génese. Em vez de reunir a estrutura e a história da sua
formação, a genealogia separa o resultado da sua pré-história JMão é

jLastrjjtura antiga que a jsjmesmo e por si mesma se transformou;
pele contrário, é como se se fivesse"gíssip^íõ^7"BnTSúrriaT o sislê-.
ma corporativo, o mestre e o compãnHêTro, dissipam-se onde se ins-
talam o capitalista e o trabalhador" - Grundrisse, p. 405). A análise
da acumulação primitiva coloca-nos assim diante da falta de memó-
ria radical que caracteriza a história (não sendo, a memória, mais
que o reflexo da história em certos lugares predeterminados - a
ideologia, até mesmo o direito - e como tal, nada menos que fiel)

2. Tendência e Contradição do Modo de Produção

Deixo aqui em suspenso essa análise da acumulação primitiva,
da qual nem todas as consequências foram tiradas, para passar ao
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estudo do segundo momento, o da dissolução do modo de produção
capitalista (que nos serve aqui de paradigma). Esta segunda análise
abrange tudo o que Marx nos dá referente à tendência histórica do
modo de produção capitalista, o movimento próprio de sua contra-
dição, o desenvolvimento dos antagonismos que estão implicados na
necessidade de sua estrutura, e o que pode revelar-se nela da exigên-
cia de uma nova organização da produção social. Se é certo, como
declarei, que essas duas análises têm de direito um objeto de mesma
natureza (a passagem de um modo de produção a outro) - identida-
de de objeto que o texto da "J.
ção capitalisla."^-CfljRíífiL/JiIl).2Q3--5) põe perfeitamente em evidên-
cia - não menos evidente é que sejam tratadas diferentemente por
Marx. A diferença está não apenas na realização literária (de um
lado - para a acumulação primitiva - um estudo histórico bastante
extenso e pormenorizado, mas desconectada do contexto da exposi-
ção e aparentemente menos sistemático; de outro - dissolução do
capitalismo - simples resumos porém formulados em termos gerais e
organicamente ligados à análise do modo de produção capitalista),
ela exprime duas situações teóricas complementares: de um lado
identificamqs os elementos cuja genealogia é preciso historiar, mas
não possuímos no seu conceito o conhecimento do campo histórico
que lhe é o palco (a estrutura do modo de produção anterior); de ou-
tro, temos o conhecimento desse campo histórico (que é o modo de
produção capitalista em si) e só isso. Antes de formular uma proble-
mática completa, cumpre-nos, pois, efetuar urna segunda leitura
preliminar.

Podemos, em primeiro lugar, estabelecer uma equivalência teó-
rica estrita entre vários "movimentos" analisados por Marx ao nível
do conjunto do capital social: a concentração do capital (da proprie-
dade dos meios de produção), a socialização das forças produtivas
(pela aplicação da ciência e pelo desenvolvimento da cooperação), a
extensão das relações sociais capitalistas ao conjunto dos ramos de
produção e a formação do mercado mundial, a constituição de um
exército industrial de reserva (a superpopulação relativa), a baixa
progressiva da taxa de lucro média. A "tendência histórica" da acu-
mulação capitalista é em seu princípio idêntica à "lei tendencial"
analisada no livro III, a qual Marx chama de "tendência real da pro-
dução capitalista", e a propósito da qual escreve.

-^A tendência progressLva-à-bai*a-da-taxB-de4u6ra-gfiral é simplesmer^
te uma maneira, peculiar ao modo de produção capitalista, de exprimir o
progresso da produtividade social do trabalho... o progresso da produção
capitalista implica necessariamente que a taxa média geral da mais-valia
se traduza por uma baixa da taxa geral de lucro: traía-se de uma necessi-
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dade evidente, que decorre da essência do modo de produção capitalista (O
Capital, V], 227).

De fato, a baixa tendencial da taxa de lucro média é tão-só o
efeito imediato do aumento da composição orgânica média do capi-
tal, do capital constante despendido em meios de produção em rela-
ção ao capital variável despendido em força de trabalho, que expri-
me o movimento próprio da acumulação. Dizer que todos esses mo-
vimentos possuem urna equivalência teórica é, pois, dizer que são di-
ferentes expressões de uma mesma tendência, disjuntas e expostas
separadamente apenas por necessidades da ordem de exposição (de
demonstração) de O Capital, Sua separação, porém, não exprime
qualquer sucessão: do ponto de vista do sistema de conceitos, trata-
se de um mesmo momento da análise da estrutura.

Esse movimento nada mais é que o desenvolvimento da contradi-
ção peculiar do modo de produção capitalista, na expTessao de

'Marx. -Definida primeiro de modo muito geral como "contradição"
entre a socialização das forças produtivas (que define o desenvolvi-
mento delas no modo de produção capitalista) e o caráter das rela-
ções de produção (propriedade privada dos rneios de produção), ela
se vê especificada nas formas próprias do modo de produção capitalis-
ta como contradição entre o aumento do volume de valores produzi-
dos, portanto do lucro, e a diminuição da taxa de lucro. OrA-a-b-us

do-lu£ro_é,no modo de produção capitalista, o único motor do~~~

Mas de que movimento se trata? Parece-nos ser possível definir
esse movimento como urna dinâmica do sistema, ao passo que a aná-
lise da combinação complexa que constitui a estrutura do modo de
produção desempenhava a função de uma estática. Esse par de con-
ceitos permite com efeito explicar o movimento na medida em que
depende unicamente das relações internas da estrutura, enquanto
efeito dessa estrutura, isto é, sua existência no tempo. O conhecimen-
to desse movimento não implica qualquer outro conceito senão o da
produção e da reprodução na forma própria do modo histórico de pro-
dução 'considerado. Desse modq,ji_J^c^traajçrio^'_jiajJa__mais_é
dojjuela-pr-ópria estrutura; é-lhe "imanejilel^como o diz com juste-
za Marx: inversamente, porém, a contradição encerra por si mesma
uma dinâmica: ela não se dá como contradição, isto é, não produz
efeitos contraditórios senão na existência temporal da estrutura. É,
pois, perfeitamente exato dizer, como o faz ainda Marx, que a con-
tradição é "desenvolvida" no movimento histórico do capitalismo.

A questão que devemos examinar pode então ser formulada da
seguinte maneira: será a dinâmica da estrutura ao mesmo tempo -
num mesmo "tempo" - a sua historial Em outras palavras, será esse
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m ovimcnloaomesrnolsrjipo movimento em
_ mais geral: em direção ao futuro do

modo de produção considerado, dado que cada um possui a sua
"contradição" específica, isto é, o seu "modo próprio... de exprimir
o progresso da produtividade social do trabalho'').Jj4ma_vgz_íjue a

^relação da ejlálkaj&mla^mtoica nos_aulflriza ajazer do desenvol-
vjjTierrtg_da contradição o própngjrioj^rnejitojte pjrQdução dos efei-

^^a superação? A identidade - ou a diferença - que procuramos
ênt reessa^rnármca e essa história é evidentemente a dos conceitos, e
não pode satisfazer-se com a coincidência que fornece ipso facto
uma simples temporalidade empírica: se o desenvolvimento da con-
tradição se inscreve na cronologia de uma sucessão, ele é simples-
mente essa história. Dado que, pelo contrário, queremos construir a
relação dos dojs conceitos, o texto de Marx nos impõe aqui partir do
conceito mais explícito (a dinâmica do desenvolvimento da estrutu-
ra), para ir, ou para tentar seguir em direção ao outro (o seu futuro
histórico).

Se procurarmos determinar mais rigorosamente o que Marx en-
tende por natureza "contraditória" e por "tendência" do modo de
produção, estaremos situados por suas formulações reiteradas dian-
te do problema da relação da estrutura com os seus efeitos. A "ten-
dência" é definida por uma restrição, uma diminuição, um adiamen-
to ou disfarce de eficácia. A tendência é uma lei "cuja realização in-
tegral é detida, enfraquecida, retardada, devido a causas que a con-
trariam" (entgegenwirkende Ursacheri) (VI, 247), ou mesmo cujos
efeitos (Wirkung, Verwirklichung, Durchfuhrung) são suprimidos
(aufheben) (VI, 245) por essas causas adversas. O caráter de tendên-
cia aparece assim primeiro como uma falta da lei, mas falta extrínse-
ca, causada pelo obstáculo de circunstâncias externas que não de-
pendem dela, e cuja origem é (por enquanto) inexplicada. A exterio-
ridade das causas adversas basta para justificar que sua eficácia pró-
pria seja puramente negativa: o resultado da intervenção delas não
é, pois, modificar o da própria lei, a natureza dos seus efeitos, mas
apenas a cronologia da sua produção: somos assim levados ajkfjnir
simplesmente j _ t e n d ê n c i a _ c ^ r r [ O q . i e _ s e r e a l i z a a / w ? £ p pra:t> e~ _ _ _

conjuntode circunstancias empíricas
dejrjesenyo.lvi-

mento. "E assim", escreve Marx, "que a lei só atua sob forma de
tencfeícia cujo efeito só aparece de maneira contundente em circuns-
tâncias determinadas e em longos períodos de tempo" (V. 251).

Entretanto, essa definição não é satisfatória, visto que, por seu
caráter empirisla e mecanicista, equivale justamente ao que Marx
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critica nos economistas, e sobretudo em Ricardo: o estudo dos "fa-
tores" pretensamente independentes, por incapacidade de se achar a
origem comum deles na unidade de uma estrutura, estudo que per-
tence ao lado "exotéríco" ou "vulgar" da economia política. Desco-
nhece também o emprego sistemático em Marx do termo tendência
para designar as próprias leis da produção, ou ainda as leis do movi-
mento da produção na medida em que ele depende da sua estrutura.
No Prefácio da primeira edição de O Capital, escrevia Marx:

Intrinsecamente, a questão que se debate aqui não é o maior ou me-
nor grau de desenvolvimento dos antagonismos sociais oriundos das leis
naturais da produção capitalista, mas essas próprias leis naturais, essas
tendências que operam e se impõem com férrea necessidade (O Capital, I,
18).

E do mesmo modo no livro l, para formular a lei de produção
da mais-mais-valia relativa:

Trataremos aqui esse resultado geral como se ele fosse resultado
imediato e objetivo direto. Quando um capitalista, aumentando a força
produtiva do trabalho, força a baixa do preço das camisas, não tem ne-
cessariamente a intenção de com isso diminui r o valor da força de traba-
lho e encurtar assim a parte da jornada na qual o operário trabalha para
si mesmo; mas afinal é contribuindo para esse resultado que ele contribui
para a elevação da taxa geral da mais-valia. A s tendências (Tendenzen) ge-
rais e necessárias do capital devem ser distinguidas das formas sob as
quais elas aparecem (Erscheinungsformen).

Não nos cabe examinar aqui como as leis imanentes da produção ca-
pitalista (immanente Geseize) aparecem no movimento exterior dos capi-
tais, prevalecem como leis coercitivas da concorrência e, por isso mesmo,
se impõem aos capitalistas como móveis das suas operações (O Capital,
II , 10).

• Vemos no caso que Marx designa como "tendência" não uma
restrição da lei devida a circunstâncias externas, que pertencem ne-
cessariamente à esfera das "aparências", dos fenómenos de "su-
perfície", mas a lei em si, independentemente de qualquer circuns-
tância extrínseca. Se o vocabulário de Marx é rigoroso nesse passo
pode-se pensar que seja apenas à primeira vista que a lei de desen-
volvimento da produção (que se traduz na baixa da taxa de lucro
etc.) seja limitada de fora.

Mas se examinarmos uma a uma essas "causas" que criam obs-
táculo à realização da tendência, veremos que todas elas são, ou efei-
tos imediatos da estrutura ou determinadas pela estrutura que fixa os
limites (Grenzen) de variação dos seus efeitos. Classificaremos no
primeiro caso o aumento de intensidade da exploração, a deprecia-
ção do capital existente, a superpopulação relativa e sua fixação em
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ramos de produção menos desenvolvidos, o ampliamento da escala
da produção (e a criação do mercado externo); no segundo caso a
redução do salário abaixo do seu valor. Ora, o peculiar de todas as
causas que são efeitos imediatos da estrutura é a ambivalência delas:
tanto mais que todas as causas que contrariam a lei são ao mesmo
tempo as causas que produzem os seus efeitos:

Dado que as mesmas causas que elevam a taxa da mais-valia (a pró-
pria extensão do tempo de trahalho é resultado da indústria mecaniza-
da) tendem a reduzir a força de trabalho empregada por dado capital,
tendem ao mesmo tempo a diminuir a taxa do lucro e a retardar o movi-
mento dessa baixa (O Capital, VI, 247).

Igualmente, a depreciação do capital existente relaciona-se com
o aumento da produtividade do trabalho, que faz baixar o preço dos
elementos do capital constante, e impede assim que o valor do capi-
tal constante aumente na mesma proporção que seu volume mate-
rial, etc. De maneira geral, se considerarmos o conjunto do capital
social, "as mesmas causas que provocam a baixa da taxa de lucro
suscitam efeitos contrários" (VI, 251). Esse ponto é fundamental,
porque nos permite estabelecer que a redução da lei de desenvolvi-
mento ao-estado de tendência não é uma determinação externa a
essa lei, influindo apenas na cronologia dos seus efeitos, mas uma
determinação intrínseca da produção dos seus efeitos. O efeito das
causas adversas, isto é, da própria lei, não é o retardamento dos e-
feitos históricos da produção capitalista, rnas a determinação de um
ritmo específico de produção desses efeitos, que só surge negativa-
mente (como "restrição", etc.) por referência ao absoluto não-
histórico de um aumento "livre", "ilimitado" da força produtiva do
trabalho (acarretando o aumento da composição orgânica do capi-
tal e a baixa da taxa de lucro). Uma vez mais, de resto, a definição
do modo de atuação peculiar da estrutura, que inclui a redução da
exterioridade aparente das causas adversas, está ligada à considera-
ção do capital social enquanto simples parcela da totalidade do capi-
tal (VI, 233), que é o suporte teórico do livro I e da primeira metade
do livro H, isto é, à consideração do capital na "sincronia" teórica
de que falei a propósito da reprodução. Todo o raciocínio de Marx
que permite estabelecer a existência e o nível de uma taxa de lucro
média geral repousa nessa sincronia (Marx emprega o termo simul-
taneidade) na qual o somatório dos capitais parcela por parcela é
possível por definição; se fôssemos obrigados a interrogar em que
proporção a baixa do preço dos meios de produção um por um não
impede que o valor do capital constante aumente em relação ao do
capital variável correspondente, seria impossível formular essa lei. O
estatuto teórico impuro das "causas" que "contrariam" a baixa da
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taxa geral de lucro apenas revela, em certas fórmulas (que já citei),
urna dificuldade de Marx em pensar de modo explícito essa "sincro-
nia", na medida em' que se trata de uma lei de desenvolvimento da es-
•trutura. Mas nem por isso o círculo deixa de ser fechado por ele, de
fato, daào^m^^ajxajejidejiciajdajajca^e lucro quejusdta_aj£on-
corrência dos capitaisJstõ^T^mêcãmsmo pejõ~qml~sé7êãlízãjfetiva-

ao mesmo tempcfesclãrecido e defí-
o local da concorrência, da qual Marx exclui a análise do

mecanismo da análise do capital em geral, dado que ela apenas asse-
gura a distribuição uniforme dos lucros sem determinar o nível no
qual estes se estabelecem, assim como o preço de mercado de certa
mercadoria.) O desenvolvimento da estrutura segundo uma tendên-
cia, isto é, uma lei que não inclui apenas (mecanicamente) a produ-
ção de efeitos, mas a produção de efeitos segundo um ritmo específi-
co, significa, pois, q^^deJMçjQdajejnporalidade especificajntema
da estrutura pertence à análise_da_própria estr.

____ — "~ ~~~
Podemos então compreender em que a tendência é "contraditó-

ria", e esclarecer o verdadeiro estatuto da contradição em Marx. Os
termos entre os quais há contradição são definidos por Marx como
efeitos contraditórios de uma mesma causa:

•À medida que progride p modo de produção capitalista, um mesmo
desenvolvimento da produtividade social do trabalho se exprime, por um
.lado na tendência à baixa progressiva da taxa de lucro e, de outro, num
aumento constante da massa absoluta da mais-valia ou do lucro de que
os capitalistas se apropriam; de sorte que, em suma, à baixa relativa do
capital variável e do lucro corresponde uma alta absoluta de um e de ou-
tro. Esse duplo efeito (doppelseiíige Wirkung), como vimos, só se pode ex-
plicar por um aumento do capital total cuja progressão é mais rápida que
a da baixa da taxa de lucro... Dizer que a massa do lucro é determinada

. por dois fatores, primeiro a taxa de lucro e segundo a massa do capital
empregado nessa taxa de lucro, é pura tautologia. Por conseguinte, pre-
tender que a massa do lucro possa aumentar, embora a taxa de lucro bai-
xe simultaneamente, é apenas outra forma dessa tautologia, que em nada
nos adianta... Mas se as mesmas causas que fazem baixar a taxa de lucro
favorecem a acumulação, isto é, a constituição de capital adicional e todo
capital adicional aciona trabalho suplementar e produz mais-valia a
mais, se de resto a simples queda da taxa de lucro implica o aumento do
capital constante e com isso de todo o antigo capital, então todo esse pro-
fesso deixa de ser misterioso... (O Capital, VI, 236-38).

(É evidentemente a mesma coisa afirmar que a baixa da taxa de
lucro é retardada pela extensão da escala da produção, ou afirmar
que o volume da acumulação é diminuído relativamente pela baixa
da taxa- de lucro.) Essa definição importantíssima encerra simulta-
neamente a refutação de um pensamento ernpirista da contradição
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(que Marx liga ao nome de Ricardo - O Capital, VI, 261) e a limita-
ção do seu papel. O empirismo da economia clássica não revela os
termos contraditórios senão numa "coexistência pacífica", isto é, na
autonomia relativa de fenómenos distintos, por exemplo, "fases"
sucessivas de desenvolvimento inversamente dominadas por uma ou
outra das tendências contraditórias. Marx, ao contrário, produz o
conceito teórico da unidade dos dois termos contraditórios (que ele
chama ainda uma vez de "combinação": "a queda tendencial da taxa
de lucro está combinada - isl verbunden mit - com uma alta tenden-
cial da taxa de mais-vália, e portanto do grau de exploração do tra-
balho"), isto é, produz o conhecimento da base da contradição na
natureza da estrutura (da produção capitalista). A economia clássi-
ca raciocina a partir de "fatores" independentes cuja interação "po-
de" provocar este ou aquele resultado: todo o problema é, pois, ava-
liar essas variações e relacioná-las empiricamente a outras variações
(o mesmo acontece a propósito dos preços e do valor das mercado-
rias, supostamente dependentes da variação de certos fatores: salá-
rios, lucro médio, etc.). Em Marx a lei (ou a tendência) não é lei da
variação de magnitude dos efeitos, mas lei da produção dos próprios
efeitos: ela determina esses efeitos a partir dos limites entre os quais
eles podem variar,"e que não dependem dessa variação (o mesmo se
aplicando ao salário, à jornada de trabalho, aos preços, e às diferen-
tes frações da repartição da mais-valia); só esses limites é que são de-
terminados como efeitos da estrutura, e por conseguinte precedem a
variação em vez de serem a sua resultante média, A contradição nos é
dada aqui pela lei de sua produção a partir de uma mesma causa, e
não na variação do seu resultado (nível da acumulação).

Mas essa definição encerra também a limitação do papel da
contradição, isto é, sua situação de dependência em relação à causa
(à estrutura): a contradição é apenas entre os efeitos, mas a causa
não é em si dividida; não pode analisar-se em termos antagónicos. A
contradição não é, pois, originária, mas derivada. Os efeitos são or-
ganizados numa série de contradições particulares, mas o processo
de produção desses efeitos não é de modo algum contraditório: o
aumento da massa de lucro (e portanto a magnitude da acumulação)
e a diminuição da sua taxa (portanto a velocidade própria da acu-
mulação) constituem expressão de um único movimento de aumen-
to da quantidade dos meios de produção postos em ação pelo capi-
tal. Eis por que, no conhecimento da causa, só descobrimos uma
aparência de contradição: "esta lei - diz Marx - quero dizer, essa co-
nexão interna e necessária entre duas coisas que só se contradizem em
aparência'"; a conexão interna e necessária que define a lei de produ-
ção dos efeitos da estrutura exclui a contradição lógica. Desse ponto
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vista, o "duplo efeito" é apenas "face dupla" (zweischlõchlig)
(VI , 233) da lei. É sobremodo notável ver Marx retomar aqui, para
exprimir o caráter derivado e dependente da contradição de certos
efeitos da estrutura, o próprio termo que designava, no início de O
C apitai, a falsa contradição in adjecto da mercadoria (veja-se sobre
esse ponto a dissertação de P. Macherey). Por seu lado, os efeitos
apresentam uma contradição simples (termo a termo): superpopula-
ção relativa e superprodução relativa, etc.) e distribuída em vários as-
pectos contraditórios ou contradições parciais que nem por isso
constituem uma sobredeterminação, mas têm simplesmente efeitos
inversos sobre a magnitude da acumulação.

Assim como a causa produtora da contradição não é em si con-
traditória, ojrjgsultado da c^ntradiçã^éjejTipre^erto equilíbrio, mes-
mo no caso em gue esse jquyibjmA^tirigiflõjtravés de IjrníTcrise.

^Tarece assírjTque a contradição possui um estatuto análogo à con-
corrência no movimento da estrutura: ela não determina nem a sua
tendência nem os seus limites, mas é um fenómeno local, e derivado,
cujos efeitos estão predeterminados na própria estrutura:

Essas diversas influências prevalecem ora simultaneamente no espa-
ço, ora sucessivamente no tempo; periodicamente o conflito dos fatores
antagónicos surge em crises. Ás crises são sempre soluções violentas e
momentâneas das contradições existentes, violentas erupções que resta-
belecem por um momento o equilíbrio rompido... a depreciação periódi-
ca do capital existente, que é um meio imanente ao modo capitalista de
produção conter a baixa da taxa de lucro e acelerar a cumulação de valor-
capital pela formação de capital novo, perturba as condições dadas, nas
quais se realizam os processos de circulação e de reprodução do capital,
e, por conseguinte, ê acompanhada de bruscas interrupções e de crises do
processo de produção...

A parada da produção assim ocorrida teria preparado uma amplia-
ção ulterior da produção nos limites capitalistas. £' assim se fecharia de
novo o círculo (O Capital, VI, 262-267).

Desse modo, o único resultado intrínseco da contradição, intei-
ramente imanente à estrutura económica, não tende à superação da
contradição, mas à perpetuação das suas condições. O resultado ú-
nico é o cicto do modo de produção capitalista. (A crise é cíclica por-
que a reprodução do conjunto do capital depende da rotação do ca-
pital fixo - cf. O Capital, IV, 171 -, mas pode dizer-se metaforica-
mente que a crise manifesta o círculo em -que se move todo o modo
de produção num movimento imóvel.)

Marx diz ainda que a crise torna patentes os limites (Schrankeri)
do modo"de produção: '

' Esses limites não devem ser confundidos com os limites de variação (Grenzen) de
que falamos há pouco.
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A produção capitalista.tende incessantemente a ultrapassar esses li-
mites que são imanentes a ela (immanenlen Schranken), mas só o conse-
gue-empregando meios que, de novo, e em escala mais poderosa, erguem
diante dela os mesmos obstáculos.

A verdadeira barreira (die wahre Schranke) da produção capitalista é
o próprio capital,., (O Capital, VI, 263).

Os "limites" a que tende o movimento do modo de produção
(sua dinâmica) não são, pois, uma questão de escala, de limiar a
atingir. Se a tendência não pode transpor esses limites, é que eles lhe
são interiores, e como tais jamais encontrados: no seu movimento ela
os traz consigo', eles coincidem com as causas que fazem dela "sim-
ples" tendência, isto é, são ao mesmo tempo as suas condições de
possibilidade efetivas. Afirmar que o modo de produção capitalista
tem limites internos equivale simplesmente a declarar que o modo
de produção não é "modo, de produção em geral", mas modo de
produção delimitado, determinado:

... no desenvolvimento das forças produtivas, o modo de produção
capitalista depara um limite que nada tem a ver com a produção da ri-
queza em si; e essa limitação muito particular atesta (bezettgi) o aspecto
limitado (Beschrãnktheit) e puramente histórico, transitório, do sistemr
de produção capitalista. Atesta que não se trata de um modo absoluto de
produção da riqueza, mas que pelo contrário ele entra em conflito com o
desenvolvimento desta em certo nível (aufgewisser Stufe) (O Capital, VI,
255). '

(O termo riqueza deve ser tomado sempre e em toda a parte
como rigorosamente sinónimo de valor de uso.)

Esses limites são, pois, aqueles mesmos cujos efeitos já encon-
tramos na determinação da tendência: não existe modo de produção
^a riqueza em si, isto é. não existe senãojunvtirjp detepmmajjnjjejje-
sen volvi mento das forcas produtivas dependente da natureza do
modo~de produção.

^ um
meio de formação da maís-valia relativa. Por seu turno, a extorsão
dlTmãís-Valia é~rimitãaíTpéTã produtividade do trabalho (no interior
dos limites de variação da jornada de trabalho, a relação trabalho
necessário-sobretrabalho é a cada momento dada por essa produti-
vidade). ,R£ejimH*rarTrosrpe»vaq*h--nã^^
plexidaâTâo modo de produção que foi deSudo-no início desta ex-
posição como dupla articulação do modo de-produção ("forças pro-
dutivas", relações de propriedade dos meios de produção): osjhpi-
tesjnternos^do modo de produção nada mais são do gus^Jirnitação

~ dessas /•e/acõesISflzí/mrlsIo^éTnbrma de "corres-
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pnndência"deJas-Qu_da "subsunção reaj"

Mas se os limites dojnodo de produção lhe são internos, já-de- //
„• tgrrninanTo que_ãfjrmamT e não o que negamlisto é, através dãldéia k"~ /
"~3eum "modo de produção absoluto", de um modo de produção /
,"da riqueza em si", a possibilidade de todos os demais modos de Y/
produção, que têm a sua própria limitação interna). Somente nesse /
jentido é quejmpjigam a transição de um modo de produção (o ca- ̂
ráter hlsfbnco, transitório do modo de produção existente): desig-

nam a necessidade de urna saída e de outro modo de produção do
" qual eles não contêm absolutamente a delimitação; e dado que os li-
mites consistem na "correspondência" que articula as duas relações
no interior da estrutura complexa do modo de produção, o movi-
mento de supressão' desses limites implica a supressão da correspon-
dência.

Mas aparece também o fato de que a transformação dos limites
não pertence simplesmente ao tempo da dinâmica. De fato, se os
efeitos internos da estrutura de produção -
Tng£n en h u m a colocação em~quesTãcros ITmitesJ^or exemplo.jijnj-
§e, que é "o mecajiísmp£pe]o qlíafjl a produçãícaípitalista-afíista es-
'̂ íõTnãlKÍãlrjéln^osj^ O
Cajp7/ã77TÍÍ, 6). poáerrjseTLitma das condições (aj^ase material") de
oulrcu^esuLtado^ externo à estrutura_da produção: tfãfá^sejdeslê ou-
r r e s u l t a d o queJvlanundicaJLmargern _da sua_ _

Jrarqi4e^jTimámejTto^a_produção produz^j>elã 'concentração da
j3roduçãõ"ê pelo líumentodo prõTéTaTIãgõ, urna das condições da
forma particular que a luta^êclasses assume na sociedaSFcágitalis-

TãTiVlas a análise dessa IJtãTdas relações sociais políticas quê ela
"implica não faz parte do estudo da estrutura de produção. A análise
da transformação dos limites exige, pois, uma teoria dos tempos di-

,ferentes da estrutura económica e da luta de classes bem como a ar-
ticulação de ambas na estrutura social. Compreender como eles po-
dern ligar-se na unidade de urna conjuntura (por exemplo, como a
crise pode ser, dadas as demais condições, ensejo de uma transfor-
mação - revolucionária - da estrutura de produção) depende disto,
como o demonstrou Althusser em um trabalho anterior ("Contradic-
tion et Surdétermination", m\^Pour Marx).

3. Dinâmica e História _

As análises precedentes-e&rfsmuem momentos, ainda descone-
xos, da problemática no seio da qual é possível pensar teoricamente
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a transição de um modo de produção a outro. Não será possível ar-
ticular efetivamente essa problemática, isto é, produzir a unidade das
questões às quais é preciso responderia menos que se consiga situar
uns em relação aos outros os conceitos que foram adiantados até
agora (história, genealogia, sincronia - diacronia, dinâmica, tendên-
cia), e definir diferencialmente os seus objetos próprios.

Todos esses conceitos, que são ainda amplamente descritivos,
enquanto precisamente não estejam'articulados, surgem-nas como
outras tantas conceptualizações do tempo histórico. Durante a dis-
sertação anterior._Althusser mostrouque,grn qualquerjgpria da his-
tória (sejaela cientifica ou jdêojógjcajjxistia umacojTglagãorigoro-
sa e necessária entrejnestrutiíra do £QnceiLo__de históriajpvc&B&L- a
êisTTèõrrai[ésTnjtúrã eirTsi dependente da estrutura do conceito da
toialidáãê~socia\r a essa teoria)j: o conceiíoj!aj_emporalidade
na qual essa teoria da histc^ia^ensa^s^trãnsíoTmações"^_p$."movi-
Tnemos"7 os ^acontecimentos" ou, de modo mluTgêrãlLOs fenôme-
~nos que pertencerrTao seu oBjeto. Nã^liontratfr^ãliossa demonstra-
ção o fato de que essa teoria esteja no mais das vezes ausente, e que
se reflita sob a forma da não-teoria, isto é, do empirismo. A estrutu-
ra da temporalidade é então simplesmente aquela oferecida pela
ideologia dominante, e jamais refletida na sua função de pressupos-
to. Viu-se mesmo que, em Hegel, a estrutura da temporalidade his-
tórica, dependente, do ponto de vista da articulação do sistema, da
estrutura da totalidade hegeliana simples - expressiva, apenas reto-
rna por sua conta a forma mesma da concepção empirista ideológica
do tempo, dando-lhe o seu conceito e o seu fundamento teórico.

Viu-se também que a forma desse tempo era não apenas a linea-
ridade contínua, mas, por via de consequência, a unicidade do tempo.
É pelo fato de que o tempo é único que o seu presente possui a estru-
tura da contemporaneidade, que todos os momentos de que se possa
constatar a simultaneidade cronológica devem também necessaria-
mente ser determinados como os momentos de um mesmo todo
atual e pertencer a uma mesma história. Impõe-se observar aqui
que, nessa concepção ideológica, vai-se da forma própria do tempo
à determinação dos objetos históricos em relação a ele: a ordem e a
duração desse tempo precedem sempre qualquer determinação de
um fenómeno como "transcorrendo no tempo", e do mesmo modo
como fenómeno histórico. A estimativa efetiva da ordem ou da du-
ração supõe sempre, é certo, uma relação ou referência à temporali-
dade de certos objetos, mas a forma de sua possibilidade é sempre já
dada. Em realidade, movemo-nos assim num círculo, pois que admi-
timos a estrutura de um tempo que nada mais é do que o efeito, ou
de uma percepção ou de uma concepção ideológica da totalidade so-
cial. Mas esse movimento de dependência real, anterior à locali/a-

MATERIALISMO HISTÓRICO 259

cão dos fenómenos "históricos" no tempo é não pensado como tal
na representação do tempo que lhe serve de premissa, e pode-se ter o
requinte de encontrar (em realidade, reencontrar) nas determinações
da história a estrutura pressuposta desse tempo. Esse movimento é
que precede a determinação do objeto histórico como acontecimen-
to, presente até no questionamento, na ideia de que não há apenas

.'acontecimentos, isto é, não apenas fenómenos de "curta" duração,
mas também não-acontecirnentos, isto é, acontecimentos longos, per-
manências de longa duração (que erroneamente se batizam com o
nome de "estruturas").

Se tivermos em mente então a problemática no seio da qual, na
origem, Marx pensa o seu empreendimento teórico, mas que não lhe
pertence de direito, a problemática da periodização, podemos tirar
dela diversas consequências. Se propusermos o problema-da transi-
ção de um modo de produção a outrojuni££jnenlejio_5uadio_dessa
pTõ5Iemalira,jer-:nos-á HripãsiíyJeTéscapar à forma do tempo Jinear
úrncõTcIèvemos pjnsãr em pé ; de ijgyaldade osjfeitos da estrutura de
cainrmoc?õ~de produção e os fenómenos de transicâo.j5ituando-os
no tempo únicojjue seryeje quadrojsu de suportesojnum a qualquer

^eterminacãiThistòrica possível." Não" temos o direito de estabelecer
diferenças de princípios ou de método entre as análises dos efeitos
de um modo de produção, e as da transição de um modo a outro,
que se sucedem ou coincidem no quadro desse tempo, e não pode-
mos distinguir os movimentos a não ser por determinações da "es-
trutura" desse tempo: longa duração, curta duração, continuidade,
intermitência etc. ÓJejipo_da_geriodização é, pois, jjmjempp_sern
diversidade verdadeira possrvelfjas^

_ no curso de umá^sêqueTiciTFhistój-ica, põFêxèm-
plo, no intervaladas transições de um modõ~de "produção a i outro,

~j3è7tenc¥m~ãlTmésmo tempo que eles, "é ó movimehlõ^a pròdução^e-
las é comum. ~

Uma leitura superficial de Marx enseja o perigo, aliás, de não
dissipar as formas dessa ilusão, caso se contente com tomar os dife-
rentes "tempos" implicados na análise de O Capital por outros tan-
tos aspectos descritivos ou determinações subordinadas do tempo em
geral. Poder-se-á então tentar a operação fundamental cuja possibi-
lidade está implicada na teoria ideológica do tempo: a inserção dos
diferentes tempos uns nos outros. Poder-se-á inscrever os tempos seg-
mentados (tempo de trabalho, tempo de produção, tempo de circu-
lação) em ciclos (processo cíclico do capital); esses ciclos por sua vez
serão necessariamente ciclos complexos, ciclos de ciclos, em virtude



*.'!

260 LER "O CAPITAL"

da velocidade desigual de rotação dos diferentes elementos do capi-
tal, mas no seu todo poderão por sua vez ser inseridos no movimen-
to geral da reprodução (acumulação) capitalista, que Marx descreve
após Sismondi como uma espiral; e enfim essa "espiral" manifestará
uma tendência geral, uma orientação que é a mesma da transição de
um modo de produção a outro, da sucessão dos modos de produção
e da periodização. N uma-leitura como essa, a harmonização dos di- r
ferentes "tempos" e a imbricação das suas formas não constituirão]»^
evidentemente dificuldade alguma de princípio, estando já a sua pos-
sibilidade inscrita na unicidade do tempo em geral que serve de su-
porte a todos esses movimenteis. As únicas dificuldades são de apli-
cação, na identificação das fases e na previsão das transições.

Ó mais notável de uma leitura como essa - que não é de minha
parte puro artifício polémico de exposição, como veremos - é que
ela implica necessariamente que cada "momento" do tempo seja si-
multaneamente pensado como urna determinação de todos os tem-
pos intermediários que foram assim inseridos uns nos outros - que
essa determinação seja imediata ou pelo contrário simplesmente me-
diata. E para ir diretamente ao extremo dessa consequência, é com
todo rigor que, nessa concepção, se determinará um tempo dado du-
rante o qual o trabalhador aplica a sua força de trabalho como certa
quantidade de trabalho social, um momento do ciclo do processo de
produção {em que o capital existe sob a forma de capital produtivo),
um momento da reprodução do capital social (da acumulação capita-
lista), e finalmente um momento da história do modo de produção
capitalista (que tende à sua transformação, por mais distante que es-
teja).

Com base enilalMU»^lideol^gica|ég^je^oj2iaj^ssjye[ ca-
racterizar toda-Almr-ia-marxistajdkij^ o_uma

Para tentar contrapor Marx à economia políticacTássica e
moderna, situahdo-os ao mesmo tempo num só terreno, atribuindo-
lhes um objeto "económico", teve-se assim que retomar esse concei-
to, e fazer de Marx um dos introdutores, e o principal talvez, da teo-
ria "dinâmica" em economia política (veja-se, por exemplo, Gran-
ger, Mélhodnlogie Economique). Assim fazendo, pôde-se mostrar na
economia clássica e neoclássica um pensamento do equilíbrio econó-
mico, isto é, da estática das relações da estrutura económica; pelo
contrário, em Marx, o estudo do equilíbrio jamais passaria de um
momento provisório, de alcance operatório, uma simplificação para
fins de exposição; o objeto essencial da análise de Marx seria o tem-
po da evolução da estrutura económica, analisado em componentes
sucessivos que são os diferentes "tempos" de O Capital:
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Quanto ao ohjelo particular do estudo marxista - a produção capi-
talista -, apresenta-se necessariamente como um processo dinâmico, O
objeto do primeiro livro de O (.'apitai é a acumulação capitalista. A noção
de um equilíbrio estático é evidentemente inadequada, apríori, para des-
crever o fenómeno. A "reprodução simples" do capital è já um pracexxn
tempiiral; mas apenas uma primeira abstração. O sistema caracieri/u-se
precisamente pela "reprodução numa escala progressiva", o aumento e a
metamorfose qualitativa continua do capital, mediante acumulação da
mais-valia. As crises, sob as suas formas diversas, aparecem como uma
doença crónica do sistema, e não como acasos. O quadro wial da realitla-
ile económica acha-se pitis totalmente dinamizada (Oilles Gaston O ranger,
Mtlhotiologie Kconamique, p. 98),

Em uma interpretação como essa, aparecendo por sua vez a di-
nâmica do sistema capitalista como um momento, aspecto local da
"afirmação do caráter relativo e evolutivo das leis da economia",
verificamos a estrutura de inserção dos tempos que esbocei anterior-
mente. Os conceitos de história e dinâmica tornam-se então termos
de uma palavra composta, um popular (o de histórica) e o outro eru-
dito (o de dinâmica), dado que o segundo exprimiria muito exata-
mente a determinação do movimento histórico a partir de uma es-
trutura. Seria então possível juntar a esses dois termos o de diacro-
nia, que não proporcionaria aqui nenhum conhecimento novo, ex-
primindo apenas a forma da temporalidade linear peculiar que está
implicada na identificação dos dois termos precedentes.

Mas, em realidade,JaJJeitunu:leJMj^^ o
o cfijs~cpm#Iu»~dá

na teoria de O Capital. Esses conceitos foram retomados (ou suben-
Téndidos) no sentido-usual, isto é, no emprego ideológico que deles

se faz, num texto como o Prefácio da Contribuição, a partir do qual
iniciamos o nosso estudo: eles têm apenas a função de balizar e de-
terminar um campo teórico ainda não pensado em sua estrutura. Mas
nas análises de O Capital, como no-lo mostrou o estudo da acumula-
rão primitiva e da tendência do modo de produção, eles são produzi-
dos separada e diferencialmente; a unidade deles, em vez de ser pres-
suposta numa concepção sempre já dada do tempo em geral, deve
ser elaborada a partir de uma diversidade inicial que reflete a com-
plexidade do todo analisado. Pode-se sobre essa questão generalizar
a maneira como Marx coloca o problema da unidade dos diferentes
ciclos dos capitais individuais num ciclo complexo do capital social:
essa unidade deve ser elaborada como um "entrelaçamento" cuja
natureza é a princípio problemática. Sobre a questão, escreve Marx:

Vê-se assim que a questão de saber como os diversos elementos do
capital social total, em relação ao qual os capitais individuais são apenas
componentes de função autónoma, se substituem mutuamente no pro-

iíufc .....
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cesso de circulação - tanto do ponto de vista do capital quanto do da
mais-valia - n3o se resolve peta estudo dos simples entrelaçamentos de me-
lamiirjoxtx na circulação das mercadorias que são comuns às gestões da
circulação do capita) e a qualquer circulação de mercadorias: impôe-se
aqui outro método de exame. Ale aqui, contentou-se sobre o assunto com
frases que, analisadas de perto, só contêm ideias vagas tomadas de boa fé
aos entrelaçamentos de metamorfoses que são próprias de qualquer cir-
culação de mercadorias (O Capital, IV, 106).

Sabe-se que esse "outro método de exame", que constitui pro-
priamente a análise da reprodução do capital social total, chega ao
resultado paradoxal de uma estrutura sincrônica da relação entre os
diferentes setores da produção social, em que a forma própria do ci-
cio desapareceu completamente.JMo entanto, só ela permite pensar o
entrelaçamento dos diferentes ciclos de produção individuais^Jgual-

xa^
jprinc|rjio_ problernafiçALysIsgrconstnddapor "outro método
exame".

A relação de dependência teórica entre os conceitos do tempo e
da história acha-se assim invertida ern comparação com a forma pre-
cedente, que pertence à história empirista, ou hegeliana, ou a uma
leitura de O Capital que reintroduz implicitamente o empirismo ou
o hegelianismo.JiriLiS2JÍ£jtóJstrirtin^^ dependerem das

Destrutoras, do térnpot são as^estruturas da tempõralíSadè que^epén-
demdas gstruturas da histójiarAsTssfrútufãsTla temporalidade, e
suas~9Tferenças específicas^ são produzidas no processo de constitui-
ção do conceito de história, como outras tantas determinações neces-
sárias do seu objeto. Assim, a definição da temporalidades de_suas
formas variadas torns^se^xpliciíameníe necessária; igualme.n.te,-a
necessidade JejJCTsar^êlãçIõ^ó^cõrdoy^os diferentes mqvjmen-

Jnsl^e_4^.diíerej^sltempõíToFnã^se uma necessidade fundamental
p_ara_a_t&or4a.

Na teoria de Marx, um conceito sintético dó tempo jamais pode
ser um pré-dado, mas apenas um resultado. As análises que prece-
dem, nesta dissertação, nos permitem antecipar, em certa medida,
quanto a esse resultado, e propor urna definição diferencial dos con-
ceitos que estiveram até então confundidos, Viu-se ̂ ue a análise das
relações que pertencem a certQjnojio^d^gmdjgão^d^iej^mJungdo e

'constituem a s u u t u r ã T c í é ^ j i ^
é o que Marx reflete, a propósito doteórica:

rnodo .de produção capitalista, no conceito de reprodução. A essa
sincronia pertence necessariamente a análise de todos os efeitos pró-
prios da estrutura do modo de produção. Reservaremos, pois, o
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conceito de/1 jo tempo àÇjrjinsi£ãp)á& um modo de produ-
cãoa outro, isto é, tempo determinado peld substituição e transfor-
mação das relações de prqdução que constituem a dupla articulação
da estrutura. Aparece assim o fato de que as "gensalagias" contidas

•nica: e assim acTiã-sT7uli3Sa%~fií3íp^ndíHémènte dõTèu grau de
acabamento teórico, a diferença de problemática e métodos entre os
•capítulos de O Capital dedicados à acumulação primitiva, e todos os
.demais, para além de uma simples diferença de aspecto ou-de forma
literária. Essa diferença é consequência da distinção rigorosa entre a
"sincronia" e a "diacronia", e no que precede vimos outro exemplo
dela, sobre o qual voltarei a falar: no momento em que analisei a
forma das duas relações (propriedade, "apropriação real") próprias
do modo de produção capitalista e sua relação, verificou-se uma
"defasagem cronológica" na constituição dessas duas formas, a for-
ma capitalista da propriedade ("relações capitalistas de produção")
precedendo cronologicamente a forma capitalista da apropriação
real ("forças produtivas do capitalismo"); essa defasagem foi refleti-
da por Marx na distinção da "subsunção formal" do trabalho sob o
capital e sua "subsunção real". Observei então que essa defasagem
cronológica era como tal suprimida na análise sincrônica da estrutu-
ra do modo de produção, que ela era então indiferente à teoria. De
fato, essa defasagem, que desaparecia então pura e simplesmente, só
pode ser pensada numa teoria da diacronia; constitui um problema
pertinente para a análise diacrônica (deve-se notar aqui que as ex-
pressões "análise diacrônica", "teoria diacrônica" não são perfeita-
mente rigorosas; seria preferível dizer "anáJise (ou teoria) da diacro-
nia'". Porque, se tomarmos os dois termos sincronia e diacronia no
sentido que proponho aqui, a expressão "teoria diacrônica" não te-
rá sentido algum, propriamente falando: qualquer teoria é sincrôni-
ca na medida em que expõe um conjunto sistemático de determina-
ções conceptuais. Na dissertação precedente, Althusser criticou a
distinção sincronia-diacronia na medida em que implica uma corre-
lação de objetos ou aspectos de um mesmo objeto, mostrando como
essa distinção retomada de fato à estrutura empirista (e hegeliana)
do tempo, em que o diacrônico é tão-só o transformar-se do presen-
te ("sincrônico"). Aparece imediatemente o fato de que, no emprego
aqui proposto, não pode ser assim, dado que a sincronia não é um
presente real contemporâneo a si, mas o presente da análise teórica
em que todas as suas determinações são dadas. Essa definição ex-
clui, pois, toda correlação dos dois conceitos, um dos quais designa a
estrutura do processo de pensamento, ao passo que o outro designa
um objeto particular, relativaments autónomo, da análise, e só por
extensão o seu conhecimento.
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Por seu turno, a análise sincrônica do modo de produção impli-
ca a colocação em evidência de vários conceitos de "tempo" que di-
ferem funcionalmente. Nem todos esses tempos serão por isso direta
e imediatamente históricos: com efeito, não é a partir do movimento
histórico de conjunto que eles são construídos, rnas inteiramente in-
dependentes dele, e independentemente uns dos outros, Desse mo-
do, o tempo de trabalho social (que mede o valor produzido) é cons-
truído a partir da distinção do trabalho socialmente necessário e do
trabalho socialmente não-necessário, que depende a cada momento
da produtividade do trabalho e da proporção na qual o trabalho so-
cial é distribuído entre os diversos ramos da produção (veja-se O
Capital, l, 59 ss., e Hisloire dês doctrínes êconomiques, I, 292-294).
Não coincide assim de modo algum com o tempo empiricamente ve-
rificável durante o qual um operário trabalha. Do rnesmo modo o
tempo cíclico da rotação do capital, com os seus diferentes momen-
tos (tempo de produção, tempo de circulação) e seus efeitos próprios
(extração regular de capital-dinheiro, modificação da taxa de lucro),
é construído a partir das metamorfoses do capital e da distinção en-
tre capital fixo e capital circulante.

Finalmente, do mesmo modo a análise da tendência do modo
de produção capitalista produz o conceito da dependência do pro-
gresso das forças produtivas em relação à acumulação do capital, e

[^portanto o conceito da temporalidade própria do desenvolvimento
das forças produtivas no modo de produção capitalista. Só js&e mo-
yimentojjiode ser charnado^cojno o.propus.jje dinâmica,istojjjno-
vimento dê desenvoTvimêntõinteríor à estrutura" e suficientemente
deterrnmãaõ~^õT ela (õ "movimento de acumulação), efetuando-se
segundo um ritmoswjoádade.próprios detèoninSdõslpela."ãsírulu-
ja^gossuíndõ^uma orientação neces^ánajriej/ejrjívjíl1_e_conse.ry_ajido
(reprodl!zmdõ~)TTnl5fímdaTrie^^ as propriedades da
«strutura. O ritmo próprio da acumuÍã^ãõ~cãpifãíístaTnscreve-se no
ciclo das crises, ao passo que a sua velocidade própria exprime a " li-
mitação" do desenvolvimento das forças produtivas, simultanea-
mente, como o diz Marx, acelerado e retardado, isto é, a limitação
reciproca das duas relações articuladas na estrutura ("forças produ-
tivas", relações de produção capitalistas). A orientação, negggsária
do mojjmejTtojaínsi§tejio_aumento do capjtajjonstaftte^pr-Qporcio-

^njjmgntejõ^capital^yariável (dirprDduçãcrdn-TnTeios de produção
proporcionalmente à produção dos meios de consumo). A conserva-
çãoVjjas propriedades da estrutura fica sobremodo posta em evidên-
cia-no movimento de extensão do mercado: um dos meios emprega-

jJpj_peJo_capitalista_ou um conjunto de capitalistas parTcõntrariar a
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baixajjajaxajje lucro consiste em ampliar a área do
' '
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> Essa contradição intenta (da produção com o consumo) procura
/ uma solução na ampliação do campo externo da produção. Porém, quan-
/ . to mais a força produtiva se desenvolve, tanto mais entra em conflito
l com a base estreita sobre a qual se fundam as relações de consumo... (O
^Capital, VI, 257-258).

Nessa aventura "externa", a produção capitalista depara sem-
pre a sua própria limitação interna, isto é, não deixa de ser determi-
nada pela sua estrutura própria.

Só no tempo dessa dinâmica pode ser determinada a "idade"
.da produção capitalista, de um de seus ramos ou do conjunto de ra-
mos da produção: essa idade se avalia precisamente pelo nível da re-
lação entre o capital constante e o capital variável, isto é, na compo-
sição orgânica interna do capital:

/ Ê evidente que, quanto mais avançada a idade da produção capitalis-
ta, maior será a massa de numerário acumulado de todas as partes e mais
í fraca a proporção que a produção nova de ouro acrescenta todos os anos
Ia esse volume, etc. (Ô Capital, V, 120).

Esse ponto é importantíssimo, porque mostra que só no "tem-
po" da idinâmica - que hão é, como eu já disse, imediatamente o
tempo da história2 - que é possível determinar e avaliar adiantamen-
tos ou atrasos de desenvolvimento; de fato, só nesse tempo interno

2 Nem mesmo, evidentemente, o tempo, da história económica, se entendermos por
isso a história relativamente autónoma da base económica do modo de produção. E
isso por duas razões principais: primeiramente, tal história, que trata das formações
sociais reais-cohcretas, estuda sempre estruturas económicas dominadas por vários
modos de produção. Não trata, pois, das "tendências" determinadas pela análise teó-
rica dos modos de produção isolados, mas dos efeitos de composição das várias ten-
dências. Esse problema considerável não pertence ao escopo da presente análise, e só
é enfocado no próximo parágrafo (sobre as "fases de transição") de modo parcial.
Em segundo lugar, a "idade" da produção de que falamos aqui não é, como se vê,
uma característica de cronologia, não indica uma antigiiidttde da produção capitalista:
dado que se trata de uma idade comparada entre várias áreas (ou "mercados") eco-
nómicas sujeitas ao modo de produção capitalista, cuja importância vem dos efeitos
que uma desigualdade de composição orgânica do capita) acarreta de uma região a
outra, ou de um setor a outro. Segundo a sutileza da análise, vai tratar-se de uma •
composição orgânica média, ou de uma análise diferenciada da composição orgânica
do capital por ramos de produção: enfocamos aqui então o estudo dos efeitos de do-
minação e d'e desenvolvimento desigual que a desigualdade de composição orgânica
implica entre capitais em concorrência. Tal não é nosso propósito aqui. Indico-lhe
apenas a possibilidade.
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orientado é que podem ser pensadas desigualdades históricas de de-
senvolvimento como simples defasagens temporais:

O que se aplica a diversos estágios de desenvolvimento sucessivos num
pats pode aplicar-se também a estágios de desenvolvimento diferentes exis-
tentes simultânea e paralelamente nesses diferentes países. No país não-
desenvolvido funentwickelt) em que a primeira composição do capital re-
presenta a média, a taxa de lucro geral seria de 66 2/3%, ao passo que se-
ria de 20% no país em que a produção estiver no estágio bem mais eleva-
do, o segundo... poderia haver supressão e mesmo inversão da diferença
que separa as duas taxas de lucro nacionais, se, no país menos desenvolvido,
o trabalho fosse menos produtivo; o trabalhador deveria dedicar parte
maior do seu tempo à reprodução dos seus próprios meios de subsistência
ou de seu valor; ele forneceria menos sobretrabalho (O Capital, VI, 228).

As consequências dessa determinação diferencial do tempo, e
da distinção entre o tempo da dinâmica e o tempo da história em ge-
ral, sobre a problemática atual do "subdesenvolvimento" (que é um
lugar privilegiado de todas as confusões teóricasXnão podemserex-
ppjtasjigui; pelo menos, o que precede permite dar a sentir a sua im-
portância1 crítica.

Assim como os precedentes, esse "tempo" da dinâmica (da ten-
dência) é determinado na análise sincrônica do modo de produção.
A distinção entre dinâmica e diacronia é, pois, rigorosa, e a primeira
não pode aparecer como determinação no carnpo da segunda, onde
não é pertinente sob a forma em que Marx a analisa. Pode-se facil-
mente esclarecer essa distinção mediante um paradoxo tomado à
análise das sociedades "sem história" (esta expressão, quèrrigorosa-
mente falando, não tem sentido algum, designando estruturas so-
ciais nas quais a dinâmica aparece sob a figura especial de não-
desenvolvimento, como as comunidades indígenas de que fala Marx
em O Capital, I], 46-48): o acontecimento constituído pelo encontro
dessas sociedades com as sociedades "ocidentais" em vias de passar
ao capitalismo (na conquista, colonização ou diversas formas de re-
lação comercial) pertence evidentemente à diacronia dessas socieda-
des, dado que determina - brutal ou mais lentamente - uma trans-
formação do seu modo de produção: mas não pertence absoluta-
mente à dinâmica dessas sociedades. Esse acontecimento da história
delas se produz no tempo da sua diacronia sem se produzir no tempo
da sua dinâmica. Caso-limite que põe em evidência a diferença con-
ceptual dos dois tempos, e a necessidade de pensar a sua articulação.

Impõe-se pois, finalmente, situar o conceito de história em rela-
ção com esses diferentes conceitos: devemos, por exemplo, assimilar
o conceito de história ao da diacronia como lembrança da proble-
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mática antiga da periodização? Poderemos dizer que "a história" é
essa diacronia cujo problema teórico fundamental é a análise dos
modos de transição de urna estrutura de produção a outra? Não, sem
dúvida, visto que essa problemática antiga foi agora transformada,
Ela não mais se define pela necessidade de "recortar" o tempo li-
near, o que supõe a príori esse tempo de referência. A questão é ago-
ra pensar teoricamente a essência dos períodos de transição nas suas
formas específicas e a variação dessas formas. O problema da "pe-
riodização" no sentido estrito foi portanto suprimido, ou antes, dei-
xou de pertencer ao momento da demonstração científica, ao que
Marx chama de ordem de exposição (somente a exposição é a ciên-
cia): a periodização enquanto periodização é no máximo um mo-
mento da investigação, isto é, um momento da crítica preliminar dos
materiais teóricos e suas interpretações. O conceito de história não
é, pois, idêntico a qualquer dos momentos particulares que são pro-
duzidos na teoria, para pensar as formas diferenciais do tempo. O
conçejío_de história em geral, não-especificado, iMmgle^ieníeade-

cõTMrTúTívõciã~~ntéõria i da^ijstórja]__ído
-

garâo probjcma.dajutícuiácão dosJsmpo&IBlslòr-iees-di
"Variações dessa articula

entes e
yo/jissa articulação nada mais tem a ver

crrô~T1íõtêTõlimípíésda inserção dos tempos uns nos outros; ela
verifica as coincidências não como evidências, mas como problemas:
assim,,a_transição de um modo dejjroduçãg a outro pode aparecer
como o momento de uma cohsáõTõu~STe uma trama, dos tempos da
estrutura económica, da luta política de classes, da ideologia, etc.
Trata-se de descobrir como cada um desses tempos, por exemplo, o
tempo da "tendência" do modo de produção, converte-se em tempo
histórico.

Mas se o conceito geral de história tem por função própria de-
signar um problema constitutivo da teoria da história, então ele não
pertence, contrariamente aos precedentes, a essa teoria da história.

JL. de faio, o conceito de história não é um conceito da teoria dahistó-
riajanto quanto o conçeitojj^yidj^'^ã^é~ume0neeiío-da-biolúgia.
Esses conceitos pertencem apenas à epistemologia dessas duas ciên-
cias, e, enquanto conceitos "práticos", à prática dos cientistas para
designar e balizar o campo dessa prática.

4. Característica das Fases de Transição
Eu só poderei esboçar aqui alguns dos conceitos que pertencem

à teoria da "diacronia" e que permitem pensar a natureza dos perío-
dos de transição de um modo de produção a outro. Com efeito,
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Marx longe está, como vimos, de haver dedicado a esse segundo mo-
mento da teoria da história o mesmo esforço teórico que dedicou ao
primeiro. A esta altura, o meu único objetivo é dar conta do que já
foi feito.

A análise da Acumulação pfimitiva_Bertence bem ao campo do
estudojjia^rônjcõljita^jiã^^

jde_lransiçIO-Jtâo_gapjtalismo). De fatoljuyiálise'
mitiva, da origem dojnedfllds-Br-oducão car''

-r^jrJ^-.J._Jj>/_jJ^ityln.v/_OA*TK»fcfcJJ.U 11IUULJ|_UC

prõajçãõ^ntCTor, OLfisbogos dejiefiniçâo_guejsJiie-podem-t&mar
"3evêmT^jsIjSéritse a_outra analise,.que.nãpjejara_dasj5?^£5&,
mas a dQSj^jõ/ggiw^ornodo d^p,rQduclÍQjcapitalis,ta, ejme-per~con-
segujnte não se faz elemento por^ejemento, mas dqjx>ntCLd.ey«i&ía da
estrutura inteira. SobretudtTnõlístudo dãmònúfatura possuímos um
exemplirdêssa análise dos começos. As formas de passagem são de
fato por sua vez necessariamente modos de produção.

Na primeira parte deste ensaio, ao estudar a mamifatura como
certa forma da relação de apropriação real, como certa forma das
"forças produtivas", deixei de lado o problema colocado pela defa-
sagem (décalage) cronológica na constituição da estrutura de produ-
ção capitalista entre a formação das suas relações de propriedade e a
das suas "forças produtivas" específicas. Como mostrei, este proble-
ma não pertence ao estudo da estrutura do modo de produção. Por
outro lado, essa defasagem constitui a essência da manufatura como
forma de passagem. Os conceitos que Marx emprega para designar
essa defasagem são os de "subsuncão real" e "subsuncão formal"
(do trabalho sob o capital). A "forma", que começa com a forma do
trabalho domiciliar por conta de um capitalista mercantil, e culmina
com a revolução industriai, abrange toda a história do que Marx
chama de "manufatura".

Na "subsuncão real" da indústria mecanizada, a pertinência
do trabalhador ao capital é duplamente determinada: por um lado ele
não possui os meios materiais de trabalhar por sua conta (a proprie-
dade dos meios de produção); por outro, a forma das "forças produ-
tivas" lhe retira a capacidade de pôr em .funcionamento sozinho,
fora de um processo de trabalho cooperativo organizado e controla-
do, os meios de produção sociais. A dupla determinação põe em evi-
dência uma homologia na forma das duas relações que constituem a
estrutura complexa do modo de produção: podem ambas ser caraca-
terizadas como "separação" do trabalhador e dos meios de produ-
ção. O que equivale ainda dizer que elas recortam do mesmo modo
dos seus "suportes"; determinam para o trabalhador, os meios de
produção, e para o não-trabalhador, formas de individualidade que
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se superpõem. Os trabalhadores que estão, no processo de produ-
ção, numa relação de não-propriedade absoluta com os meios de
produção, constituem um coletivo que recobre o "trabalhador cole-
tivo" capaz de pôr em ação os meios de produção "socializados" da
indústria moderna e corn isso apropriar-se realmente da natureza
(os objetos de trabalho). Reencontramos, pois, aqui, sob o nome de
"subsuncão real", o que Marx introduzira no Prefácio da Contribui-
ção como "correspondência" entre as relações de produção e o nível
das forças produtivas. Podemos portanto elucidar em que sentido se
deve entender o termo "correspondência". Dado que as duas rela-
ções entre as quais há homologia pertencem ambas ao mesmo nível,
constituindo a complexidade da estrutura de produção, essa "cor-
respondência" não pode ser uma relação de tradução ou de reprodu-
ção de uma pela outra (da fornia das forças produtivas pela das rela-
ções de produção): não é uma das duas que é "subsumida", é o tra-
balho que é "subsumido" sob o capital, e essa subsuncão é "real"
quando assim duplamente determinada. A correspondência atem-
se, pois, inteiramente ao recorte peculiar dos "suportes" da estrutu-
ra de produção, e ao que chamei antes de limitação recíproca de uma
relação por outra. Ao mesmo tempo aparece o fato de que essa cor-
respondência é em sua essência compleíamente diversa de qualquer
"correspondência" entre diferentes níveis da estrutura social: ela se
estabelece na estrutura de um nível particular (a produção) e depen-
de completamente dela.

Na "subsuncão formal", pelo contrário, a pertinência do traba-
lhador ao capital só é determinada pela sua não-propriedade abso-
luta dos meios de produção, mas de modo nenhum pela forma das
forças produtivas que são ainda organizadas segundo os princípios
do ofício. O retorno ao ofício, para cada trabalhador, parece não es-
tar excluído. Ê por essa razão que. Marx afirma que a pertinência do
trabalhador ao capital é aqui ainda "casual":

Nos inícios do capital, o seu comando sobre o trabalho tem uma ca-
racterística puramente formal e quase casual. O trabalhador então só tra-
balha sob as ordens do capital porque vendeu a sua força; só trabalha
para ele porque não tem os meios materiais para trabalhar por conta pró-
pria (O Capital, 11,23).

Entretanto, essa falta de propriedade dos meios de produção
para o trabalhador direto não é de modo algum "acidental": é resul-
tado do processo histórico da acumulação primitiva. Nessas condi-
ções, não há, propriamente falando, homologia entre as formas das
duas relações: na manufatura, os meios de produção continuam a
ser manejados pelos indivíduos no sentido estrito, mesmo que os

•timil
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seus produtos parciais devam ser reunidos para constituir um objeto
de uso no mercado. Dir-se-á, pois, que a forma da "complexidade"
do modo de produção pode ser, ou a 'Correspondência ou q não-
correspondência das duas relações, das forças produtivas e das
relações de produção. Na forma da não-correspondência, que é a
das fases de transição como a manufatura, a relação das duas rela-
ções não mais assume a forma da limitação recíproca, mas torna-se
a transformação de uma pelo efeito da outra: é" o que mostra toda a
análise da manufatura e da revolução industrial, na qual a natureza
capitalista das relações de produção (a necessidade de criar a mais-
valia sob forma de mais-valia relativa) determina e regula a transi-
ção das forças produtivas à sua forma especificamente capitalista (a
revolução industrial aparece como método de formação de mais-
valia relativa para além de qualquer limite quantitativo determinado
de antemão). A "reprodução" dessa complexidade específica é a re-
produção desse efeito de uma relação sobre a outra.

Aparece assim o fato de que, no caso da correspondência ou no
da não-correspondência, a relação das duas relações jamais pode ser
analisada em termos de transposição, de tradução (mesmo deforma-
da) de uma na outra, mas em termos^ie_&fi£0cia^e_de modo de^Qcácia.
Num caso estamos "Hiante da limitação recíproca da eficácia das
duas relações, e no outro diante da transformação de uma pela efi-
cácia da outra:

Uma magnitude mínima de capital nas mãos de particulares apre-
senta-se agora a nós sob aspecto inteiramente diverso; ela é a concentra-
ção de riqueza necessitada para a transformação; ela torna-se a base ma-
terial das transformações que o modo de produção vai sofrer, deve-se en-
tender aqui "modo de produção" no sentido restrito de "forma das for-
ças produtivas" (O Capital, II, 23).

O que se chamou algumas vezes de "lei de correspondência"
entre as forças produtivas e as relações de produção seria, pois, de-
nominado mais apropriadamente, como o propõe Ch. Bettelheirri,

lei de correspondência ou dejião-correspondência necessária entre
a^Brçãs" produtivas"_

cadres socio-économiques et 1'organisation de Ia planification sociale,
"Problèmes de Planification", V, Ecole dês Hautes Etudes, 1965).
Dir-se-ia assim_çiue a "lei de corresppndência'Mgrn_Bór objeto pró-
pjjp a detemiTnaçãodgjfeitos no interior dalistõitura dgjpjojiucâo,
ej> modo variado ̂ êlsãjdjBtCTmm^çãxve-nãQ juna_rela_ção ^escpres-
jjãlqliilcaHslitairtã^

É da forma dessâ-CQirssrjondência interna da estrutura de pro-
dução que dependepor sua vez ojnoHÕHe "correspondência" entre

MATERIALISMO HISTÓRICO 271

^diferentes níveis da estruturzMtciaL-WS mais propriamen.t&-se-cha-
rnjoj4_dj5j]aodojle_ax^ que precede, já verifi-
camos essa articulação sob duas formas: de uma parte, na determi-
nação da "última instância" determinante da estrutura social, que
depende da combinação própria ao modo de produção considerado;
de outra parte, a propósito da forma das forças produtivas próprias
ao capital e do modo de intervenção da ciência em sua história,
corno a determinação dos limites nos quais o efeito de uma prática
pode modificar os efeitos de urna outra de que é relativamente autó-
noma. Assim, o modo de intervenção da ciência na prática da pro-
dução económica é determinado pela nova forma própria das "for-
ças produtivas" (unidade dos meios com o objeto de trabalho). A
forma particular da correspondência depende da estrutura das duas
práticas (prática de produção, prática teórica): ela assume aqui a
forma da aplicação da ciência, nas condições determinadas pela es-
trutura económica. . '

Podemos generalizar esse tipo de relação entre duas instâncias
relativamente autónomas, que se verifica por exemplo na relação da
prática económica com a prática política, sob as formas da luta de
classes, do direito e do Estado. As indicações de Marx são aqui rnui-
to mais precisas, embora O Capital não contenha, por si mesmo,
uma teoria da luta de classes, do direito ou do Estado. No caso tam-
bém, a correspondência é analisada como o modo de intervenção de
uma prática nos limites determinados por uma outra. O mesmo
acontece com a intervenção da luta de classes nos limites determina-
dos pela estrutura económica: nos capítulos sobre a jornada de tra-
balho e sobre o salário, Marx mostra que essas magnitudes estão su-
jeitas a urna variação que não é determinada na estrutura, e depende
de uma pura e simples relação de forças. Mas a variação só ocorre
em certos limites (Grenzen) que são fixados na estrutura: ela possui
assim uma autonomia apenas relativa. O mesmo ocorre com a inter-
venção do direito e do Estado na prática económica, que Marx ana-
lisa com base na exemplo da legislação fabril: a intervenção do Esta-
do é duplamente determinada, por sua forma de generalidade, que
depende da estrutura particular do direito, e por seus efeitos que são
ditados pelas necessidades da própria prática económica (as leis
sobre a família e a educação regem o trabalho de crianças, etc.).

Neste caso também não encontramos uma relação de transposi-
ção, de tradução ou expressão simples entre as diversas instâncias da
estrutura social. A correspondência delas só pode ser pensada com
base em sua autonomia relativa, sua estrutura própria, como o siste-
ma das intervenções desse tipo de uma prática numa outra (nada
mais faço aqui do que designar o lugar de um problema teórico, e
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não produzir um conhecimento). Essas intervenções são do tipo das
que acabam de ser lembradas, 'e por conseguinte em princípio não-
reversíveis: as formas da intervenção do direito na prática económica
não são idênticas às formas da intervenção da prática económica na
prática jurídica, isto é, aos efeitos que pode ter, no sistema do direi-
to, e em virtude da sua própria sistematicidade (que constitui tam-
bém um sistema de "limites" internos) uma transformação ditada
pela prática económica. E do mesmo modo, é claro que a luta de
classes não se reduz à luta pelo salário e pela jornada de trabalho,
que são apenas um momento dela (a autonomização e a considera-
ção exclusiva desse momento, no seio da prática política da classe
trabalhadora, são próprias do "economicismo", que precisamente
pretende reduzir todas as instâncias não-econômicas da estrutura
social a puros e simples reflexos, transposições ou fenómenos da
base económica). A "correspondência" dos níveis é assim não uma
relação simples, mas um conjunto complexo de intervenções.

Podemos então voltar aos problemas da transição de um modo
de produção a outro, com base na análise diferencial da intervenção
do Estado, do direito e da forças política no modo de produção
constituído e na fase de transição. Essa análise diferencial está im-
plicitamente contida nas análises da legislação fabril (O Capital, II,
159-178) e da "legislação sanguinária" que pertence à acumulação
primitiva (O Capital, III, 175-183). Em vez de uma intervenção regi-
da pelos limites do modo dê produção, a acumulação primitiva mos-
tra-nos uma intervenção da prática política, sob as suas diferentes
formas, que tem por resultado transformar e fixar os limites do
modo de produção:

A_b.u-geae5iajiascente não poderia dispensar_a intervencâo^constante
j^/Êstãdos ela serve-se dele para "regular" o salário, isto é, para cTcõnter

no níveTconveniente, para prolongar a jornada de trabalho e manter o
próprio trabalhador no grau de dependência desejado. Trata-se de um
momento essencial da acumulação primitiva (III, 179). .

Alguns (dos diferentes métodos de acumulação primitiva suscita-
dos pela era capitalista) repousam no emprego da força bruta, mas to-
dos sem exceção exploram o poder do Estado, a força concentrada e or-
ganizada da sociedade a fim de acelerar violentamente a transição da or-
dem económica feudal à ordem económica capitalista e abreviar as fases
de transição. E, cora efeito, a força é a parteira de toda sociedade velha
em trabalho. A força é um agente económico (III, 193).

No Beríodo_dje_iransição, as formas do direito, dajjolííica do
Estado, nãg_ejtão^c&me-^ritèsvIãtiaptfflis7^rtJcuiadas nos limites
próprios da estrutura de produção), mas_deJ/asada^enLte[a^&^t es-
trutura económica: as análises da acumulação primitiva mostram,
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ao mesmo tempo que a força como agente económico, a precessão
do direito e das formas do Estado sobre as formas da estrutura eco-
nómica capitalista. Traduzir-se-á esssa defasagem dizendo-se que,
de novo, a correspondência apresenta-se aqui sob a forma da não-
correspondência entre os diferentes niveis._Em jperiodo idetransigão,

" porque p modo de intervenção da práti-
jca política, ejn vez de cojM^

. em

desloca e transforma. J<ãoJia»_Eois,

i~~~ ~~

Terminarei essas indicações muito esquemáticas observando
que a teoria das desfasagens (na estrutura económica, entre as ins-
tâncias) e das formas da não-correspondência jamais é possível a
não ser por uma dupla referência à estrutura dos dois modos de pro-
dução, no sentido que foi definido no início deste ensaio. No caso da

^ manufatura, por exemplo, a definição da não-correspondência de-
pende da definição das formas de individualidade que são determi-
nadas no artesanato, de uma parte, e na propriedade capitalista dos
.meios de produção, de outra. Do mesmo modo a compreensão da
-precessão do direito exige o conhecimento das estruturas da prática
, política no modo de produção anterior assim como dos elementos
da estrutura capitalista. O emprego da violência e de suas formas
suavizadas (pela intervenção do Estado e do direito) depende da for-
ma e da função da instância política na sociedade feudal.

J2s_perííKlas_à|jransic.ão são,_pjois,_caracterizados, aojnesmo
tempo que_p_elas formas da não-correspõndeTícíãTpela coexistência

~3é vàriosmodos de produção. Assim, a manufatura nãcFêstalipenas
~eTrTcõntínúídade, dtTpontoUê vista da natureza de suas forças pro-
dutivas, com o ofício, mas pressupõe a sua permanência em certos
ramos de produção (II, 56) e inclusive ela o desenvolve ao seu lado
(II, 43; II, 57). A manufatura nunca é, pois, um niodo de produção,
mas sua unidade é a coexistência e a hierarquia de dois modos d,e
produção. A indústria mecanizada moderna, ao contrário, propaga-
se rapidamente de um ramo de produção a todos os demais (II, 69).
Fica claro assinuque_a-</gfoflgem.-das relações ejias^ uistâncias_n os
períodos de transicãc^agenas reflete a coexistência dejioix modas de

(ou mais)jãã«fl única r i « V i í / o » j / « á « £ / f l de
um sobrej) aulro, Confirma-se assim que os problemas'da diacronia
devem também ser pensados na problemática de uma "sincronia"
teórica: os problemas da transição e das formas de transição de um
modo de produção a outro são os problemas de uma sincronia mais
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geral que a do próprio rnodo de produção, englobando vários siste-
mas e as suas relações (segundo Lênin, havia na Rússia no início do
período de transição ao socialismo até cinco modos de produção
coexistentes, desigualmente desenvolvidos e organizados numa hie-
rarquia corn dominante)._A análise Jdessas relações de dominação é

^ um dÕlTprincTpais-eSmpos
dos seús~sliceisSrgsT~~

Como se vê, o nosso ensaio desemboca em problemas abertos, e
nào pode ter outra pretensão do que indicar ou formular problemas
abertos, para os quais não é possível, sem novas pesquisas aprofun-
dadas, propor solução. Nem poderia ser de outro modo, se tivermos
em mente que O Capital, sobre o qual refletirnos, inaugura uma dis-
ciplina científica nova: isto é, abre um campo novo à pesquisa científi-
ca, Contrariamente ao fechamento (clôture) que constitui a estrutu-
ra de um domínio ideológico, esta abertura é típica de um campo
científico. Se o nosso ensaio tem um sentido, só poderia ser o de de-
finir, na medida do possível, a problemática teórica que instaura e
abre esse campo, o de reconhecer, identificar e formular os proble-
mas já colocados e resolvidos por Marx e, afinal, descobrir nesse
acervo, nos conceitos e formas de análises de Marx, tudo o que nos
pode permitir a identificação e a colocação de problemas novos quê
se delineiam por si mesmos nas análises dos problemas já resolvidos,
ou ganham forma no horizonte do campo já explorado por Marx. A
abertura desse campo identifica-se com a existência desses proble-
mas pendentes de resolução.

Devo acrescentar que não é por acaso se alguns desses proble-
mas, que colocamos a partir da simples leitura de O Capital, portan-
to de uma obra centenária, podem envolver diretamente, ainda hoje,
certas questões da prática económica e política contemporâneas.
Nos problemas da prática teórica, jamais estão em causa, sob a for-
ma própria de problemas teóricos, isto é, sob a forma da produção
dos conceitos que podem dar o conhecimento deles, senão os pro-
blemas e as tarefas das demais práticiis.

Roger Establet:

Apresentação do Plano
de 0 Capital

Por que razão refletir sobre o plano de O Capital? Acaso não se
trata de uma obra que impõe imediatamente as suas articulações?
Ao que parece, basta ler o índice dos assuntos. Mas O Capital é obra
difícil de ler, porque nova pelos conceitos que contém e também
pela sua organização. Ê, pois, de prever que as dificuldades inicial-
mente encontradas pelo leitor decorrerão dessa novidade de O Capi-
tal:

- seja que o leitor reconduza a estrutura de O Capital a estrutu-
ras já arroladas e por ele conhecidas, de antemão, isto é, sob a forma
do preconceito, quanto a suas relações com o pensamento de Marx.
Assim é que lerá no cabeçalho dos" volumes: livro I, "Desenvolvi-
mento da Produção Capitalista", livro III, "Processo de Conjunto
da Produção Capitalista". Poderá então concluir por uma ordem
hegeliana. Mostraremos que nisso consiste a principal fonte de
contrasenso;

- seja que, "impaciente por chegar às conclusões, ansioso por
conhecer a relação dos princípios gerais com as questões imediatas
que o apaixonam" (Marx, carta a La Châtre, 18 de março de 1872,
O Capital, Ed. Sociales, t, l, pp. 43-44), o leitor vá procurar o que
Marx tem a dizer sobre as afirmações contidas nas disciplinas "mo-
dernas" (sociologia, economia política) cuja proximidade com O

IWSW;


