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«A crítica marxista do Estado é válida e aplicável a qualquer 
Estado e não apenas ao Estado da burguesia. Com efeito, todo o 
Estado é um Estado de classe, o da classe dominante>;. Karl Marx, 
n'O Capital, e Friedrich Engels, n'A Situação da Classe Operária na 
Inglaterra, não se contentam com denunciar a economia políti~a 
burguesa: aspiram por um futuro socializado, do qual toda a eco
nomia política, todq o poder, tanto o trabalho como os tempos 
livres, tanto a cidade como o campo, fossem banidos. 

A utopia marxista vai ao encontro da utopia de Fourier.:Os 
factos contempd'râneos condenam-na. A cidade moderna, sede e 
instrumento do neocapitalismo, torna-se cada vez mais mons: 
truosa e a história contemporânea não assistiu à tão apregoada 
decadência do Estado. Toda e qualquer sociedade traz consigo 
a sua utopia. 

Mas agora já nós sabemos que não basta uma simples pla
nificação das forças produtivas para lhe encontrar solução. 
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ADVERTÊNCIA 


Encontram-se nas obras de Marx e de Engels inúmeras 
indicações relativas à cidade e aos problemas urbanos. Tra
ta-se de elementos dispersos, que os fundadores do socialismo 
científico não sistematizaram e que por consequência não 
formam corpo de doutrina enquadrado numa dada metodo
logia ou em determinada «disciplina» especializada, seja ela 
a filosofia, a economia política, a ecologia ou a sociologia. 
Como se verá, apresentam-se esses fragmentos relacionando-os 
com temas mais vastos: a divisão do trabalho, as forças pro
dutivas e as relações de produção. o materialismo histórico. 
Trata-se antes de mais de reunir textos dispersos relendo o 
conjunto das obras de Marx e de Engels, «re-Ieitura» que em 
si mesma nada tem de particular. Não lhe poderemos chamar 
«literal», visto que tem por objectivo a colheita de fragmentos, 
pondo simultaneamente em relevo conceitos e categorias do 
pensamento teórico que lhes são comuns. Tão-pouco podere
mos dizer que é busca de «sintomas», pois não se procura 
descortinar no pensamento de Marx e de Engels um conteúdo 
latente, algo de não-dito, que caberia ao leitor descobrir. 
Ê assim uma leitura ou re-Ieitura temática, para a qual se 
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escolheu por tema a cidade e, consequentemente, a problemá
tica urbana no quadro teórico do materialismo histórico. 

Mas ficaremos por aí? Não, não ficaremos. Tal compilação 
de textos não teria grande interesse, e iria alimentar o dogma
tismo oficial e a escolástica reinante, se não suscitasse inter
rogações e não apontasse respostas. Será que as indicações 
e os conceitos assim respigados abarcam os problemas actuais 
da realidade urbana em toda a sua amplidão? Haverá algo 
de novo, de há um século para cá, neste campo? 

Deste modo, a leitura temática ganhará um sentido e um 
alcance que ficariam vedados à simples «antologia». 

A SITUAÇÃO DA CLASSE TRABALHADORA 
NA INGLATERRA 

Está-se em 1845. Multiplicam-se os dados e os indícios 
de uma realidadê""nova: a industrialização, a classe operária. 
o capitalismo. Há anos já que Friedrich Engels (que em 1845 
completará vinte e três anos) se interessa pelos problemas 
económicos e sociais, os quais, em sua opinião, sobrelevam 
os problemas filosóficos a que antes se consagrara. Teve com 
Karl Marx apenas um breve encontro de alguns dias, em 1844. 
em Paris, e não colabora ainda com ele na construção do 
«marxismo». E o que é mais, adiantou-se já ao seu futuro 
amigo na via pela qual. precisamente neste ano de 1845, enve
redarão lado a lado. 

De há muito que Friedrich Engels prepara o livro A Situa
ção da Classe Operária na Inglaterra \ e desde 1842 que vem 
publicando importantes artigos 2 sobre a Inglaterra, a sua 

As citações referem-se à nova tradução francesa publicada 
em 1960 pelas Éditions Socia1es. com preâmbulo de Eric Hobsbawm. 

2 Gazette Rhénane. Dezembro de 1842, «Les Crises». Cf. tam
bém «EsqlÚsse d'une critique de l'économie politique» em Annales 
Franco-Allemandes, 1844 e «La Situation de l'Angleterre», em Anna
les bem como em Vorwârts, Setembro·Outubro de 1844. 
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transformação em potência industrial e os aspectos dramáticos 
(negativos) desse desenvolvimento, pondo em relevo a origi
nalidade da evolução neste p<ú;s relativamente à França e 
à Alemanha da mesma época. Em Inglaterra forma-se e con
solida-se a sociedade nova, com traços carecterísticos pró
prios, entre os quais avulta em primeiro lugar o predomínio 
do económico. A dupla revolução teórica e política que se 
desenrola em França e na Alemanha não se pode isolar da 
«revolução industrial» inglesa, de que «é expressão» no plano 
do pensamento e da acção, mas de que se distingue precisa
mente na medida em que o jogo das circunstâncias históricas 
separou a teoria da prática e a prática politica da prática 
~ocial (económica). 

A Introdução de Engels a essa obra começa, de maneira 
notável, por uma ideia que depois se desenvolve e se precisa: 
«A história da classe operária inglesa começou na segunda 
metade do século passado, com a invenção da máquina a va

e das máquinas destinadas a trabalhar o algodão. Como 
sabemos, estes inventos irão provocar uma revolução indus

...}} (p. 35). Esta expressão. que muito mais tarde correu 
mundo. surge assim possivelmente pela primeira vez da pena 
de Engels em 1845. o autor acrescenta que não irá ocupar-se 
da história dessa revolução, da sua importância no mundo 
nem do seu futuro. Nesta obra, limita-se temporária e delibe
radamente à situação do proletariado inglês .. O aparecimento 

r 	 das máquinas transformou a vida dos tecelões, arruinando 
famílias que viviam honesta e laboriosamente nos campos. 
próximo das cidades mas separados destas. Eram pessoas vigo
rosas e robustas e poucas sabiam ler, menos ainda escrever; 
frequentavam a igreja, «não se ocupavam de política, não pen
~avam, deleitavam-se nos exercícios físicos. ouviam a leitura 
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da Bíblia ... }}. Pareciam extremamente humanos, e de certo 
modo eram-no. Contudo, não seriam já simples máquinas ao 
serviço da aristocracia? A revolução industrial reduziu por 
completo os operár:iº~aQ .pap~rcfe-máquínâs «arrebatando-lhes 
os últimos veStigi~s de actividade indepemÚmte», mas obrigan
do-os simultaneamente a «desempenharem o seu papel de ho
mens}}, A política, em França, e a indústria, na Inglaterra. 
arrastaram para o turbilhão da história as classes mergulha
das na apatia. 

Causas desta revolucionária transformação: as novas técni
cas (sobretudo a máquina de fiar «jenny» e a «mule», nos 
fins do século XVIII - de que vieram depois modelos aper
feiçoados -- e, claro, a máquina a vapor). Resultados: o 
nascimento das grandes cidades industriais e mercantis do 
Império britânico (p. 51). Engels atribui causas tecnológicas 
a esta transformação profunda. 

No volumoso livro que é A Situação da Classe Operária 
na Inglaterra, Friedrich Engels descreve, analisa e expõe pela 
primeira vez o que é o capitalismo num grande país, sendo 
surpreendente a importância que atribui aos fenómenoS urba
nos: além dos capítulos que explicitamente lhes são consa
grados (entre eles o capítulo lI. muito extenso), esses fenô
menos aparecem logo no começo do livro. Engels aponta a 
d.!lpla tendência centralizadora do capitalismo: a concentra
ção demográfica em paralelo com a concentração do capital 
(capítulo 1, «O Proletariado Industrial», pp. 56-57). Nasce 
uma povoação em torno de uma fábrica de dimensão média; 
a expansão demográfica nessa povoação atrai inevitavelmente 
outros industriais que ali se instalam para utilizarem (explo
rarem) a mão-de-obra. A povoação transforma-se em pequena 
cidade e esta em grande cidade. «Quanto maior é a cidade. 
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maiores são as vantagens da aglomeração»; aí se congregam 
lodos os elementos da indústria: trabalhadores, vias de comu
nicação (canais, caminho de ferro, estradas), transporte de 
matérias-primas, máquinas e técnicas, mercado, bolsa; daí a 
espantosa rapidez de crescimento das grandes cidades indus
triais. Ainda que os salários se mantivessem mais baixos nas 
regiões rurais e que estas fizessem portanto concorrência à 
cidade era a cidade que levava a palma. A tendência centra
Jizadora leva a melhor, e cada indústria criada no campo traz 
em si o gérmen de uma cidade industrial. Cada região indus
trial inglesa constitui uma cidade em potência, cidade que 
se tornará realidade se essa «actividade louca» se mantiver 
mais um século! «É nas grandes cidades que a indústria e o 
comércio conseguem mais perfeito desenvolvimento e é por 
consequência nelas que mais nítida e manifestamente vêm ao 
de cima as consequências que acarretam para o proletariado. 
É nelas que a concentração dos bens atinge o máximo, que 
é mais radical a destruição dos costumes e das condições 
de vida dos bons velhos tempos ...» (p. 58). 

Detenhamo-nos um momento e reflictamos nestas primeiras 
palavras e no seu contexto. Estamos, como vimos, em 1845, 
ano de profunda efervescência teórica. Em Fevereiro vem a 
lume em Francforte A Sagrada Família, obra na qual Marx 
e Engels refutam as abstracções e o idealismo histórico dos 
filósofos em cuja opinião as massas humanas desempenham 
papel passivo no processo de criação pelo «homem» do seu 
ser social. Em Janeiro do mesmo ano, Marx, expulso de Paris, 
vai instalar-se em Bruxelas, onde Engels se lhe junta em 
Abril. Nesse Verão viajam juntos em Inglaterra e Engels mos
tra a Marx o que descrevera e analisara no seu livro, publi
cado nessa altura em Leipzig. PeJo fim do ano dão início 

12 

à obra ~!J!e()logia-A1emã, na qual vão reunir os estudos ante
riores, condensar as críticas às «ideologias» (a fílosofia, a 
economia política, a história idealizada) e Nop-0La_IJQY.a 
concepçªº_do serl!llll1-ªpº" que a si próprio se forma pelo tra
balho: o materialisIno_hig(rriçO. Como veremos adiante, os 
problemas Telativos à cidade surgem com grande vigor na 
formulação do materialismo históríCõ. Já nas páginas iniciais 
aparecem as primeiras considerações a respeito da cidade. 
logo a seguir às célebres fórmulas (ainda filosóficas, embora 
já ultrapassem e enjeitem a filosofia clássica: «Podemos dis
tinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião 
e por tudo quanto se queira; os próprios homens começam 
a distinguir-se dos animais logo que começam a produzir os 
seus meios de subsistência ...»). (Cf. Ideologia Alemã *, Édit. 
Soc., 1968, pp. 45-46). São considerações fundamentalmente 
retrospectivas, de acordo com o método que Marx mais tarde 
explicitará: explicar o passado a partir do presente. Trata-se 
apenas, portanto, das relações entre a cidade e o campo na 
Antiguidade, e depois na ldade Média. Veremos que a pre
sença desta relação conflitual no centro da reflexão sobre o 
passado constituiu passo essencial e conquista do materialismo 
histórico. Todavia, os problemas da cidade moderna nunca 
adquiriram no pensamento de Marx o papel de relevo que 
desempenharam na primeira obra de Engels. Haverá por acaso 
diversas vias de acesso ao pensamento marxista? E porque 
não um trajecto único, percurso obrigatório e sempre igual, 
partindo das mesmas citações para conduzir aos mesmos pon

* Embora os títulos das obras citadas surjam traduzidos para 
português, a indicação das páginas refere-se sempre à edição fran
cesa mencionada pelo Autor. (N. do E.) 
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tos de referência, traçado por esta ou por aquela autoridade, 
e ao qual não nos restaria mais do que obedecer? Afirmar 
que Engels trouxe contributo próprio à formação do pensa
mento dito marxista, defender a sua memória demonstrando 
que não foi mero segundo-violino mas sim pensador original 
(colocado até, como tal, numa das origens do «pensamento 
marxista»), não é empobrecer esse pensamento - e não será 
mesmo, pelo contrário, combater o empobrecimento dogmá
tico e escolástico? 

Na parte dessa obra intitulada «As Grandes Cidades». 
Friedrich Engels põe a nu todo o horror da realidade urbana. 
Todavia, jamais essa realidade se identifica para ele com a 
simples desordem, menos ainda com o mal, com uma doença 
da «sociedade», como acontece em muitos textos literários e 
científicos dos nossos dias. Engels encara Londres, Manchester 
e outras aglomerações inglesas como efeitos de causas e mo
tivos que importa conhecer e, logo, superar (primeiro conhe
cendo-os, depois pela acção revolucionária). A burguesia de
t~l1! oCttf'ital, ou seja, os meios de .. produção; sçLve:seºs:l~s, 
determina em que condições se fará a sua utilização produtiva. 
Sem preconceitos pejorativos, Friedrich Engels traz a primeiro 
plano os poderosos contrastes da realidade urbana, a justa
posição da riqueza e da pobreza, do esplendor e da fealdade, 
e esta covizinhança confere à fealdade e à pobreza intenso e 
patético colorido. Começa ele por entusiasta declaração: «Nada 
conheço de maior imponência do que o espectáculo que o Ta
misa nos proporciona quando se sobe o rio desde o mar até à 
Ponte de Londres ... É tudo tão grandioso, tão vasto, que se fica 
atordoado e estupefacto com a grandeza da Inglaterra antes 
mesmo de pôr pé no seu solo.» A centralização centupli
cara o poder destes milhares de homens, multiplicara a efi
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cácia dos meios de que dispunham. Tão prodigiosa riqueza 
social, alcançada sob a égide económica e política da bur
guesia inglesa, tinha a sua contrapartida em sacrüícios. Os 
londrinos «tiveram h que sacrüicar o melhor da sua qualidade 
de homens para levar a cabo os milagres da civilização que 
enchem a cidade» (p. 60). Asfixiaram-se as forças que neles 
dormitavam a fim de que «apenas algumas pudessem desen
volver·se» e multiplicar-se unindo-se com as dos outros. 
«A balbúrdia das ruas já por si tem algo de repugnante». 
Esses indivíduos de todas as condições e de todas as classes. 
não serão, todos eles, homens com idênticas aptidões e o 
mesmo interesse em encontrar a felicidade? «Não é verdade 
que em última análise todos eles procuram a felicidade pelos 
mesmos meios e pelos mesmos processos? E contudo cru
zam-se a correr, como se nada tivessem de comum ...» Indi
ferença brutal, insensibilidade do isolamento, egoísmo estreito, 
que em parte alguma se manifestam com tanta impudência. 
Em Londres, a atomização vai ao extremo. 

É assim que Engels introduz o tema da «multidão soli· 
tária» e da atomização, a problemática da rua. O tema da 
alienação nunca é para ele abstracto, isolado; é, sim, algo 
de concreto. 

Nestes textos de Engels - cujo carácter directo so e pre
judicial ao carácter científico para os fetichistas da cientifi
cidade e para os que não toleram no conhecimento nada do 
que foi «vivido» - não aparece a palavra alienação nem o 
seu conceito filosófico. Tendo em conta os seus estudos de 
filosofia, é impossível duvidar que Engels tivesse conheci;
mento dela. Prefere todavia mostrar-no-Ia ao vivo, ir bus
cá-la à prática social. 

Engels relaciona a alienação com o trabalho? Implícita
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mente, sim, mas não explicitamente. Tudo se passa como se 
o economista Engels soubesse desde o início da sua carreira 
que o trabalho produtivo, incontestavelmente necessário, não 
se basta a si próprio. Esse trabalho gera uma sociedade, e 
as relações de produção deixam certamente nela a sua marca, 
nela fazem sentir o seu domínio e o poder da classe dominante. 
A sociedade que geram não lhes é exterior. Londres quer 
dizer comércio, mercado mundial, tráfico generalizado e todas 
as suas consequências. É a força que oprime os fracos e a 
riqueza que produz a pobreza, mas é também a civilização 
e os seus milagres. Nunca Engels opinará que há que deitar 
fora a água do banho com o bebé lá dentro. 

É assim com reforçada liberdade de espírito que, descendo 
a ínfimos mas reveladores pormenores, expõe os resultados 
que esta prodigiosa acumulação de poder e de riqueza que 
é a grande cidade moderna traz para os trabalhadores. A classe 
operária não é aliás a única atingida, como classe~ é toda a 
sociedade, incluindo os dominadores, os que se servem da 
riqueza produzida porque dirigem a utilização dos meios de 
produção e da força de trabalho. Há uma espécie de rico
chete. «Eis abertamente declarada a guerra social, a guerra 
de todos contra todos». Cada um encara o outro unicamente 
do ponto de vista da utilidade, todos exploram o seu seme
lhante, e os capitalistas, que são os mais fortes, apropriam-se 
de tudo (p. 61). Nesta guerra geral, a arma da luta é o capi
lal, ou seja, a propriedade directa ou indirecta dos meios de 
subsistência e dos meios de produção. Ninguém se importa 
com quem não tiver capital nem dinheiro; se não encontrar 
trabalho, que roube ou morra de fome. <<Graças à policia, 
morrerá de fome tranquilamente, sem incomodar a burgue
sia.» O espaço urbano, com os seus contrastes, as suas liber

"-_....-~ 
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dades e as suas fatalidades, é deste modo o espaço repressivo. 
o espaço do «crime social» que, na opinião dos seus operá 
rios, a sociedade inglesa constantemente comete (p. 62). 

Depois de descrever a miséria dos bairros pobres de Lon
dres, miséria de que o seu amigo Marx partilhará um pouco 
mais tarde, Friedrich Engels passa às outras cidades dos três 
reinos. Vejamos Dublim, «cidade cujo contacto acho tão encan
tador quanto o de Londres é imponente», Diz-nos Engels 
que a cidade é muito bonita, mas que as zonas pobres são 
das mais odiosas. Talvez para isso contribua, em certa me
dida, o carácter nacional dos irlandeses, mas a miséria de 
Dublim nada tem de específico, assemelhando-se à de todas 
as grandes cidades do mundo. O mesmo acontece em Edim
burgo, «cuja esplêndida situação lhe valeu o nome de moderna 
Atenas», mas onde o aristocrático luxo da cidade nova con
trasta brutalmente com a miséria degradante da cidade velha 
(p. 71), Liverpool, apesar do seu tráfico, do luxo, da riqueza, 
trata os trabalhadores com igual barbarismo (p. 74), e o 
mesmo acontece em Sheffield, em Birmingham, em Glás
gua, etc. 

Engels detém-se longamente ao falar de Manchester e do 
seu caso particular, por diversas razões de ordem teórica e 
de ordem pessoal. Aí nasceu e aí tem o seu centro a indústria 
do Império britânico, de que a bolsa de Manchester é o ba
rómetro económico. As técnicas modernas atingiram a per
feição na indústria algodoeira do Lancashire, com a utilização 
das forças da natureza, a substituição do trabalho manu~I 

eelas máquinas e a ~ivisão dQtrabalho. «Já apontámos estes 
três elementos como característicos da indústria moderna, mas 
há que confessar que também em relação a eles a indústria 
transformadora algodoeira mantém sobre os restantes ramos 
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industriais o avanço que desde o início conquistara.» Portanto 
é em Manchester que as consequências da industrializa
ção se terão desenvolvido plenamente e que o prole
tariado industrial se manifestará de modo completo. «Por isso, 
porque Manchester constitui o tipo clássico da cidade indus
trial e ainda porque a conheco tão bem como a minha cidade 
natal e melhor do que a maior parte dos seus habitantes», é 
Manchester que examinaremos mais detidamente, declara 
Engels (p. 81). 

O antigo c~ntro urbano expandiu-se grandemente. A cidade 
proliferou, dando origemllL_í!glomerados,\ ainda mais industriais 
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do que o centro inicial, cujos negócios são dirigidos de Manches-
ter e cuja população se compõe exclusivamente de trabalha
dores, com alguns industriais e comerciantes de segunda or
dem. Daí resulta imenso conjunto de bairros operários que 
chegam a contar cem mil almas, separados por fábricas mas 
também entremeados de jardins e de vivendas, em regra na
quele estilo isabelino que está para o gótico como a religião 
anglicana está para a religião católica (p. 84) ..~ºrgem cllPi
ta lista gera o caos urbano. 

Observação importante: Engels não analisa a situação das 
cidades históricas do continente, da Itália, da Flandres, da 
França e da Alemanha, cidades que precederam o capita
lismo industrial na qualidade de cidades políticas (administra
tivas e militares) ou de cidades ligadas ao capital comercial 
e que sofreram as investidas de uma indústria e de um capi
talismo de raízes estranhas e muitas vezes seus adversários. 
Manchester constitui caso inteiramente diferente, quer como 
componente de um conjunto mais geral que é a Inglaterra 
quer quanto à sua posição privilegiada (no século XIX) no mer
cado mundial. Q comércio e a indústria desenvolveram-se si
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rnuItaneamente na cidade e em torno dela. Todavia, os traços 
característicos que Engels nela descortina possuem alcance 
geral: a segregação e a decomposiç~o do_centro. 

A .- segregação, espontânea, talvez «inconsciente», nem por 
isso é menos rigorosa e afecta simultaneamente a cidade em 
si e a sua imagem citadina, «construída de tal maneira que 
se pode habitá-Ia anos a fio, sair e entrar nela todos os dias, 
sem jamais entrever um bairro operário nem sequer encontrar 

operários ...» (p. 84). ~ bur~uesia dessa I~glaterra_}mperial: 
mente democrática conseguiu uma obra-prima: esconder a si 
própria o espectáculo da miséria que a ofuscaria, dissimulando 
ao me~mo tempo a. ex.ploração e os.S€?uS _efeit.gs. «Os bairros 
operários, tanto por acordo inconsciente e tácito como por 
intuição consciente e confessada, estão rigorosamente separa
dos das zonas da cidade reservadas à classe média». Ao mesmo 
tempo, Manchester abriga no seu centro vasto bairro comer
cial que durante a noite fica deserto e vazio. «Nas Tuas estrei
tas e sombrias apenas rondam as patrulhas da polícia acom
panhadas da luz intermitente das suas lanternas». 

Será necessário acrescentar que hoje, na segunda metade 
do século XX, dezenas de anos de estudos urbanos (económi
cos, sociológicos, históricos, antropológicos, etc.) vieram con
firmar largamente os pontos de vista de Engels? (Poder-se-ia 
dizer: a suas «visões», se não fosse usual contrapor este termo ao 
de «teoria» científica.) Muito mudou, sem dúvida. O Império 
britânico desmorona-se; o mercado mundial, tremendamente 
multiplicado, viu entrar em cena outros actores, detentores de 
uma indústria mais ou menos ligada à democracia. Mas a 
evolução mundial (industrialização e urbanização), essa, gene
ralizou o que Engels soubera discernir e conceber a partir de 
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uma espécie de amostra ou de realidade típica: Manchester chegará porventura o momento em que essa ordem cesse de- segregação e decomposição. dominar o caos que gera, em que a desordem sobreleve a

J' Engels descreven1agistralmente essa estranha mistura de ordem? É o que Friedrich Engels suspeita, e o que sugere 
ordem e de caos que explica o espaço urbano e como ele põe aO estudar minuciosamente (chegando a reproduzi-lo num de
a nu a própria essência da sociedade. É uma descrição minu senho) o plano de Manchester e dos seus arredores, intro
ciosa, rua a rua, bairro a bairro, a partir da Bolsa. «Quem duzindo a este propósito o conceito de urbanismo. <<É impos
conhece Manchester pode deduzir do aspecto das ruas prin sível imaginar o amontoado desordenado das casas, literal
cipais o aspecto dos bairros confinantes», embora dessas ruas mente apinhadas umas sobre as outras, verdadeiro desafio a 
raramente se descortinem realmente [sublinhado de Engels, qualquer espécie de arquitectura racional». A confusão atinge 
p. 87] os bairros operários. Em resumo: antes da época indus o cúmulo; onde quer que o urbanismo da época anterior tenha 
trial a sociedade dissimulava as suas partes vergonhosas, os deixado um espaço livre, construiu-se e remendou-se «até que 
seus fracos e os seus vícios - a loucura, a prostituição, as deixou de haver um centímetro de espaço entre as casas ... ». 
doenças -, exilando-os para zonas malditas.''A sociedélde bur Deste amontoado nasce a poluição - da atmosfera, das águas, 
guesa, pelo contrário, dissimula aquilo de que vive, a sua par de todo o espaço (pp. 90, 91, 100, etc.). 
cela activa e produtiva, disposição hipócrita que é mais ou «Tudo o que aqui nos suscita horror e indignação é recente 
menos comum a todas as grandes cidades «mas em nenhum e data da época industriab). Os antigos habitantes do velho 
lugar a não ser em Manchester constatei tão sistemático iso Manchester abandonaram-no; a indústria apinhou o exército 
lamento da classe operária, afastada das grandes artérias, ou dos operários nessas casas velhas e não houve lote onde não 
vi tão delicada arte de mascarar tudo o que pudesse ferir os construísse a fim de abrigar as massas importadas dos cam
olhos ou os nervos da burguesia»!' Plano deliberado? Ora o pos e da Irlanda. «É graças à indústria que os proprietários 
facto é que a construção de Manchester não obedece a ne destes estábulos conseguem "alugá-los por alto preço para habi
nhum plano preciso. «Mais do que em qualquer outra cidade tação de seres humanos»)." A indústria tratou como coisa o 
a sua disposição é obra do acaso». Contudo, ouvindo a classe trabalhador libertado da servidão, encerra~~o-odentro de pa. 
média declarar insistentemente que os operários não poderiam recfes-'gue's;ãem em ruínas mas que mesmo assim paga bem 
estar melhor, Engels pergunta a si próprio se «os industriais caro.~lUtilizou-se o mínimo espaço disponível. «O valor fun
liberais») estarão completamente inocentes desses pudicos dis di~úi;- cresceu paralelamente ao surto industrial, e quanto mai'i 
positivos. crescia mais freneticamente se construía») (p. 94). Tendo assim 

Uma ordem específica - a da produção industrial gerida definido a cidade velha, Engels examina as extensões recentes. 
pela burguesia (e Marx acrescentará explicitamente: no qua «Aqui desaparece o mínimo aspecto urbano» (p. 95). Fieiras 
dro das relações de produção capitalista) - gera, segundo isoladas de casas, ilhotas que se tocam, e eis-nos numa inter
Engels, uma desordem específica: a desordem urbana. Não minável sucessão de ruelas, becos sem saída e pátios. Enquanto 
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na cidade velha em decomposição é o acaso que preside ao 
agrupamento dos edifícios e se constrói cada casa sem atender 
às restantes, aqui dir-se-ia que por vezes se apercebe uma espé
cie de ordem. Em torno de um centro urbano? Não, responde 
Engels; em torno dos pátios, que em torno de si ordenam 
ruas, passagens cobertas, aberturas. Há liberais que vêem nes
tes pátios uma obra-prima da arquitectura urbana, afirmando 
que proporcionam ar e luz pela formação de numerosas pe
quenas praças públicas (p. 96, nota de Engels). A realidade 
é que os pátios se tornam cloacas, lixeiras, pois se lhes não 
ap1ica a regulamentação viária. Dos cottages operários cons
truídos pelos empresários em torno de ruas interiores e pátios, 
apenas pequeno número dispõe de a-rejamento suficiente (ver 
na p. 97 o plano de uma rua operária). Os trabalhadores mais 
bem pagos são explorados, dando-lhes de arrendamento por 
renda elevada os cottages mais bem situados. Por outro lado. 
empresários e pToprietários fazem mu ito poucas reparações, 
ou nenhumas, porque nada querem perder dos seus lucros. 
Dada a instabilidade da mão-de-obra (crises), há ruas inteiras 
que por vezes ficam desertas. A construção assenta na so
vir.i.ice, as habitações mantêm-se desocupadas, os locatários mu
dam frequentemente; as casas de operários não podem durar 
mais de quarenta anos e constroem-se para durar esse período, 
no termo do qual entram na fase de «inabitabilidade» (p. 99). 
O que corresponde a um desperdício insensato dos capitais 
investidos, destruição de bens e de homens! 

Engels descobre a ordem e a desordem da urbe (da ci
dade e da habitação) e afirma que são significativas, que re
velam toda uma sociedade. «A forma por que é satisfeita a 
necessidade de habitação constitui um critério de avaliação 
da forma por que são satisfeitas todas as restaptes necessi
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dades» (p. 107). Aquela situa-se assim um pouco acima das 
restantes, de que é testemunha privilegiada. Examinando-se 
de perto a alimentação e o vestuário dos operários, verifica-se 
que apresentam caracteres idênticos: o que é válido para a 
habitação é-o também para o vestuário e a alimentação. «Nas 
grandes cidades inglesas encontra-se tudo, e da melhor qua
lidade, mas a preços muito elevados». Pormenores há que, 
apesar de aparentemente ínfimos, agravam a situação dos ope
rários: estes recebem o salário no sábado à noite, e quando 
chegam aos mercados já as classes mais favorecidas escolhe
ram o que de melhor e mais barato ali estava à venda. Refi
nando os seus processos, a exploração directa faz-se acompa
nhar da exploração indirecta e estende-se da empresa (fá
brica) ao conjunto da vida quotidiana no quadro urbano. 

No fim deste longo capítulo, Engels resume o seu pen
samento - ou antes, pensa, e afirma, que o resume, mas a 
verdade é que esse pensamento se repercute de maneira tão 
surpreendente quanto brilhante. Nas grandes cidades, diz-nos, 
habitam sobretudo operários (afirmação que hoje levantaria 
várias objecções) que nada possuem, que vivem do seu sa
lário. dia a dia; a sociedade tal como existe impõe-lhes o 
encargo de fazer face às necessidades próprias e às das suas 
famílias. sem lhes fornecer os meios que lhes permitam fazê-lo 
de maneira eficaz e duradoura (p. 116). Daí a instabilidade da 
condição operária, classe que nas grandes cidades «apresenta 
uma gama de modos de existência diferentes», desde uma 
vida momentaneamente suportável, apesar do trabalho aturado. 
à miséria sem limites, que pode levar a morrer de fome. A 
média, segundo Engels, aproxima-se mais do pior do que do 
mais favorável dos dois extremos. e as categorias não são 
fixas. A situação dos operários é tal que qualquer trabalhador 

23 

~--



percorre todos os degraus da escada, desde o relativo con
forto à miséria. As habitações dos trabalhadores são em ge
ral mal agrupadas, mal construídas, mal Cúnservadas, mal 
arejadas, húmidas e insalubres. «Os seus moradores encon
tram-se encerrados num espaço mínimo», e na maioria dos 
casos uma família inteira dorme numa única divisão. O arranjo 
interior é miserável, chegando-se pouco a pouco à total ausên

cia dos móveis indispensáveis. 

Entre as razões de tal situação Engels acentua, por um lado, 


a concorrência entre trabalhadores (indivíduos, idades, grupoS, 

constituindo os Irlandeses uma das massas que aceita as piores 

condições), e, por outro, a estrutura económica e social do 

capitalismo. que necessita de uma reserva de desempregados, 

salvo nos períodos de prosperidade e de expansãoeconómica. 

Este «volante de desemprego» (corno hoje se diz na gíria dos 

economistas) torna-se duplamente necessário: a fim de que 

o seu peso se faça sentir permanentemente nos salários e a 
fim de corresponder ao carácter aleatório da procura e do 
mercado, consoante as épocas. Por ocasião das crises, essa 
massa avoluma-se e nem os melhores trabalhadores estão 
livres de a ela se juntarem. As cidades industriais compor
tam assim «o exército de reserva» da classe operária (p. 128). 
Esta miséria, que é simultaneamente transitória (para os indi
víduos) e perene (para a classe), contribui para a «pitoresca» 
desordem e a animação dos bairros operários das cidades 
industriais. A população excedentária entrega-se às mais va
riadas actividades, aos pequenos ofícios e à venda ambulante, 
e também à mendicidade e ao roubo. A primeira assume um 
carácter particular: os pedintes vagueiam pelas ruas, fazem 
as suas queixas cantando ou então pedem esmola numa curta 
kngalenga. Os mendigos dos bairros operários têm por único 
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sustento as esmolas dos restanles trabalhadores. Por vezes, 
urna família inteira «instala-se silenciosamente à beira de urna 

rua animada» (p. 130), num mudo mas comovente apelo. É 

sobretudo aos sábados à noite que os bairros operários reve
lam os seus «mistérios» e que as outras classes deles se afas

tam. Que fará um destes «homens excedentários» animado 

de coragem e de paixão bastantes para enfrentar abertamente 
a sociedade, «reagindo à guerra camuflada que a burguesia 

lhe move com a guerra aberta»? Pois esse homem irá rou
bar, pilhar, assassinar. Com efeito, na moderna sociedade 
burguesa impera a concorrência, expressão da guerra de to
dos contra todos: guerra pela vida, pela existência, por tudo 

(p. 118). guerra levada até à luta de morte, guerra que põe 
frente a frente as classes e os membros dessas classes ... 

Ao chegar a este ponto, passados cento e vinte e cinco 
anos, o leitor dos nossos dias poderá ficar surpreendido. En
gels descreve nestas páginas, com espontaneidade, a cidade 
moderna que então nascia, apanhada ao vivo. Passados cento 
e vinte e cinco anos. terá mudado muito esse «ambiente», esse 
«clima»? Basta ter permanecido algum tempo numa cidade 

americana para responder. pois nas cidades europeias a estra
tégia das classes dominantes deslocou os trabalhadores para 

os subúrbios, onde eles estagnam, isolados, na paz da repre<;
são. Na Europa, como é sabido, os trabalhadores (manuais 

ou não, de escritório ou de oficina)· têm estacionamento pró
prio, como os automóveis, entre as cidades. Nas gigantescas 
cidades americanas o dramático quadro traçado por Engels 

é mais verdadeiro do que nunca. Reina a violência, «todos 

barram o caminho ao próximo»; ao I;)roIetariado negro, aos 
porto-riquenhos, tudo falta, e não obstante os membros des
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ses grupos e dessas classes fazem concorrência uns aos outros, 
do mesmo modo que os burgueses ou mais ainda. 

Para Engels, a grande cidade industrial é na realidade 
fonte de imoralidade e escola do crime, mas os moralistas 
que lançam tal anátema desviam a atenção das causas reais 
dessa situação. «Se dissessem que a miséria, a insegurança, 
a mentira e o trabalho obrigatório constituem as causas essen
ciais, todos responderiam - e eles mesmo teriam de o fa
zer: 'Pois bem, dê-se aOs pobres a propriedade, garanta-se-Ihes 
a existência!'}). É muito rr!ªis fácil incriminar a cidade, ou a 
imoralidade generalizada, OLl as forças do mal, dQ que fazer 
incidir o ataque no seu verdadeiro plano, o da políti~ (cf." 
p. Jfí7). Friedrich Engels rejeita o moralis~o e a prédica; para 
ele, é natural e inevitável que a situação criada por uma 
classe- a burguesia - (talvez <<inconscientemente», mas isso 
é mero pormenor uma vez que dela se aproveita) gere o alcoo
lismo. a prostituição, o crime, e é deste modo que se mani
festa o desprezo pela ordem social, com particular clareza 
no caso extremo: o do crime. «Se as causas que tornam o 
operário imoral actuarem com mais força, com maior inten
sidade do que habitualmente, este torna-se um criminoso ...» 
(p. 177). Onde poderia a «vida de família» que os moralis
tas recomendam encontrar o seu lugar? O operário não pode 
escapar à família, tem de viver em família; sem poder dis
solver a vida familiar, vive-a na negligência e no desprezo. Ê 

essa a situação que revela a leitura dos jornais, cujos «casos 
do dia» são significativos (p, 179). Será um mal? Será um bem? 
Perguntas irrisórias. Num país como este a guerra social já 
eclodiu e cada um vê no outro um inimigo. «Pouco a pouco 
os inimigos separam-se em dois grandes campos, mutuamente 
hostis: de um lado, a burguesia. do outro, o proletariado» 
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(p. 180). Segundo Engels, a luta das classes no quadro urbano 
é inseparável da violência generalizada, da guerra de todos 
contra todos. Guerra que, acrescenta, não deverá surpreender. 
pois mais não é do que a aplicação do princípio da concor
rência. «O que não pode deixar de surpreender é que a bur
guesia, sobre cuja cabeça se acumulam diariamente novas nu
vens de ameaçadora tempestade, se mantenha apesar de tudo 
tão calma e tão tranquila depois de ler tudo o que quotidia
namente relatam os jornais». Os preconceitos de classe cegam 
lima classe inteira: a da bmguesia, que uma bela manhã se 
encontrará perante uma surpresa «de que, com toda a sua 
sabedoria, não consegue formar a mínima ideia, nem sequer 
em sonho» (p. 180), apesar de no quadro que Engels esboça 
caber à polícia papel de primeiro plano. A presença da polícia 
nas cidades justifica-se pela crim inalidade, mas na realidade 
o que a polícia faz é defender a ordem social de que a de
sordem faz parte; um dia, porém diz Engels, a desordem levará 
de roldão a ordem de que é expressão e criará outra ordem. 
Essa será a grande surpresa ... 

Passados cento e vinte e cinco anos, sabemos que a bur
,----- "guesia teve várias surpresas, a primeira das quais '. em~::....:.lª?I..:) 

Sabemos também que essas surpresas a despertaram do so
nho e .u educaram~o1iticamentc. Sabemos que a e~ucaçã? 
política das classes é tarefa a lon.co prazo e que a classe do
minan,te, igualmente detentora da «cultura», da ciência e da 
jdeologia, poderá manter-se durante muito tempo na dianteira. 
O que hoje espanta é que Friedrich Engels, no alvorecer do 
pensamento e da sensibilidade revolucionários, exprimindo o 
«vivido» sem ter passado pela dura escola dos conceitos teó
ricos e dos fracassos poIíti~os, se coloque espontaneamente 
para além do bem e do mal. Há quem descubra na sua obra 

27 

>,>,
;,Ii 

~-7~l_~__....._________ 



uma moral; é, afinal, a de quem a descobre, pois de pagma 
para página vêem-se esbater na sua obra os vestígios do mo
ralismo. A maneira por que evoca o operário criminoso faz 
pensar em Stendhal evocando o Renascimento Italiano ou 
em Nietzsche preferindo à estagnação uma qualquer actuação 
da. energia. O moralismo, o da burguesia e o da burocracia 
operária, ainda não passou por essas páginas. Mais tarde, a 
vivacidade da expressão esbater-se-á, o pensamento revolucio
nário tornar-se-á prudente, tacticamente cauteloso, e perderá 
com isso, tanto mais que o seu centro se deslocará para os 
locais do trabalho e da produção. Mas em 1845 essa evolu
ção ainda não se efeclllara nem era ~eqller previsível. Não 
estaremos antes perante o efeito de uma redução posterior, 
ocorrida no século xx, do pensamento revolucionário e mar
xista? 

Eis portanto a sua mais vigorosa expressão, pela pena de 
Friedrich Engels, em 1845, quando Marx ainda se ocupava 
de confrontar Hegel com Feuerbach (o que evidentemente tem 
a sua importância, mas fica bem longe da prática social e po
lítica). «Os trabalhadores começam a sentir que constituem 
uma classe, na sua totalidade; tomam consciência de que, 
sendo fracos quando isolados, todos juntos representam uma 
força; a separação da burguesia, a elaboração de conceitos e 
de ideias próprias dos trabalhadores e da sua situação, acele
ram-se; a eles próprios se inipõe a consciência que têm de 

. ser oprimidos; e como con.sequência os trabalhadores ganham 
~lfmportância sodal e política. As grandes cidades são os focos 

·do movimento operário; foi nelas que os operários começa
ram a reflectir na sua situação e na luta, foi aí que pela pri

l;meira vez se manifestou a oposição entre o proletariado e a 

1:\l(~I.rguesia ... » (p. 169). 
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A CIDADE E A DIVISÃO DO TRABALHO 

Seria interessante comparar as obras de Marx e de Engels 

sobre temas idênticos. fazendo-o de modo bastante minucioso 
a fim de apurar todas as diferenças no âmbito de uma mesma 

problemática. A «Crítica da economia política», por exem
plo. Admite-se em geral que o artigo de Engels publicado no 

início do ano de 1844 e intitulado «Esboço para uma crítica 
economia política» inaugurou a linha de pensamento ge

ralmente designada por «marxismo». 

As diferenças notáveis talvez revelassem algo que existe 

nesses textos mas não foi dito. Com efeito, quase todos os 

comentadores sublinham as concordâncias, não as diferenças. 

Quem diz «diferença» não diz forçosamente divergência OLl 

desacordo, e ainda menos conflito. No conjunto, as exegeses 

funcionaram em favor da homogeneidade. Filtrou-se, desna

tou-se, pasteurizou-se o pensamento dos iniciadores; eliminou
-se o mais pequeno gérmen de imprevisto, tanto o 

como o pior; tratou-se esse pensamento como a indústria dos 

lacticínios trata o leite natural, ou seja, retiveram-se apenas 
os produtos esterilizados, higiênicos, cuidadosamente homo
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geneizados. facilmente assimiláveis, desprovidos de sabor e 
de força. 

Engels confronta a realidade com a teoria, o pensamento 
dos economistas com a prática económica. Coloca lado a lado 
o «vivido» (no comércio, na indústria e na existência do pro
letariado condicionada pela predominância do capital) e a 
expressão dessa mesma realidade na economia política. Cri
tica, portanto, um pelo outro, o «vivido» sem pensamento e 
o pensamento fora da vida, ou seja, fora da prática. 

Marx, pelo contrário, confronta umas com as outras, ao 
mais elevado nível de abstracção, as grandes posições teóri
cas: as de Hegel e as de Feuerbach, mas também as de 
Smith e as de Ricardo, os conceitos e as concepções desses 
autores. 

A ingenuidade especulativa desaparece logo que Marx 
começa a colaborar com Engels, aparecendo o humor com 
seu quê de imoralismo. Tomemos A Sagrada Familia (1844), 
redigida após o primeiro encontro de Marx e de Engels, embora 
sejam poucas as páginas da autoria do último. O tom é muitas 
vezes jovial, irónico. Se a célebre passagem sobre a relação 
entre os frutos reais e a ideia especulativa de fruto corres
ponde à amplidão que Marx já atingira na teoria, outras pá
ginas acusam as informações bem concretas de que Engels 
dispunha sobre a vida e a sociedade reais; é o caso da polé
mica - tão célebre como a que visava o idealismo filosó
fico - centrada em Szeliga e na sua interpretação dos Misté· 
rios de Paris. Se o Sr. Szeliga conhecesse os arquivos da polícia 
parisiense e tivesse lido as Memórias de Vidocq. saberia que 
os agentes da polícia não se limitam a servir-se da criadagem, 
à qual recorrem apenas para as tarefas grosseiras, e que «a 
polícia não se detém diante da porta ou da intimidade dos 
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patrões; a coberto da galanteria feminina ou até da esposa 
legítima insinua-se entre os lençóis do leito e vai aninhar-se 
junto dos corpos nus. No romance de Eugene Sue, o espião
-polícia - o comerciante Bras Rouge - é um dos principais 
personagens da acção». Não há ingenuidade nestas observações. 
que põem em evidência a ingenuidade dos filósofos especula
tivos e críticos. 

Não obstante, é um facto que a cidade está ausente, Oll 

quase, nesta crítica da crítica, mesmo a propósito dos Mis
térios de Paris. Trata-se de intentar um processo: por ou Con
tra «o homem». por ou contra «a consciência» e a ideia da 
história. Por ou contra a oposição do espiritualismo e do ma
terialismo. Por ou contra o dogmatismo e o velho espírito 
germano-cristão. Por ou contra o Estado concebido por He
gel, etc. 

Nos Manuscritos de /844, Marx levou a cabo vigorosa e 
densa confrontação teórica entre: 

a) a metafísica (ontologia) e a antropologia, conhecimento 
do ser orgânico e natural; 

b) a filosofia (filosofia da história e história da filoso

fia) e a economia política, ciência da prática social e da so

ciedade contemporânea; 


c) a crítica política de origem francesa (revolucionária, 
jacobina) e as investigações científicas sobre a riqueza, ence. 
tadas em Inglaterra, e, finalmente, a capacidade conceitual 
do pensamento alemão (que o próprio Karl Marx prolonga, 
mas de que considera herdeira a classe operária); 

d) a teoria hegeliana do «homem» produto de si próprio, 
dos seus labores e lutas ao longo da história, e a teoria feuer
bachiana do «homem» ser da natureza, dotado de sensibili
dade e de capacidade de satisfação. 
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Nos A1allllscritos de /844 esta confrontação generalizada 
desenrola-se no plano intelectual «puro». Continua a ser o 
combate dos gigantes, dos· dragões e ciclopes. É a luta dos 
deuses e das deusas, das ideias e dos conceitos. A referência 
ao «vivido» aparece nas notas e nas dos digressões. De vez em 
quando Marx ilustra o seu pensamento com referências ao 
que acontece na realidade, e sem tais ilustrações o leitor desses 
textos nem sempre compreenderia de que é que o autor fala. 
qual o objectivo do que escreve. Daí o carácter enigmático 

e por isso mesmo estimulante destes Manuscritos, onde 
cada leitor colhe o que lhe agrada e o prende. 

Tal facto acarreta uma consequência curiosa. As inúme
ras considerações de Marx só possuem sentido e alcance num 
contexto social que é o da realidade urbanc::. Ora, acontece que 
Marx não se refere a ela, e apenas uma ou duas vezes - mas 
então de forma decisiva - relaciona o encadeamento dos con
ceitos com tal contexto. embora este esteja constantemente 
implícito. 

A propriedade feudal comporta uma relação entre a terra 
c os seres humanos. O senhor toma o nome da terra e esta 
personaliza-se com ele. O servo é o acessório da terra, mas 
o herdeiro (o filho mais velho do senhor) também pertence ü 

terra, pátria local. singularmente acanhada, que é o suporte 
da famí1ia senhorial, da casa senhorial, da linhagem, da vassa
lagem e da sua história. As relações entre o senhor feudal 
e os que dele dependem são relações transparentes, livres 
de intermediário obscuro como é o dinheiro. Deste modo, 
a sitllação política tem um lado sentimental, e a con
dição nobre da propriedade fundiária confere ao senhor uma 
auréola romântica. Ora Marx declara (PrimeÍro Manuscrito, 
p. 51. edição Bottigelli) a necessidade de suprimir essa aparên
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1 
) cia. Porquê tal necessidade histórica ou teórica? Marx pouco 

diz sobre este ponto. É necessário «que a propriedade fun

I diária, raiz da propriedade privada, seja toda ela arrastada 
no movimento desta última e 

e importa, portanto, que cesse 

rio com a propriedade, «que o 

tua o casamento de honra com 


se transforme em mercadoria». 
a relação pessoal do proprietá
casamento de interesse substi
a terra e que a terra, exacta

mente como o homem. seja reduzida a um valor comercial», 
fmporta pôr a nu o cinismo da propriedade, importa «que o 
monopóIro do imóvel se converta em monopólio móvel e 
atacado, em objecto de concorrência, e que a fruição ociosa 
do suor de sangue de outrem se transforme em afã comer
cial». E que mais importa? Importa ainda que desapareça o 
feudalismo e que ao adágio. «a cada terra seu senhor» se 
substitua estoutro: «o dinheiro não tem dono». 

Quando a indústria se-torna nluito P;d~~~sa (como em 
Inglaterra, acrescenta Marx), despoja a grande propriedade 
dos seus monopólios e transfere-os para a concorrência com 
a propriedade fundiária estrangeira no mercado mundial (dos 
cereais). É assim que, em Inglaterra, a grande propriedade 
fundiária já perdeu o seu carácter individual visto que ela 
própria quer ganhar dinheiro! (cf. pp. 53-54). Pois não é 
evidente que a. cldade é simultaneamente local, instrumento 
e teatro dramático desta gigantesca metamorfose? Mas onde 
se desenrola tal transformação, uma vez que não seja conce
bida exclusivamente em termos de relação abstracta das cate
gorias: «propriedade», «troca», «dinheiro»? Marx nem sequer 
pensa em dizê-lo, de tão evidente que é, nem mesmo quando 
fala dos prolongamentos da propriedade fundiária no espaço 
urbano, ou seja, da «ligação entre o aumento da renda de 
casa e o da miséria». Com efeito. «do mesmo modo que a 
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renda de casa, a renda da terra, juro do terreno sobre o qual 
foi construída a cada, aumenta» (cf. pp. 39, 47, etc.). 

O mesmo acontece quando Marx passa à estigmatização 
da redução efectiva do «homem» em geral a uma máquina de 
produzir e de consumir (p. 35), da redução da história a leis 
económicas, da redução do trabalhador a uma actividade 
abstracta e a um estômago (cf. pp. 8 e 12). À medida que 

progride o ataque fundamental contra a propriedade privada 
tornada «potência histórica mundial» e se desenvolve a crítica 
e aprofunda o processo, tanto mais o contexto urbano se torna 
evidente. Aparece a alienação, afirma Marx, e com ela, por 
um lado, a exaltação das necessidades e dos meios de as 
satisfazer; por outro, o retrocesso à selvajaria bestial. «Até o 

ar livre deixa de constituir necessidaue para o operário; o ho
mem volta à sua toca, agora empestada pelo hálito pestilen
daI e mefítíco da civilização; passa a habitá-la a título pre
cário, como se ela fosse um poder estranho capaz de em qual
quer altura lhe fugir pois poderá ser expulso no dia em que ií 

não pagar a renda». Onde está a casa feita de luz que Ésquilo 
põe na boca de Prometeu? A cloaca da civilização passa a 
ser o elemento (meio) de vida do operário. O Irlandês sente 
uma única necessidade: a de comer  e, o que é mais, comer 

batatas que só para suínos prestariam; ora a Inglaterra e a 
França já têm em cada cidade industrial uma pequena Irlanda 

(p. 182). É quase acidentalmente que Marx é levado a mencio
nar o fundo do quadro. para ele simples cenário sombrio. 
Não cita nem a cidade nem a paisagem quando mostra que 

o mundo perceptível aos sentidos do «homem» mais não é i.\ 
do que obra desse «homem», e que deste modo «o homem» \ 

reproduz a natureza apropriando-se dela e o mundo aparen- I 
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temente «objectivo» Oll ilusória obra de Deus resulta do tra
balho (cf. pp. 63, 96, etc.). 

Aliás, tal referência aparece unicamente numa passagem 
tão obscura quanto decisiva. «A diferença entre capital e terra. 
lucro e renda fundiária. do mesmo modo que a diferença entre 
eles e o salário, a diferenciação indústria, propriedade imobi
liária e mobiliária, é também uma diferença histórica ...» (p. 
74). É uma passagem de-::isiva, pois Marx consagrará todo o seu 
labor posterior. incluindo O Capital, a comentar esta situação 
histórica e a mostrar como ela se transforma. Só no fim 
grande obra (inacabada) de Marx virá a resposta. Os ele
mentos da sociedade capitalista chegam na história como exte
riores uns aos outros: o solo, o proprietário, a natureza - o 
trabalho, os trabalhadores desligados dos meios de produ
ção - o capital, o dinheiro em demanda do lucro, o capi
talista, a burguesia. Os trabalhadores? Começaram por ser va
vagabundos. O dinheiro? Veio do comércio_o Os proprietários? 
Eram os senhores. A sociedade (burguesa) retoma 'esses ele
mentos, que ibe chegam separadamente; desenvolve-os, mistu
ra-os, congrega-os numa unidade: a produção ampliada, o 
sobretrabalho global, a mais-valia à escala de toda a sociedade 
(e não à escala da empresa, do capitalista ou do proprietário 
isolados). Mas as antigas diferenças voltam a aparecer e tor
nam-se em parte ilusórias e em parte reais. As categorias da 
população, classes e parcelas de classes, ignoram que participam 
na produção da mais-valia, na sua realização, na sua repar
tição; continuam a considerar-se distintas, continuam a pensar 
que o trabalhador recebe o preço do seu trabalho (salário). 
que o proprietário retira do solo a renda que lhe cabe e 
que o capitalista cobra o fruto (lucro) do seu capital produ
tivo, quando tudo isso mais não é do que a repartição da 
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mais-"êJ!a. <&lobal)! Deste modo, as particularidades transmi
tidas pel;'-hist6rfa-transformam-se em diferenças internas no 
modo de produção (sistema) capitalista, com duas partes indis
tintas. uma ilusória e outra real. A separação das classes é 
simultaneamente ilusória e extremamente real. É ilusória por
que as classes figuram na mesma sociedade, no mesmo «todo» 
que se sistematiza; aliás, há uma única fonte de riqueza social. 
E é real porque socialmente e na prática há uma separação 
de classes que como tal é mantida e vai até ao conflito. Onde 
Qc;oFre esta metamorf~se capital (da qual, muito co~creta
mente, provêm o capital e O capitalismo)? q<:o~re na( indústr!ª 
e na vida citadilUJ: (p. 74), que se constituem paralelamente- ,-" "-_._--"--~ 

à propriedade rural e não sem dela guardarem por muito 
tempo vestígios e estigmas. É portanto no seio da cidade, na 
vida citadina e por seu intermédio, frente à natureza, à vida 
campestre, aos campos já modelados pelo labor agrícola, que 
se inicia e se desenrola um conflito de consequências incal
culáveis. Para atingir a sua essência abstracta (ou seja pri
vada, inseparável do trabalho abstracto (ou seja sacia!), a 
propriedade tem que destruir pouco a pouco, até que ela desa
pareça, a propriedade do solo, que é a propriedade imediata, 
primitiva. Deste modo, a riqueza mobiliária (o dinheiro e o 
caiptal) suplanta a riqueza natural da terra e dos produtos do 
solo, que conferia ao proprietário prestígio quase mágico e 
do qual não podia ser «privado»; o aristocrata possuía uma 
auréola romântica - diria um sociólogo do século :xx que o 
assinalava um carisma. O prossuidor de dinheiro, de capitais, 
de títulos e de letras perdeu esse prestígio e despojou a pro
priedade do seu valor místico. Onde? Em que contexto? Na 
vida citadina, medium (meio, modo, mediação, intermediário) 
da transformação. Eis que se pronunci~ finalmente o nome 

'kc. 
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do monstro, do local das metamorfoses e dos encontros, do 
espaço teatral em que se misturam ilusório e real e que simula 
a apropriação (onde a apropriação sob a forma de alienação 
conj!itllio{{direitQ~:de,cIª-ªQ~?~cf. _IC 69) -.:., e onde: final

·'-;;nte,. o capital ... vitorioso parece ter descoberto. a fonte da 
riciu~~i~ no~trabalho" humano' . .. ·'---c-·",__ 

E assim chegamos ao fim dos Manuscritos de 1844, cuja 
importância não devemos hoje sobrestiinar nêili-sü'bestima; Mar
cos de um percurso, são textos que apontam para uma direc
ção e servem de orientação. O que lhes falta, e que por isso 
mesmo revelam, é tão importante como o que abertamente 
trazem porque o dizem. Do embate (dialéctico) entre as cate
gorias, das núvens e da tempestade conceituais surgem relâm
pagos e auroraS. Prosseguindo o nosso caminho e deixando 
de lado outras interrogações que se podem dirigir ao Marx 
de 1844, passaremos agora a A Ideologia Alemã (1845-1846). 

Influência directa' de Engels? Gmtacto com os factos? 
A paisagem modifica-se, a ~$llidAd.s...';l~ª encontra-se agora 
em primeiro plano, ainda que dentro de determinados limites. 
Para situar esta entrada da cidade no pensamento marxista, 
para compreender a sua importância e os seus limites, é neces

sário compreender a..i!.!~~ijg. tf~ __~!:'!:kaL~t;Le aJ!!!:?!5!.8iP, o que 
as distingue e o que indissóciavelmente as liga. 

A confrontação entre a ontologia e a antropologia (entre 

'. a velha filosofia orientada para a metafísica e a posição «fí.. 
sica» do ser humano considerado como ser da natureza) pôs 
a nu o conflito radical entre estas duas representações. Ê im
possível contentarmo-nos com o ecletismo, com uma vaga sin
tese. Marx, que levou o processo até ao fim com incompará
vel poder de teorização, só deixa uma saída: resolv~r_.2_S:~Il~ 

l!i!Q",sul2e.mndQ-Q, derrubando os termos da contradição por 
~~.::' 
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uma «revolução teórica» (expressão que figura no início dos 
Manuscritos de /844, p. 3, atribuída a Hegel e a Feuerbach). 

Marx e Engels concebem um processo com dois aspectos: 
história e praxis. A história resume a produção do ser humano 
por ele mesmo. O termo «produção» é entendido numa acep
ção ~1Uito nlais latà-aô qu·e em économia e assume o sentido 
de toda a filosofia: produção de coisas (produtos) e de obras, 
de ideias e de ideologias, de consciência e de conhecimento, 
de ilsões e de verdade. A história vai assim do passado lon
gínquo (original) ao presente, e o historiador refaz o caminho 
em sentido inverso para compreender como pôde, o passado 
gerar o presente. Por outro lado, a_Pt~-r!~s::Jundamentada neste 
movimento e apoiada no presente que constitui, prepara o 
futuro, encara o possível, isto é, no limite, a total transfor
mação do mundo real por uma revolução total. t\ análise da 
prática social (praxis) mostra: produ~ão em sentido restrito 
e produtividade social, prática política, prática revolucionária. 
etc. Segundo Marx, só o pensamento materialista e dialéctico 
consegue apreender a dupla determinação do processo, a saber: 
historic,'dade e praxis. porquanto apreende a sua complexi
dade. as suas diferenças. conflitos e contradições. É isto que 
constitu i o rnaterialismo histórico. 

-~---~"-----~ ---o 
Mas logo aparece um problema. Se isto é verdade, se a 

história e a praxis constituem a base dos conhecimentos, como 
é que os homens que vivem em sociedade só ao fim de tanto 
tempo se aperceberam disso? Como é que das suas relações 
podem nascer ilusões e mentiras, quando a verdade salta aos 
olhos? Qual a razão deste erro? Como explicar a inacreditá
vel mistura dc delírio e de razão que enche os cérebros hu
manos? 

Os fundadores da nova doutrina não querem saber dos 
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«heróis filosóficos», mas devem evitar decalcar tal modelo. Em 
que consiste a ilusão filosófica? Antes de mais, consiste em 

que para o filósofo tudo s<:J)~~s_a no domínio do pensamento 
puro, fora do mundo profano. Depois, em que oJJlósQD:> ~c-º:
lhe uma categoria abstracta, o Homem, a ,Consciência, a 
Substância, o Úni(;o, e lhe atribui importância privilegiada e 
exclusiva, fazendo dela um Absoluto. Quando o filósofo quer 
ser «crítico» e pensa que o é, ataca os confrades, as «ideias 
falsas» aceites pelos outros filósofos. a religião comummente 
admitida. O filósofo que 'se crê revolucionário pensa que 
muda o mundo. quando o que faz é sonhar em levar de ven
cida alguns dogmas análogos aos seus. Jamais lhe ocorre a 
interrogação essencial: quais são os pressupostos. as condições 
de existência desse pensamento? Qual é o elo entre a filoso
fia e a realidade alemã? Interrogação que o filósofo não 
levanta. Marx e Engels formulam a pergunta e dão-lhe res
posta. Não partem de dogmas, de bases arbitrárias, mas de 
bases reais: os indivíduos e as suas condições de existência 
cmpiricamente verificáveis. 

Convém aqui notar que. feita esta afirmação, os autores de 
A Ideologia Alemã dão um salto prodigioso da actualidade 
para as origens. Que há de original nestas actividades por 
meio das quais «os homens» produzem directa ou indirecta
mente as condições em que existem, modificando a natureza? 
Quem diz «produção» diz também «reprodução», simultanea
mente física e social: reprodução do modo de vida. «A ma
neira por que se manifesta a vida dos indivíduos reflecte com 
grande exactidão o que eles são. O que eles são coincide assim 
com a sua produção. quer com o que produzem quer com 
a maneira por que o produzem» (p. 46, trad. Bottigelli). 
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E agora novo salto, mas desta vez de trás para a frente. 
Salta-se dos «seres humanos» (que se distinguem dos animais 
porque produzem, utilizando instrumentos que eles próprios 
inventaram, distintos dos seus corpos) às diferenças nacionais. 
A re-leitura crítica destes textos célebres nada tira à sua 
importância, mas torna impossível passar por cima das lacunas 
da argumentação. É esta a única forma de discernir pontos 
fortes e pontos fracos. As afinnações incisivas, as que a 
memória retém e se transformam em citações célebres, nem 
sempre coincidem com os pontos fortes da elaboração teórica. 
Torna-se facílimo notar e sublinhar as proposições abusivas 
que foram quer sobrestimadas quer depreciadas, de forma 
igualmente excessiva (caso, aqui, da famosíssima tese que reduz 
o pensamento e a consciência ao simples «reflexo» da reali
dade 	 exterior). 

Não residirá no conjunto das proposições relativas à cidade 
o primeiro ponto verdadeiramente sólido, não procedente de 
arbitrário salto do tempo nem de recurso ao original? A divi
são do trabalho «no seio de uma nação» (indicação pouco 
clara: de onde vêm estas «nações»?; da divisão do trabalho, 
o que é quase uma tautologia) acarreta a separação do tra
balho industrial e comercial, por um lado, e do trabalho agrí
cola, por outro. Ocorrem assim «a separação Qa. cidade .~ 

dos campos e.. ~ ()posição dos respectivos interesses» (p. 46) 
e, mais geralmente, múltiplas divisões e separações particula
res das actividades sociais. Há ligação entre o desenvolvimento 
da divisão do trabalho, as diferenças entre trabalhos e trocas, 
as diferentes formas da propriedade: primeiro, a propriedade 
comunitária (tribal), com progressivo predomínio da família 
e divisão do trabalho quase natural (biológica) dentro da 
família depois, a propriedade comunaI, que provém da reu
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111ao de várias tribos numa cidade, por contrato ou conquista. 
Ao lado desta propriedade comunal constitui-se e desenvolve-se 
a propriedade privada, de início como forma anómala da 
propriedade comunal e sobretudo como propriedade de escra
vos. Descortina-se aqui a oposição entre o comércio e a indús
tria no interior da cidade, e a argumentação adquire notável 
vigor e novidade. Desaparecem as obscuridades da formulação 
(qual o significado exacto do termo «forma» na expressão 
«formas da propriedade»?). Os autores marcam um ponto 
cuja importância na hi'storicidade a história dos historiadores 
nem sempre soube reconhecer, embora se trate de uma arti
culação decisiva, de um marco miliário no tempo histórico ... 

A Antiguidade partia da cidade, enquanto a Idade Média 
(subentenda-se: europeia, ocidental) partia dos campos (cf. 
p. 48). Na Antiguidade, a cidade política organizava, dominava, 
protegia, administrava. explorava um território com os seus 
camponeses, aldeões, pastores, etc. Nalguns casos, como em 
Atenas e Roma, esta cidade política conseguiu dominar, tanto 
pela guerra como pelas trocas (troca pura e comércio), terri
tórios incomparavelmente mais vastos do que os seus arredores 
imediatos. No seio deste desenvolvimento urbano. o único 
conflito de importância era o que opunha escravos e cidadãos. 
Esta a única relação de classes. 

Na Idade Média estas relações invertem-se. O senhor apoia
-se nos campos; domina um território reduzido e quer expan
di-lo. A propriedade feudal sai de um processo duplo: a de
composição do Império romano (que não obstante deixa atrás 
de si terras cultivadas e vastos espaços já unidos por laços 
comerciais e políticos) e a chegada dos bárbaros, que resta
belecem uma comunidade, a dos camponeses. A estrutura hie
rárquica da sociedade medieval tem por base a suserania 
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fundiária e militar em solo ocupado por comunidades subju
gadas. O restabelecimento da comunidade pelos bárbaros não 
reconstituiu a propriedade comunal antiga, tendo-a apenas 
subordinado à estrutura feudal. Contra quem se dirige esta? 
Simultaneamente contra CI classe produtcra dominada (a dos 
camponeses) e contra as cidades (contra os seus habitantes, os 
«burgueses» que se entregam ao comércio e às trocas). Trata~se 
de uma dupla futa (le classes', luta sobretudo encarniçada entre 
burgueses e senhores, e dela nasce a revolucão urbana da 

-......, " -~......." 


Idade Médi~t e o apªrecimento do Estado monárquico. 
Donde proveio então a estagnação' económica, social e 

política que levou à perdição da sociedade antiga e dos seus 
impérios? São múltiplas as causas, múltiplas as razões. Pro
veio da escravatura, que limitava o crescimento (fraca produ
tividade e fraco espírito inventivo dos escravos), e proveio de 
não ter havido outras grandes lutas de classe além das vãs 
iulas de escravos contra os seus prossuidores. Já na Idade 
Média europeia a cidade, até então subordinada à estrutura 
fcudal, conquista o domínio e simultaneamente destrói a estru
tura feudal, que incorpora em si, transformando-a. 

A propriedade feudal da terra (propriedade fundiária: comu
nidade camponesa dominada pela hierarquia dos senhores) «ti
nha como' seu homólogo nas cidades a propriedade corpora
tiva», Na' comunidade dos artífices havia a hierarquia dos 
vários mestres: 'mestres de corporação, oligarquia urbana, ho
mens enriqllec:dos e que dominavam a cidade politicamente. 
A associação dos produtores lutava contra a pilhagem dos 
nobres, organizava os mercados (mercados cobertos), acolhia 
os servos evadidos, garanlia protecção e crescimento aos pe
quenos capitais (comerciais) existentes ... 
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A estrutura dessas duas formas (propried,acle fuººiária, Rr_o
priedade corporativa nas cidades) dependia de relações de 
produção e de forças produtivas limitadas: agricultura ainda 
rudimentar, indústria ainda artesanal, intercâmbio ainda pouco 
intenso, divisão do trabalho pouco profunda. Donde «a pro
priedade por ordens», a nobreza 0~~.1,~E..9. e o Te[,Ç.~.r2 E,§.tª.oo 

príncipes, camponeses, mestres de ofícios. " 
Quando as cidades comerciais se expandc:m e encetam rela

çües entre si para se federarem ou se combaterem, aquela 
estrutura transforma-se: Daí a divisão entre _c0l!!~_rçi9 e ind~s
tria, por um lado, e, por outro, a aliança no seio dosE~lados, 
entre a nobreza rur,al e as oligarquias urbanas. Tais aconteci
l11~ntos foram posteriores' à v'itória-'das cIdades sobre a no
breza rural (revolução. da!' comunas e da burguesia urbana), 
ou seja, à inversão da situação inicial de domínio dos campos 
e da propriedade rural, da estrutura feudal, sobre as cidades, 
ainda fracas, 

Não é necessário forçar muito o pensamento de Marx e 
de Engels nestes textos - bastando cotejá-los com outros (em 
geral posteriores) - para deles se tirarem as seguintes conclu
sões, A sociedade antiga (o modo de produção esclavagista) 
apagou-se lentamente sem 'pwduzir outro modo de produção. 
outra socredade. A sua história é fundamentalmente a história 
do seu declínio após breve. embora fulgurante, período de 
ascensão. Porquê? Porque a cidade antiga era um sistema 
fechado e as lut,iS intestinas só podiam devastá-Ia interna
mente e não abri-Ia para outra realidade prática. As revoltas 
de escravos, inteiramente legítimas, estavam antecipadamente 
vencidas. E porquê? Porque estava antecipadamente garantido 
o domínio da cidade política sobre os campos vizinhos, implí
cito na relação «cidade-campo». O emprego de escravos no!> 

43 

http:E,�.t�.oo
http:Te[,�.~.r2


trabalhos agrícolas (nos grandes domínios latifundiários) de O leitor notará aqui que em A Ideologia Alemã interca

pendia da cidade, que assim se servia dos seus meios de pro la-se, entre as proposições fundamentais (crítica filosófica da 

dução e das condições do seu poder. Era uma contradição da filosofia) e uma nova e bem concatenada série de pro· 
interna da cidade. Tal relação não só impunha à cidade antiga posições gerais, um primeiro desenvolvimento das relações entre 
limitações de toda a espécie, como a obrigava a sofrer os a cidade e o campo que define claramente o «materialismo 
efeitos destrutivos autodestrutivos, poder-se-ia dizer - das histórico». Como não concluir, portanto, que o materialismo 
lutas que em si se desenrolavam e em que participava. As histórico apresentado por Engels e Marx não consiste em gene
contradições da cidade antiga eram destrutivas, e não criado ralidades de ordem filosófica, ainda que visando os filósofos, 
ras de superação. mas se apoia antes numa história até então desprezada (e des

Assim, na Europa da Idade Média (tendo o cuidado de prezada talvez nos nossos dias), a história da cidade? 

excluir o caso do «modo de produção asiático») a relação 
 «Eis portanto os factos» (p. 49). Determinados indivíduos 
cidade-campo torna-se conflitual. Após a intervenção maciça estabelecem determinadas relações sociais e politicas (que na 
dos bárbaros, executores das leis da história contra a cidade prática mantêm, que «desempenham», mas que não dependem 
antiga, que substituíram por nova sociedade tribal e comuni deles e não foram escolhidas por eles). Observa-se e revela-se 
tária, a cidade e a burguesia medieval tiveram de lutar para aqui O elo entre a estrutura sócio-política e a produção. «A es
conseguir a supremacia política e a capacidade de explorar trutura social e o Estado resultam constantemente do processo 
economicamente os campos, tomando o lugar dos senhores fun

vital de determinados indivíduos, sendo esses indivíduos não tais 
diários na recolha do sobretabalho (rendas da terra), na pró

como eles próprios se possam imaginar ou como outros os re
pria propriedade (destruindo a propriedade feudal do solo pelo 

presentam, mas tais como são na realidade; ou seja, tais como 
imenso processo que já entrevimos). O sistema urbano não podia 

labutam e produzem ... » (p. 50). fechar-se sobre si mesmo, visto que representava a ruptura (a 
E surge aqui a fórmula decisiva. Que é a produção? Emabertura) do sistema feudal. No decurso deste processo a cio 

sentido lato, herdado de Hegel mas transformado pela crítica dade gera algo de diferente, algo que a ultrapassa: no plano 
da filosofia em geral e em particular pela crítica do hegeliaeconómico, gera a indústria; no plano social, gera a proprie
nismo, pela contribuição da antropologia, a produção não sedade de bens móveis (não sem transigir com as formas feudais 
limita à actividade que dá forma às coisas para as trocar.de propriedade e de organização); no plano político, final
Há obras e há produtos. A produção neste sentido lato (produmente, gera o Estado. Esse o resultado histórico da primeira 

grande luta das classes e das formas sociais na Europa:cidade . ção do ser humano por si próprio) acarreta e abarca a produ

.fQ1ltra......camPQs, 1:>1J.~guesia contra feudalismo, proprieda~e'de ção das ideias, das representações, da linguagem: intimamente 

. bens móveis e propriedade privada contra propriedade fun.- ligada «com a actividade material e o comércio material dos 

diária e comunitária. homens, ela é a linguagem da vida real». São homens que pro
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duzem as representações, as ideias; mas não «os homens reais. 
os homens actuantes». 

Deste modo, a ,pr_()dução tudo abarca e nada exclui do 
que é humano. O mental, o úÚelecLual, o que passa por «espi
rituah> e o que a filosofia toma por seu domínio próprio são 
«produtos» como tudo o resto. Há produção das represen
tações, das ide ias, das verdades, como a há das ilusões e dos 
erros. Até há produção da própria consciência. É isto que 

afirma e precisa uma passagem notável: «Desde sempre pesa 
uma maldição sobre 'o espírito' a saber: a de eslar poluído 

por uma matéria que aqui se apresenta sob a forma de cama
das de ar agitadas, de sons, numa palavra, pelas formas da 
linguagem. A linguagem é tão antiga como a consciência - a 
linguagem é a consciência real prática, que também existe 
para os outros homens, e existe portanto unicamente para mim» 
(p. 59). Para Marx e Engels não há pensamento sem consciên
cia nem há consciência sem linguagem, ou seja, sem suportes 
e relações. O ser humano distingue-se do ser biológico por criar 
as suas relações e possuir por consequência uma linguagem - a 
sua linguagem, por meio da qual as relações existem como 
relações. A consciência é assim um produto (social). Quanto 
à «consciência de si mesmo», que existiria por si, forma abso
luta da consciência, espírito, divindade, é uma ilusão dos filó
sofos. Note-se, de passagem, que se poderiam também reunir 
tematicamente os textos de Marx sobre a linguagem. Embora 

não tenha desenvolvido o seu pensamento sobre este assunto 
e lhe faltassem sem dúvida instrumentos conceptuais, Marx pa
rece esboçar tal desenvolvimento (por exemplo, no que toca às 
relações da linguagem e do valor de troca). 

A filosofia desce do céu à terra; o pensamento materialista 
sobe da terra ao céu, parte dos homens e da sua actividade 
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real. Não é a consclencia que determina a vida (social), mas 
a vid,~-"qu~-det~rmina a consciência. A libertação «é um facto 

histórico e não um facto intelectual. É impossível libertar os 

homens enquanto estes .nfjp_<:Olls~guirem al~al1ç~L <!ql!llº-_ de 
que necessitam para viver: a,limentos, bebidas, habitação, ve5
tuário qualitativa e quantitativamente perfeitos» (vollstiin

dig, p. 53). 
Não cabe aqui no nosso intento seguir a constituição do 

materialismo histórico mas, sim, situar neste desenvolvimento 
as passagens teóricas e as ideias de Marx e de Engels relati
vamente à cidade. Poremos, portanto, de lado o texto intitulado 
«A História» (pp. 54 e segs.), não sem fazer alguns comentá
rios. Engels e Marx jogam com o duplo sentido da palavra 

produção: 
a) O sentido lato, herdado da filosofia. Pr:odução. s!gnifica 

q:iqçflg e engloba _~_ arte, a ciência, as instituições e o próprio 
Esí<tdo, bem como as actividades geralmente .denominadas 
«práticas». A divisão do trabalho, que fragmenta a produção 
e faz com que o processo escape à consciência, é também pro
dução, como o são a consciência e a linguagem. A natureza. 
por sua Vf;Z transformada, é produzida; o mundo sensível, que 

parece dado, é criado. 
b) O sen,tido restrito, preciso, ainda que reduzido e redu

tor, herdado dos economistas (Adam Smith. Ricardo), mas 

modificado pela contribuição da concepção global da história. 
Há em Engels e Marx uma espécie de jogo duplo. Fazem 

beneficiar o sentido lato (filosófico ou quase filosófico) mas 
vago do termo «produção» do carácter preciso, empírico, quase 
<\positivo», da sua acepção restrita. Corrigem o carácter aca
Ilhado (reduzido e redutor) desta última acepção projectando 
nela a amplidão e as vastas perspectivas do outro sentido. 
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No sentido amplo, há produção de obras, de ideias, de «espi
ritual idade» aparente, em resumo, de tudo o que faz uma 
sociedade e uma civilização. Em sentido restrito, há produ
ção de bens, de alimentos, de vestuário, de habitação, de 
coisas. O segundo sentido apoia o primeiro e designa a sua 

«base» material. 
Engels e Marx conseguem convencer o leitor de que a 

história abarca e comporta este duplo processo, este duplo 
sentido. Todavia, a argumentação desenrola-se com certa de
sordem, com fraquezas que talvez expliquem por que razão 
OS autores abandonaram a obra e não a publicaram. Quando 
se diria resolvido o problema das origens, ei-Ios que o reto
mam para examinar os «quatro aspectos das relações histó
ricas originais», a saber: a produção de meios (instrumentos, 
ferramentas) que permitem dar satisfação à necessidade pri
mária~ a produção de novas necessidades~ a reprodução, ou 
seja, a família; os laços que associam os trabalhadores na 
produção. Quatro «momentos» simultaneamente originais e 
perpétuos, isto é, históricos. É evidente que estes «momentos», 
inerentes a toda a história, nada dizem do que foi e do que 
é a história. Esta só aparece com a divisão do trabalho, que 
só se torna tal a partir do momento em que se opera a divi
são do trabalho material e do trabalho intelectual. «A par
tir deste momento, a consciência pode verdadeiramente ima
ginar-se algo mais do que a consciência da prática existente, 
pode imaginar que representa realmente alguma coisa sem 
representar algo de real» (p. 60). E por isso os autores sal
tam da análise dos «momentos» para considerações actuais 
sobre a consciência nacional e as pretensões nacionais (ale
mãs) à consciência universal. Considerações críticas excelentes 
mas que ultrapassam as premissas ao saltar, em nome da his
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tória, por cima da história. O seguimento ressente-se deste 
salto um tanto demasiado dialéctico, em particular nas con
siderações que retomam a teoria filosófica da alienação (p. 63) 
em nome da história sem dizer se se trata de uma alienação 
ou de uma desalienação pela história! .. , 

Por que razão as observações críticas poupariam o pen
samento crítico? Na realidade, o texto volta a desenrolar-se 
com coerência e amplidão, e o seu interesse reacende-se 
quando a cidade retoma (pp. 80 e segs.), como se a cidade 
reunisse efectiva e concretamente as duas acepções do termo 
c~!!t~al - a produção. 

Retoma-se aqui o texto anterior respeitante à cidade (pp. 
46 e segs.), mas a nível superior. Entre ambos, que temos? 
Temos alguns bosquejos do desenvolvimento histórico e da 
sua riqueza, bosquejos em si ricos de fórmulas estimulan(es, 
mas em que se misturam ideias colhidas em todas as épocas, 
desde as origens à revolução total. Como estamos longe - em
bora aqui e ali o reencontremos - do nome que serve de 
pretexto à argumentação e lhe dá o título: Feuerbach! Que 
imensa confusão, à qual gerações de exegetas tentarão dar 
arrumação, emprestar método e rigor, contentando-se aliás 
em extra ir deste manancial algumas citações, sempre as mes

mas... J 
Na segunda passagem sobre a cidade o pensamento no

vamente se adensa e se precisa, situando-se claramente no 
(empo e no espaço. Retomam-se as teses anteriormente enun
ciadas que trazem simultaneamente materiais novos e uma 
forma concentrada. Ao leitor moderno afigura-se de vez em 
quando que Marx e Engels serão capazes de responder a uma 
pergunta que lhes afIora à pena: «Qual é o sujeito da histó
ria?» Para eles, nestas páginas, o sujeito da história é a ci
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dade. Mas não nos apressemos com conclusões definitivas. 
Marx debruçar-se-á, mas mais tarde, sobre o problema do 
Sujeito, que só nos Grundrisse se explicita. o Sujeito colec
tivo, o sujeito da história, o sujeito ao qual deve ser impu
tado o global, a praxis no seu conjunto, já não é o Estado 
hegeliano, que Marx refutou na sua crítica do hegelianismo 
(filosofia da história e história da filosofia, teoria do Estado 
e do Direito). Mas então quem é? Marx sempre hesitará em 
dar resposta definitiva. Será a «sociedade»? O modo de pro
dução? As classes? O proletariado, como classe privilegiada 
negativa e positivamente? Talvez considerando a interrogação 
em si como especulativa (filosófica e não prática e/ou polí
tica), Marx parece ter-se abstido de responder - apesar de 
ter formulado a interrogação clara e distintamente. 

Aqui, o Sujeito da história é incontestavelmente a Cidade, 

i que se apresenta com vários caracteres preciosos: 
.I a) O campo, por oposição à cidade, é dispersão e isola

1 mento. A Cidade, pelo contrário, concentra não apenas a po
J 

pulação ma,s também os instrumentos de produção, o capital, 
as necessidades, as fruições, logo, tudo o que faz com que uma 

. ) sociedade seja uma sociedade. É por isso que «a existência da 
cidade implica simultaneamente a necessidade de administral ção, de polícia, de impostos, etc., numa palavra, a necessi
dade da organização comunal e, portanto,cla,pqlíUça_ em ge

; ral» (p. 80).
I A existência urbana confunde-se com a existência polí
! tica, como a palavra indica. Se a cidade concentra o que 
"\ faz uma sociedade, reparte-o de maneira relativamente razoá
~el entre organizações e instituições. 

b) Não obstante, a separação da cidade e do campo 
mutila e bloqueia a totalidade social: depende ela da divisão 
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do trabalho material e intelectual que incarna e de que é tra
dução. Nesta separação, incumbe ao campo o trabalho ma
terial que não requer inteligência e à cidade o trabalho enri
quecido e desenvolvido pelo intelecto, incluindo as funções de 
administração e de comando. Esta oposição vai-se acentuando 
ao longo de um imenso progresso social: passagem da barbá
rie à civilização, da organização tribal ao Estado, do provin
cialismo à nação. Momento simultaneamente inicial e per
pétuo da história, que persiste «ao longo de toda a história 
da civilização até aos nossos dias» (p. 80). Mas esta histó
ria vai avançar no tempo sempre pelo seu lado negativo e 
mau. A, separaçã(), ~çarreta a separação da população em clas
ses e «não pode existir senão no quadro da propriedãde pii~ 
vada» do solo e do, dinheiro, tomando a última o lugar da- \-- ----"- ----' 

primeira como poder 'dominante. Que resulta daí? A alienação 
geral. O indivíduo subordinado à divisão do trabalho sofre 
uma actividade e uma situação que lhe são impostas. A sua 
«hominizaçãü» (termo posterior ao pensamento de Marx e de 
Engels mas que toma aqui sentido teórico) experimenta por 
esse facto uma paragem e regressa ao nível pré-histórico. De 
um lado temos um «animal rural» e do outro um «animal 
urbano», ambos limitados. Terá ocorrido aqui a Engels e a 
Marx a fábula célebre? Uma das passagens, igualmente céle
bre, da Fenomenologia de Hegel fala-nos de animais abstrac
tos: os especialistas mutilados pela divisão do trabalho, quer 
na abstracção quer na redução ao biológico. Um não exclui 
o outro. Dupla limitação: da vida e da consciência, da activi:. 
daQc práÜcã'e'da-capacidade criadora. A-vantagem da cidade 
volta-se contra ela. O animal das cidades opõe os seus inte
resses aos do animal dos campos. Tais lutas e ódios seriam 
vãos se não produzissem uma sociedade diferente. 
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c) A separação da cidade e do campo pode e deve su
perar-se, como aliás a própria divisão do trabalho. (Mais 
tarde, sobretudo nos Grundr:sse,· Marx mostrará que essa su
peração, que vai buscar inspiração ao trabalho. agiícola pouco 
dividido e aos utópicos como Fourier, teorizadores da comu
nidade agrária, toma sentido mais elevado por meio do tra
balho industrial e da automatização). A abolição da oposição 
entre a cidade e o campo «é uma das condições primeiras da 
comunidade» (p. 81), entendendo-se que se trata da comuni
dade retomada após o desenvolvimento histórico com todas 
as suas conquistas, na sociedade dita «comunista». Esta su
peração resulta de uma «massa de condições materiais prévias 
que não se consegue alcançar com a simples vontade», e muito 
em especial do crescimento das forças produtivas bem como 
de novas relações de produção (e por consequência de um 
outro modo de produção e de uma outra sociedade). A supe
ração não resulta portanto de uma decreto nem de uma in
tenção da consciência. Existe uma tendência nesse sentido, 
é esse o sentido da tendêl1da histórica, a de toda a prática 
e de toda a sociedade, que assim se explicita. 

Por consequência, a cidade abarca na verdade a dupla 
acepção do 
lugar onde 
sentido à;' 
constitui o 

termo «produzio>. Sendo também ela 
se produzem obras diversas, incluindo 

produção: necessidades e satisfações. 
lugar onde se produzem e trocam os 

obra, é o 
o que dá 

Igualmente 
bens, onde 

são consumidos. Nela se conjugam estas realidades. estas mo
dalidades do «produzir», umas imeditas, outras mediatas (in
directas). Esta unidade, de que é o suporte social, de que é o 
«sujeito», unidade que era abstracta e intemporal, recebe da 
cidade concretização e inserção no tempo. 

Nesta perspectiva, a retomada a nível mais elevado das 
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teses relativas à cidade medieval (isto é, as do primeiro texto, 
pp. 58 e segs.) confere muito maior vigor à argumentação. 
As cidades produziram a burguesia e os primeiros proletários. 
Para melhor compreensão deste fenómeno, debrucemo-nos 
sobre a divisão do trabalho: em que consiste ela? Os. traba
lhos divididos completam-se, parece; os seus resultados en
cadeiam-se porque são necessários uns aos outros. Se um 
grupo, organizado ou não, produz instrumentos, o grupo que 
deles se serve é indispensável à sociedade. Dir-se-ia portanto 
que a divisão do trabalho substitui uma sociedade simples 
por outra mais complexa, mais harmoniosa, mais «orgânica», 
dirá Durkheim. Não, afirma Marx. Os resultados, os «pro
dutos», completam-se, mas as actividades divididas confron
tam-se e afrontam-se, geram desigualdades e conflitos. 

. Consideremos, no primeiro estádio da vida social, a socie
dade tribal ou comunitária, os trabalhos divididos princi
palmente segundo as idades e os sexos - na família em sen
tido lato. Sem dúvida que constituem uma cadeia, que uns 
pressupõem os outros e todos se completam. Num pequeno 
número de casos, cabe neles às mulheres honroso estatuto c 
importante papel. mas na imensa maioria dos casos conhe
cidos o estatuto feminino 
e depreciam as actividades 
mulheres para actividades 
funções acarreta a luta dos 

degrada-se. Os homens dominam 
femininas ou então relegam as 

depreciadas. A desigualdade das 
sexos e essas condições prevale

cem, apesar de todos os motivos e causas que mantêm a uni
dade dos· sexos nos quadros de uma sociedade: sentimentos, 
desejos, religião, moral, ritos, etc. Por consequência, a desi
gualdade dos sexos e a luta entre eles são inerentes à família. 
Igualdade dos sexos? Palavras vãs, vã reivindicação, até 
meSll10 no plano económico, se não se suprimir a família (cf. 
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ldeol. al., p. 92). Existem unidades sociais nas quais os tra

balhos sejam estritamente complementares, encadeados (liga

dos) uns nos outros por uma conexão racional? Sim, afirmará 

Marx mais tarde, depois de ter aprofundado o assunto. 

Sim - mas na empresa, e exclusivamente aí, onde reina a 

divisão técnica do trabalho. Nesta divisão do trabalho, são 

os instrumentos do trabalho que comandam e que instituem 

uma ordem de interdependência. A divisão técnica do traba

lho difere profundamente da divisão social. Na medida em
"---

que há divisão técnica, há unidade e solidariedade, comple

xidade e complementaridade. A separação das funções em 

funções de comando e funções produtivas é um facto social 

e não técnico. No modo capitalista de produção, a divisão 

social do trabalho faz-se no mercado a partir das exigências 

do mercado e do aleatório que este comporta. Não há nela 

a racionalidade que é possível exercer-se na empresa. No 

mercado há concorrência e, logo, possibilidade de conflitos 

seguida de conflitos reais entre indivíduos, grupos e classes. 


No seio de uma unidade de produção tal como a empresa, 

há divisão do trabalho entre as oficinas e partes da empresa, 

por um lado, e, por outro, entre os indivíduos produtivos no 

seio da oficina. 

Nesta perspectiva é lícito interrogarmo-nos se logo na 
Idade Média, no seio das cidades, não terá havido uma divi
são técnica do trabalho que fez da cidade uma espécie de em
presa ou de oficina gigante perante a dispersão das unidades 
produtivas dos campos. Pode buscar-se na corporação uma 
relação entre certa divisão técnica do trabalho, muito fraca, 
e uma divisão social mais poderosa e já constituída em função 
do mercado. Podemos finalmente perguntar-nos o que acon
tecia quanto à divisão do trabalho entre as corporações e as 
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próprias cidades, e Marx e Engels assim fazem no texto que 
comentamos, sempre subordinando a complementaridade dos 
trabalhos ao carácter conflitual do conjunto das relações. 

A divisão do trabalho em ligação com as formas da pro
priedade não gera apenas a unidade social mas, nesta so
ciedade, rivalidades e conflitos. Ao facto, já conhecido, de 
que a totalidade como tal escapa aos que têm no conjunto um 
lugar fixo e cuja actividade é meramente limitada, vem agora 
juntar-se o afrontamento entre as funções. A cidade e os cam
pos completam-se? Sem dúvida, num sentido; noutro sentido, 
a guerra entre ambos era inevitável e foi permanente, mas 
fecunda, na Idade Média; e múltipla, também. O afluxo dos 
servos fugitivos, perseguidos pelos senhores, e o seu êxodo 
incessante para as cidades autónomas, que os acolhiam mas 
os exploravam, foi uma forma económica do conflito cuja 
força militar urbana assumiu a forma política. Perante os se
nhores da terra e os camponeses, que lhes asseguravam subsis
tência e matérias-primas (trigo, lã, etc.), as cidades protegiam-se 
e organizavam-se no duplo plano económico e político: cor
porações, milícias, edifícios comuns, etc. Esta organização da 
cidade, dirigida contra o adversário exterior, não tinha por 
única consequência uma hierarquia específica da cidade, pois 
induzia modalidades de trabalho produtivo destinadas a grande 
futuro (bem entendido, sem que os indivíduos afectados se 
apercebessem disso imediatamente!). Os servos libertados pela 
sua -entrada -na comunidade urbana 'não podiam defender-se. 
Chegavam um a um e, por isso, à mercê dos mestres das 
corporações e dos chefes dos ofícios. Na maior parte dos 
casos, (!ram servos que não sabiam nenhum ofício. Assim se 
formou uma ,plebeae «jornaleiros» para os quais o trabalho 

Cse media já em tempo (d. pp. 81 e 82). 
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As associações multiplicaram-se duplamente nestas cida
des de base corporativa (comunitária e hierárquica): associa
ções internas nas cidades medievais externas, entre as cida
des como entidades poUticas. Essas associações tinham múl
tiplos objectivos: proteger as propriedades e as pessoas dos 
seus membros e multiplicar os meios de produção, tendo-se 
mostrado eficazes no duplo plano económico e político, que 
uniam estreitamente. Visavam simultaneamente a plebe da ci
dade e os adversários de fora, senhores e príncipes, sem esque
cer os camponeses. Com efeito, as revoltas da plebe e dos 
«companheiros» contra a ordem ccrporativa e municipal rara
mente atingiram o estádio do motim, não passando em regra de 
rebeliões no seio das próprias corporações. «As grandes subleva
ções da Idade Média partiram todas dos campos, mas estavam 
também votadas ao fracasso devido à dispersão dos campo
neses e à sua falta de cultura, resultante daquela» (p. 82). 

Nessas cidades havia dinheiro, mercadorias e mercados, e 
portanto capif(d. Em quê e porquê não era ainda o capita
lismo? A razão, respondem Marx e Engels, está no carácter 
ainda espontâneo e natural de um processo que todavia já 
era muito complexo. 

O conflito (dialéctico) entre a cidade e o campo não exclui 
certa unidade e, o que é mais, inclui-a até, como em todo o 
processo dialéctico. Há portanto uma dificuldade de análise: 
apreender a relação exacta entre a unidade e a contradição, 
o momento em que o conflito se resolve (quer gerando· novas 
diferenças quer retrocedendo para um declínio mais ou me
1I0S prolongado que gera a indiferença). A ordem da cidades, 
que lhes deu coesão, e a ordem nas cidades, ordem dos «bur
gueses» dominantes e das corporações, aparecem como uma 
unidade perante a nobreza rural; as suas condições de exis
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tência (propriedade móvel, trabalho artesanal) existiam «de 
maneira latente» (p. 95) muito antes de se separarem da asso
ciação feudal, de que até, depois de afirmada a sua diferença, 
revestiram a forma, que é precisamente a ordem (por oposição 
il «classe»). Na ordem feudal, a pertença a uma classe não é 

aparente, do mesmo modo que a diferença entre a pessoa e o 
grupo, entre a vida do indivíduo e as condições às quais ela 
se subordina, não é apercebida nem vivida como tal. Tudo 
parece natllreza e natural. «Um nobre é sempre um nobre, 
um plebeu, sempre um plebeu, abstraindo das outras relações 
que lhes dizem respeito» e sobretudo do dinheiro que possuem 
ou não possuem. Essas qualidades não se separam da indivi
dualidade. A diferença entre o indivíduo «pessoal» e o indiví
duo como membro de uma classe só muito mais tarde apare
cerá, com a concorrência e a luta dos individuos na sociedade 
burguesa. «Na representação. os indivíduos são mais livres sob 
o domínio da burguesia do que antes porque as suas condi
ções de existência são-lhes contingentes; na realidade, são na
turalmente menos livres porque muito mais subordinados a 
um poder objectivo» (pp. 94-95) - em termos filosóficos, 
muito mais alienados. 

«Nas cidades. CI capital era um capital natura1» (p. 8:!) 
que consistia numa herança: habitação, ferramentas, clientela. 
transmitiam-se de pais para filhos dado o fraco nível de tro
cas e a falta de circulação de bens e de dinheiro. Como rea
lizar, como transformar em dinheiro o valor de troca desses 
bens? «Contrariamente ao capital moderno, não era um capi
tal que se pudesse avaliar em termos monetários e que pouco 
importava estivesse investido de uma ou de outra maneira; era 
um capital directamente ligado ao trabalho determinado do 
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seu possuidor» e por consequência ligado a um «estado» (si
multaneamente ofício e ordem). 

Quanto à divisão do trabalho, esta não se estabelecia entre 
os operários, isoladamente. Uma corporação nada tem de ofi
cina, e a divisão técnica do trabalho só virá verdadeiramente 
a aparecer com a manufactura. No interior das corporações 
cada trabalhador «devia ser capaz de executar um ciclo com
pleto de trabalhos» (p. 83) e até mesmo tudo o que se podia 
fazer com o ferramental disponível. No quadro estreito da 
cidade medieval o artífice atingia certo sentido artístico. «Cada 
artífice da Idade Média entregava-se todo ao seu trabalho, 
com o qual tinha uma relação de servidão sentimental e ao 
qual estava muito mais subordinado do que o trabalhador de 
hoje, para quem é indiferente o trabalho que executa». 

Estes textos nada têm de romântico. Mais ainda: dissipam 
as ilusões românticas sobre o passado medieval. Podemos 
mesmo perguntar-nos se não vão demasiado longe. Será que 
o trabalhador dos nossos dias é indiferente ao trabalho, ao 
seu trabalho? Será que não vê nele mais do que um ganha
-pão? Se assim é com alguns, será verdade para todos? E se 
é verdade, porque é que tantas vezes e com tanto vigor se 
tem afirmado no pensamento «marxista» a eminente digni
dadedo trabalhador e do trabalho, a dedicação do primeiro 
ao segundó? Nestes textos, como em muitos outros, Marx e 
Engels não aludem às condições políticas nem mesmo à «so
ciedade}) 'noseucohjuntó,áó rríodódé produção como tolá
lidade. Trata-se da relação imediata entre trabalhador e tra
balho. A relação imediata do interessado afectivo desapareceu 
e em lugar dela há indiferença, isto por causa da divisão do 
trabalho inerente às relações de produção, sem considerar as 
instâncias superiores (superestruturais) da sociedade. 

Como quer que seja (e é problema que voltaremos a 
encontrar), na cidade medieval há capital sem capitalismo, há 
trabalhadores mas não proletariado (ainda que este esteja em 
gérmen no «povo» ou plebe das cidades). E porquê? Porque 
não há, por um lado, capital abstracto, ou seja, a abstracção 
realizada no quadro de um modo de produção específico, 
nem, por outro, trabalha abstracto, simultaneamente geral e 
parcelar, indiferente ao trabalhador. Como se disse, não se sai 
do plano da natureza, do seio da relações directas, pessoais, 
imediatas; ainda não se atravessou certo limiar de ahstracção 

social. 
Dá-se um passo em direcção a tal limiar quando ~c_C()1pér

cio se separa da produção e se constitui uma classe particular 
de comerciantes, o que significa ligações ampliadas, que ultra
-passam para cada cidade os campos circunvizinhos, e novas 
necessidades «cujo grau de desenvolvimento era determinado, 
em cada caso, pelo nível de civilização». Notemos o carácter 
desta última fórmula. Confusão? Incerteza? Não se trata do 
nível das forças produtivas. isto é, da produção em sentido 
restrito, mas de produção em sentido lato. Surgem novas ne
cessidades nos territórios «acessíveis ao comércio», seguidas 
de ligações, de comunicações e de meios de comunicação. Mas 
de onde vêm essas necessidades? A quem imputá-las e por

quê? 
Em resumo, a múltipla luta da cidade contra a terra e os 

seus detentores (comunidades aldeãs e senhores), contra as re
lações imediatas que os ligam, não cortou o cordão umbilical. 
Na luta dos homens associados contra a natureza, e durante a 
qual esses hmens prolongam a natureza ao dominá-la pouco 
a pouco, a cidade medieval representa ponto nodal e lugar 
privilegiado. Jã não é «natureza» mas todavia ainda o é. A 
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evolução, apontando para a abstracção das relações (abstrac
ção praticamente efectuada pelo poder do dinheiro e pejo po
der da divisão do trabalho) e para a facticidade das necessi
dades, segue o seu curso, mas tal libertação (que comporta 
vários aspectos «negativos») está longe de ter atingido o seu 
temia. O capitalismo aproxima-se a passos largos, mas ainda 
não chegou. Com a cidade medieval estamos no períodopre
paratório que é o da acumulação primitiva, da acumulação 
de riquezas, de técnicas, de mão-de-obra, de mercados, de 
lugares e territórios, de comunicações, etc. O próprio con· 
ceito de acumulação ainda não está claramente apurado por 
Marx, embora também ele esteja próximo; a cida.de é o seu 
lugar privilegiado c até já se faz menção dele (p. 84). 

A capacidade associativa das cidades medievais é muito 
notável, e Engels e Marx dão-lhe grande relevo. Até agora 
encontramos sobretudo as associações (de base corporativa) 
na cidade, dirigidas ora contra a plebe, ora contra os cam
poneses, ora contra os senhores territoriais e muitas vezes 
contra todos estes parceiros e adversários. Tal capacidade 
abarca outras cidades, sobretudo depois de os comerciantes 
se estabelecerem como «classe particulan>. É então que as 
cidades saem do seu isolamento e estabelecem relações entre 

Progride-se assim na divisão do trabalho, visto que esta 
se instaura entre as cidades, «explorando cada uma delas 
um ramo industrial predominante». Temos aqui, com toda 
a clareza, uma divisão social do trabalho imposta pelo mer~ 
cado e pela sua extensão. 

Estas associações urbanas trouxeram consequências imen
sas. Ao mesmo tempo que se comerciam produtos, ao longo 
das estradas e das vias de comunicação tem lugar intercâmbio 
de conhecimentos, de técnicas, de inventos de toda a espécie. 
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não basta uma guerra nem uma invasão para aniquilar um 
país que dispõe de forças produtivas e de necessidades de
senvolvidas. «A duração das forças produtivas adquiridas Sc'l 

fica assegurada no· dia em que o comércio se torna comércio 
mundial» (p. 84), e as associações urbanas da- Idade Média 
constituem etapa decisiva nessa via. 

Primeira consequência: o nascimento das manufacturas, 
primeira ruptura do sistema corporativo inerente à cidade me· 
dieval. As manufacturas reclamavam uma série de condições, 
a começar pela técnica, pelos conhecimentos, pelo mercado 
ampliado, e a acabar - e sobretudo na concentração de
mográfica e do capital. Como e onde nasceu a manufactura? 
Ao contrário do que se poderia pensar, não nasceu da cidade 
existente, apesar de pressupor condições que se realizaram pela 
cidade e na cidade. Segundo Engels e Marx, a manufactura 
saiu da relação «cidade-campo» e não~g~ qua.Iquer dest~_s__!e_r
mos tomados isoladamente. O artífice das cidades, estreita
menfe- amarrado pela regulamentação corporativa, dispunha 
de extensa gama de ferramentas; o carpinteiro, o marceneiro, 
o sapateiro, manejavam habilmente os seus instrumentos, do 
mesmo modo que o canteiro ou o forjador era capaz de forjar 
armas. Nenhum deles se servia de uma máquina. Ora os cam
poneses que nos campos se entregavam à tecelagem emprega
vam uma máquina rudimentar mas tecnicamente concebida. 
O capitalismo nascente conseguiu assenhorear-se dessa técnica 
e dar à tecelagem um impulso que a associou aos seus inicia
dores. A tecelagem tornou-se, e continuou a ser durante muito 
tempo, a principal actividade de manufactura, em função de 
amplas relações comerciais, da procura intensificada, da cre~
cente acumulação e mobilização do capital primitivo. Assim 
se formou fora das cidades, paralelamente aos aldeões que te· 
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ciam os tecidos com que se vestiam, uma classe de tecelões, 
cuja produção se escoava nos mercados (internos ou externos 
às cidades). Nas povoações onde a organização corporativa 
não paralisava esta extensão das forças produtivas, a tecelagem 
trouxe tão grande enriquecimento que muitas delas se torna. 
ram novas cidades, e das mais florescentes. A manufactura 
libertou-se assim da corporação e aumentou a massa de capi
tal disponível. «Simultaneamente, a manufactura tornou-se re
fúgio para os camponeses contra as corporações que os 
excluíam ou que os pagavam mal, como outrora as cidades 
corporativas lhes haviam servido de refúgio contra os proprie
tários fundiários». Daí as alterações nas relações «cidade
-campo», do mesmo modo que nas relações «empregador-tra
balhador», que se mantiveram matizadas de patriarcalismo no 
campo e nas pequenas povoações mas se transformaram em 
relações monetárias nas cidades manufactureiras (p. 84). 

Deste modo, a cidade medieval, com o seu sistema corpo
rativo, sofre ruptura e ultrapassa-se. A relação conflitual «ci
dade-campo» gerou algo de novo. O quê? Simultaneamente. 
ou quase, o capitalismo e o mercado mundial, a nação e o 
Estado, a burguesia e o proletariado. Pa<ra este processo gi
gantesco faltavam ainda, bem entendido, muitos outros ele
mentos e condições além do movimento. imanente da relação 
dialéctica «cidade-campo». Foram necessárias a descoberta da 
América e do caminho marítimo para a Índia, a chegada do 
ouro e a colonização, as aventuras dos conquistadores e as 
medidas de protecção tomadas pelos Estados em favor das 
respectivas manufacturas, a concorrência e as suas limitações. 
Neste emaranhado de condições, «as cidades comerciais, e os 
portos em especial, atingiram relativo grau de civilização e 
tornaram-se cidades de grande burguesia, enquanto nas cida
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des industriais subsistiu a predominância do espírito pequeno
-.burguês» (p. 88). Isto sobretudo no século XVIII. 

Não iremos seguir aqui esta gênese teórica do capitalismo. 
um tanto surpreendente (atendendo a que a obra trata de 
Feuerbach e da filosofia «crítica» na Alemanha!). É verdade 
que se trata de materialismo histórico enquanto destruição 
das ideologias e por consequência da filosofia bem como da 
economia política oficiais. Todavia, a génese do capitalismo 
a partir de conceitos e categorias tais como a divisão do tra
balho e a relação cidade-campo, gênese teórica, coincidirá por 
acaso com a história? Os factos inegavelmente históricos que 
se integram nesta gênese tornam por assim dizer sensível o 
tecido abstracto gerado pelos conceitos, o que não deixa de 
suscitar novos problemas. Há que supor que as obras poste· 
riores, incluindo O Capital, responderam a tais interrogações 
ou tentaram fazê-lo. 

Quanto à cidade, pode dizer-se que para Marx e Engels 
ela desempenhou papel histórico determinante, mas fê-lo su
perando-se. A sua capacidade de associação, incluindo o mo
vimento que a liga aos campos (e que precisamente a opõe aos 
campos), gera um processo que vai atê à grande indústria. 

A grande indústria universaliza a concorrência, trans
forma todo o capital em capital industrial, acelera a circula· 
ção e a centralização dos capitais. «Mediante a concorrência 
universal, forçou todos os indivíduos à tensão máxima das 
suas energias. Aniquilou o mais possível a ideologia, a reli
gião, a moral, etc., e, quando tal lhe foi impossível, trans
formou-as em flagrantes mentiras. Foi ela que verdadeira
mente criou a história mundial, na medida em que tornou 
cada nação civilizada dependente do mundo inteiro [ ... ] em 
que destruiu o carácter exclusivo das diversas nações que 
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até então era natural» (p. 89). Por outras palavras: a grande 
indústria fez <1esaparecer o natural; o seu poder de agressão 
contra a natureza é sem limites. o que suscita novas interro
gações. O cordão umbilical que liga «os homens}} associados 
(conf1itualmente) à sua origem acaba, finalmente, por se r0111
per? A grande indústria subordina ao capital a ciência e a 
natureza, «tira à divisão do trabalho a sua última aparência 
de fenómeno natural»; consegue dissolver todas as relações 
naturais. transformando-as em relações monetárias. «Em lu
gar das cida<1es__nascidas. naturalmente. cria as grandes cicia

_des industriais modernas que crescem como cogumelos» (p. 
90). Notemos esta metáfora, que vai buscar à natureza a ex
pressão da sua destruição ... 

Donde provém essa capacidade associativa da cidade que 
gerou o processo pelo qual ela se supera e destrói a sua na
tura1idade inicial? Provém das relaç(jes de produção, não das 
forças produtivas como tais, nem das superestruturas (religião, 
ética, etc.) ou da ideologia. nem mesmo do «modo de pro
dução» feudal como tal. 

Com efeito, essa capacidade configura-se como contradi
ção destrutiva no seio da sociedade medieval: o «modo de 
produção», na medida em que consegue constituir-se com as 
suas funções e estruturas, na medida em que o pensamento 
teórico consegue concebê-lo como um todo, implica uma 
hierarquização (tão estrita quanto múltipla: as ordens, a no
breza, o clero) que utiliza, esmagando-as, as relações confli
luais (entre camponeses e senhores, entre senhores e burgue
ses, entre príncipes e reis, entre o Estado nascente e os «su
jeitos», etc.). O que acontece é que a relação «cidade-campo» 
resiste a este esmagamento e por consequência acarreta a 
ruína de uma poderosa arquitectura sociopolítica. O carácter 
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aSsocIativo inerente à cidade acaba por arrastar os campos 
e gerar normas novas que o sobrelevam. Triunfou, não sem 
lutas, da hierarquização inerente ao feudalismo e dos confli
tos sem solução (entre outros, os dos camponeses com os se
nhores). O modo de produção, como totalidade, compreendia 
uma contradição essencial ou principal, dissolvente, ou antes, 
destruidora, mas dinamicamente, visto que concentrava e re
solvia os outros conflitos. Esta contradição era mais poderosa 
do que a que opunha servos e feudatários, camponeses e se
nhores, embora seja esta que à primeira vista nos impressiona. 

Com o aparecimento da grande indústria, a cidade (e a 
sua capacidade interna-externa de associação, de concentra
ção, de reunião) deixa, para Engels e Marx, de figurar como 
«sujeito» do processo histórico. A passagem para o capitalismo, 
à qual a cidade serve de suporte social e de veículo, vai colo
car de modo diferente o problema do sujeito (e talvez fazê-lo 
desaparecer). 

Mas quanto à cidade: chegou ao fim? Nada disso, antes 
pelo contrário. A cidade persiste nos quadros económicos e 
sociais resultantes do processo, no seio do modo de produ
ção capitalista: grandes cidades industriais, cidades comerciais, 
cidades políticas. À escala mundial, teria desaparecido a re
lação «cidade-campo»? Certamente que não. Mas então, que 
é feito da cidade? Esta interrogação reporta-nos ao seguimento. 
De momento, na obra estudada. que é A Ideologia Alemã, 
Engels e Marx contentam-se com indicar o tom. É proposição 
não desprovida de importância nem de interesse, mesmo que 
nesta obra tenha algo de abrupto. Trata-se, nada mais nada 
menos, do que do fim da cidade - entre outros fins! ... 

A grande indústria institui a economia separada. O predo
mínio do económico caracteriza o capitalismo, e com ele a di
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visão do trabalho, a concorrência, as eXlgencias do mercado 
e da produtividade tornam-se condícionalismos absolutos. O 

;poder da indústria pesa sobre os indivíduos, sobre os traba
c' 
phadores, sobre toda a sociedade. O processo que separa o 
4~conómico do social e permite ao político construir-se man
,endo essa separação é processo que remonta a um passado 
:\nuito longínquo. Como fazer, nos nossos dias, para supri
mir a economia separada? Há que suprimir a propriedade pri
vada, sem dúvida; mas não se trata de uma condição única. 
Há ainda que abolir a divisão do trabalho (cf. op. dt., p. 418) 
e fazer desaparecer as instituições políticas (id.). Há que cons
tituir uma «economia em comum» numa base associativa prá
tica (e não apenas numa base ideológica como nas ordens re
ligiosas). Ora, tal revolução pressupõe, por um lado, a supres
são da cidade e do campo, simultaneamente, e, por outro lado, 
a generalização do que se passa no agrupamento urbano, onde 
se construíram edifícios comuns, incluindo os destinados a fins 
muito particulares (quartéis, prisões, etc., cf. p. 92). 

Não será digno denota e paradoxal que em 1845 Engels 
Marx vejam na! cidade .~imu1taneamente um obstáculo à 

s~ciedade que projectam e o seu protótipo? E isto de 
maneira muito concreta. A utilização das forças produtivas no 
quadro urbano, as condutas de água. de energia, o aquecimento 
pelo vapor, apontam a via da organização comunitária, que 
nada conservaria da economia doméstica. «A supressão da 
economia separada é evidentemente inseparável da abolição 
da família» (p. 92). Note-se aqui este «evidentemente». A crí
tica da economia política levada até ao fim vai 'reencontrar a 
crítica radical do Estado, da família, de religião, da filosofia, 
da ideologia, etc. Quanto ao papel da cidade, mantém-se até 
ao fim ambíguo e até contraditório: fim da cidade, mas tal
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V$!Z promoçii9, instauração ou restauração do «urbano» a ní
vel mundial .. l. 

Curiosamente, Marx e Engels não exploraram a cidade 
como local de nascimento, quadro social e condição de uma 
série de ideologias e de conhecimentos: razão e racionalidade, 
ciêlicia e cientificidade, filosofia e especulação. Numa obra 
sobre a ideologia, os autores limitam-se a indicações disper
sas sobre este ponto importante. Teria a capacidade teórica 
e ideológica da cidade sido assim tão inferior à sua capaci
dade associativa, à sua influência como local de encontro e de 
concentração? Não menos curiosamente, as centenas de pá
ginas consagradas a Stirner em A Ideologia Alemã quase não 
aludem a tal quadro e a tais condições sociais, certamente 
porque o autor de O Único e a sua Propriedade pouco se ocupa 
delas. O único decorre num absoluto que, com as inerentes 
vantagens e desvantagens, se liga apenas a uma história: à sua 
história, que nada tem de comum com a das suas condjçõe~ 
«empíricas», O único - o indivíduo stirneriano - não possui 
propriedades urbanas. 

Para Marx e Engels, o enorme poder repressivo, omni
presente até mesmo na consciência que julga ter-se libertado 
dele - a de Stirner, entre outras -, pode e deve ser des
truído por meio de paciente acção a longo prazo, que substi
tuirá os poderes da sujeição pelas capacidades da liberdade. 
Se salto há, não está aqui, no actual. As condições que pres
supõe não estão realizadas; o «Tudo ou nada», o «Tudo, 
já» de Stirner, são o pior dos absurdos. Abolir a divisão do 
trabalho é superá-la e não negá-la em nome de um retro
cesso em direcção ao arcaico, ao primitivo, ou seja, em nome 
de uma comunidade doméstica privada da sua definição, da 
sua organização e da sua instituição, da sua estrutura, que é 
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a família! Uma família sem família, um comunismo sem 
comunidade, um retorno à sociedade pré-urbanística, eis como 
eles definem o projecto stirneriano (cf. pp. 308, 458, e a pas
sagem sobre Fourier invocada contra o socialismo utópico, 
pp. 546 e segs.). 

A teoria dita «marxista» consegue importante passo em 
frente com Misér;a da Filosofia (1847). Desta vez, Marx ataca 
Proudhon, em cuja obra aponta uma série de mal-entendidos 
e de erros em matéria de divisão do trabalho e também de 
dialéctica. Proudhon, que pretende ser dialéctico metódico, 
distingue o «lado bom» e o «lado mau» das coisas e das pes
soas. Quer ir buscar à sociedade contemporânea o lado bom 
rejeitando o mau. Ora «é o lado mau que produz o movi
mento que faz a história, porque constitui a luta» (Miséria 
da Filosofia, ed. da Bibliotheque de la Pléiade, p. 89). Se no 
tempo do feudalismo houvesse economistas, ter-se-iam estes 
entusiasmado com as virtudes dos cavaleiros, com a harmonia 
entre os direitos e os deveres, com a vida patriarcal nas ci
dades, com a prosperidade da indústria doméstica nos cam· 
pos, a grandeza da indústria urbana organizada em corpo
rações, magistraturas e mestranças. Teriam proposto que se 
eliminassem as sombras deste quadro: a servidão, os privilé f 
gios (dos nobres e do clero mas também da burguesia nas
cente), a anarquia. Que teria então acontecido? «Ter-se-ia des
truído todos os elementos constituintes da luta e abafado em 
gérmen o desenvolvimento da burguesia» (p. 89). 

Em princípio, escreve Marx, há menos diferenças entre 
um carregador e um filósofo do que entre um rafeiro e um 
galgo. «Foi a divisão do trabalho que veio colocar entre am
bos um abismo» (p. 95). Proudhon vê na divisão do traba
lho um lado bom e um lado mau. Censura os economistas 
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por insistirem nas vantagens e propõe-se mostrar os incon
venientes, mas não compreende a divisão do trabalho. Enca
ra-a ao seu nível inferior, à escala da oficina ou do traba
lhador individual ou simplesmente na acepção literal da pa
lavra «dividir}). O aspecto global escapa-lhe, e em particular 
a separação da cidade e do campo. «Seria simplificar muito 
as coisas reduzi-las às categorias de Proudhon. A história não 
é tão categórica:· A Alemanha necessitou de três séculos intei
ros para chegar à primeira divisão em grande, que foi a se
paração das cidades e dos campos. À medida que se ia modi· 
ficando esta simples relação da cidade com o campo toda 
a sociedade se modificava [ ... ] A extensão do mercado e a 
sua fisionomia conferem à divisão do trabalho nas diferentes 
épocas uma fisionomia e um carácter que dificilmente se po
deriam deduzir partindo exclusivamente do termo dividir. da 
ideia, da categoria» (pp. 94 e 95). 

A confusão proudhoniana consiste numa identificação abs
tracta e tautológica da divisão técnica com a divisão social 
do trabalho. Proudhon confunde a máquina e a oficina, que 
encara como uma mistura, com categorias sociais. Para ele as 
máquinas são a antítese lógica da divisão do trabalho; a dia
léctica de Proudhon transforma as máquinas em oficinas. «De
pois de imaginar a oficina· moderna para atribuir a miséria 
à divisão do trabalho, Proudhon supõe a miséria gerada pela 
divisão do trabalho a fim de assim chegar à oficina e poder 
representá~la como negação dialéctica desta miséria» (p. 99). 
Que bela dialéctica, acrecenta Marx, radicando nessas objec
çõesa desconfiança em relação a tal método. 

«As máquinas não são uma categoria económica, como 
não poderia sê-lo o boi que puxa a charrua. As máquinas são 
simplesmente uma força produtiva. A oficina moderna, que 
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assenta na aplicação das máquinas, é uma relação social de 
produção, uma categoria económica ...» O mal-entendido 
proudhoniano tem graves consequências. «O conjunto da so
ciedade possui em comum com o interior de uma oficina o 
facto de também nela haver uma divisão do trabalho. Se to
mássemos por modelo a divisão do trabalho numa oficina mo
derna e a aplicássemos a uma sociedade inteira, a sociedade 
melhor organizada para a produção de riquezas seria incon
testavelmente a que tivesse um único empresário-chefe, dis
tribuidor das tarefas aos diversos membros da comunidade 
de acordo com uma regra previamente estabelecida. Mas não 
é assim que as coisas se passam. Enquanto no interior de 
uma oficina moderna a divisão do trabalho é minuciosamente 
regulamentada. pela autoridade do empresário, a sociedade 
moderna não tem para a distribuição do trabalho outra regra, 
outra autoridade, além da livre concorrência» (p. 101). 

Esta passagem do livro é francamente notável. Deixemos 
de lado certa má fé no ataque a Proudhon, a quem Marx cen
sura determinadas implicações da sua doutrina que Proudhon 
enjeitaria com profundo horror. Ê certo que para Marx as 
intenções e a subjectividade pouco contavam em compara
ção com as implicações e as consequências. Não é menos 
certo que Proudhon sobreviveu a tais ataques, que Marx pre
tendia mortais. Proudhon não é um cadáver teórico, como o 
não é hoje em dia Stirner. Mas deixemos de lado este aspecto. 
O que importa é que Marx tenha detectado o projecto que 
mais tarde iria emergir da sociedade capitalista no decurso 
das transformações da concorrência e fornecer um modelo si
multaneamente ao socialismo e ao neocapitalismo. Tratar toda 
a sociedade como uma oficina, identificar a divisão social ~Q._~ 

trabalho_ ~_a_divisão técnica do trabalho, e deste modo orga
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nizar a produção das riquezas, submeter os membros da so
ciedade (quer as classes quer os grupos sociais) a uma re
gra preestabelecida, tudo isso começou por ser fruto de uma 
imaginação brilhante e foi depois programa justificado por 
uma metodologia «histórica e descritiva», como diz ironica
merlte Marx. 

Que obstáculos pode encontrar tal projecto? As contra
dições (duplas: internas e externas) da._sociedade. Nos nossos 
dias cqpo na época de Marx, e é is~Q. que Marx analisa. O 
mercado, sobretudo "o mercado númdial, com as suas exigên
ciMé-as suas leis, Mo 'se deixa.!ecluzi;,.à organização da em
presa (~a oficina). O mesmo acontece com a cidade e o campo, 
a sua separação e os seus conflitos. Só os ideólogos conse
quem identificar tautologicamente no termo «dividir» a divisão 
técnica e a divisão social do trabalho ou conceber esta por 
simples analogia com aquela, quando elas diferem e são ine
vitáveis os conflitos de uma com a outra, enquanto não supe
rada a divisão do trabalho. 

Ora, a divisão do trabalho não se supera com esta redu
ção. Pelo contrário, agrava-se. Proudhon pensava que a ofi· 
cina, reunião de máquinas, suprime a divisão social do tra

pela técnica. Grande erro! A máquina é uma reunião 
de instrumentos c de modo algum uma combina~:to de tare
fas do operário. «Ferramentas simples, acumulação de ferra
mentas, ferramentas compostas, accionamento- de uma ferra
menta composta por um só motor manual.3LJ:lº}E~m, acciona
menta destes instrumentos pelas forças naturais, máquina, sis
tema de máquinas com um só motor, sistema das máquinas 
com um autómato por motor, eis o funcionamento das má· 
quinas», declara Marx citando Babbage, teórico do maquinismo 
desenvolvido. O sentido e a finalidade da máquina é o auto· 
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matismo integral. Não sem contradições. Na via do automa
'1

tismo estão os sofrimentos dos operários e a resistência do 

proletariado ao «nascente império do autómato» (p. 105). 

Segue-se o pior caminho na busca da solução: a extrema di

visão, o trabalho parcelar, imposto simultaneamente pela téc

nica e pelo mercado, pela concorrência e pelos monopólios 

(cf. p. 116). Como pôr fim à divisão do trabalho, que se tor

nou insuportável? Pondo fim ao trabalho. Pelo não-trabalho! 


Retomando estas hipóteses e levando-as até ao fim, ou 

seja, até à elaboração de um conceito teórico, Marx virá mais 

tarde a escrever em Grundrisse que a natureza não constrói 

nem máquinas nem dispositivos automáticos (fórmulas exces

sivas em relação às quais se poderia hoje formular reservas). 

Os dispositivos automáticos são produtos do pensamento e da 

vontade humanas que se exercem sobre a natureza e nela. 

Mais ainda: são «órgãos do cérebro», criados pela mão do 

homem, são «energia científica objectivada». A sua existência 

mostra que os conhecimentos sociais e o conhecimento em 

geral se tornaram forças produtivas imediatas, que por conse

quência as condições do processo da vidasocial «caíraIl1 . sob 


. o controle do intelecto». Neste nível, as forças produtivas da 
sociedade não são apenas produzidas num plano distinto, o 
do conhecimento, para em seguida se investirem na prática; 
são «órgãos imediatos da prática social». 

A análise científica e a aplicação das leis mecânicas e quí

micas permitem efectuarautomaticamente o trabalho que os 

operários antes realizavam. Isto só acontece quando a grande 

indústria atinge um nível superior, «o conjunto das ciências 

se encontra prisioneiro do capital» e a maquinaria existente 

oferece grandes possibilidades. Então a aplicação da ciência 

à produção determina esta. Todavia, não é esse caminho que 
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leva ao desenvolvimento; a esté conduz, sim, a vida da aná
lise, ou seja, da divisão do trabalho, que permite substituir 
o trabalho pelo mecanismo porque o trabalho se transformou 
em mecanismo. «o que foi actividade do trabalhador vivo 
torna-se actividade da máquina» e deste modo a absorção do 
trabalho pelo capital configura-se brutalmente perante o tra
balhador. O sistemíl automático não é mais do que a forma 
final do maquinismo. «Movido por um autómato, força motriz 
que se move a si mesma, este autómato consiste num grande 
número de órgãos mecânicos e intelectuais», o que transforma 
o meio de trabalho em função do seu valor de uso numa exis
tência adaptada ao capital em geral. «A forma sob a qual, 
na qualidade de meio de trabalho imediato, aquele sistema foi 
integrado no processo de produção fica suprimida numa forma 
que o próprio capital determina.» A maquinaria deixa de se 
interpor entre o trabalhador e o objecto; pelo contrário: a 
actividade do trabalhador deixa de intervir servindo-se do 
instrumento, mas intervém actuando sobre o instrumento. É 

a maquinaria que tem a habilidade e a força porque é «um 
virtuose» dotado de uma alma representada pelas leis que 
nela actuam! A ciência, que obriga as articulações da máquina 
a actuarem automaticamente com determinado objectivo, essa 
ciência não existe na consciência do operário; sendo assim, a 
exploração (apropriação pelo capital do trabalho vivo objec
tivado) aparece na produção automatizada como carácter do 
próprio processo de produção. Tal processo aparece directa 
e imediatamente como poder que domina o trabalho, que' o 
integra na valorização do capital. Esta «suprema negação» do 
trabalho necessário é a tendência necessária do capital, que 
o dispositivo automático põe em prática (e em cujo âmbito os 
operários, seres vivos, mais não são do que pontos dispersos). 
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Além disso, a enorme produção que deste modo se torna 
possível faz desaparecer no produto toda e qualquer relação 
com as necessidades imediatas da produção e portanto com 
o valor de uso imediato. A acumulação do saber e da habili
dade, «as forças produtivas gerais do cérebro social», apare
cem então como propriedf!de do capital l

• 

Nunca a capacidade teórica de Marx foi tão longe, a tal 
ponto que o alcance do que escreveu só um século mais tarde 
veio a ser compreendido, ao tornar-se realidade perante os 
nossos olhos aquilo que anunciava. Não sem surpresas e não 
sem novos problemas. 

Reportando-nos aos textos de A Ideologia Alemã acima 
citados e supondo-os ainda pertinentes, pode formar-se uma 
ideia da revolução total segundo Marx. Não é no plano ético 
nem no plano estético que se define correctamente essa revo
lução total. Dispositivos automáticos, capazes de prodigiosa 
produtividade, substituem a antiga escassez pela abundância, 
isto quaisquer que sejam a população e as suas necessidades 
e desejos. Comunidades libertadas de todas as antigas limita
ções dos modos de vida comunitários dominam essas forças 
produtivas (restituindo-as assim ao uso). Em que quadro? 
Num quadro urbano que por sua vez se libertou das limita
ções e demarcações inerentes ao que foi «a cidade». Os mem
bros desta sociedade comunista, ou dos grupos comunitários 
que a compõem, ficam libertos de todas as obrigações e con
dicionalismos do que foi o trabalho e votados ao «não-tra
balho». As actividades a que se entregam, sobretudo as acti

1 Grundrisse, tradução Dangeville, Anthropos, 1968. t. n, pp. 210 
e segs. e P. Naville, Vers l'Automatisme Social, Gallimard, 1963, 
pp. 242 e segs. 
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vidades intelectuais (científicas), pelas quais formam o «cé
rebro social» que domina os seus órgãos materiais (os dispo
sitivos automáticos), não se podem comparar ao trabalho. So
bretudo, nem a actividade nem os seus resultados se medem 
em unidades de tempo; o não-trabalho suplantou o trabalho. 

Não estaremos em plena ficção científica? Em plena uto
pia? Com efeito, como atingir esse estádio supremo? Como 
dominar estes dispositivos e estas forças produtivas colossais, 
simultaneamente geradas e açambarcadas pelo capitalismo, se 
os dispositivos integram em si os trabalhadores e dispersam a 
classe operária? Onde está o campo de batalha? Bastarão mo
dificações políticas para esta prodigiosa subversão, esta vira
gem total em que o meio se torna o fim porque o fim já não 
encontra meios? 

Não sem alguma ironia, houve quem deslocasse o sen
tido do vocabulário filosófico e o transferisse para outros 
objectivos apelidando de «reinado dos afins» a concepção mar
xista do tempo revolucionário 2. Esse tempo consiste num calen
dário dos fins: o fim da religião, o fim da filosofia, da ideo
logia, do Estado, da política, etc. Acrescentemos à lista, já 
impressionante: o fim do trabalho e o fim da cidade. O fim 
do trabalho não é o lazer mas sim o não-trabalho.."Addade 
não acaba no campo mas sim na superação simultânea do 
campo e da cidade, o que deixa um vazio que a imaginação. 
a projecção e a previsão teóricas podem preencher. Em que 
podem consistir o não-trabalho e a não-cidade? Para respon
der há que retroceder em direcção, por um lado, às actividades 
criadoras (a arte), e, por outro, ao que a análise extrai do 

2 H. Lefebvre. La Fin de l'Histoire, Édit. de Minuit, 1970, pp. 42 
e segs. 
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«urbano», ou seja, encontro, reumao, centro e descentramento, 
etc. Mas pode sempre responder-se que a superação do traba
lho e da cidade já nada terá de. comum com o que outrora 
se entendia por tais vocábulos. Será então utopismo? Ficção 
científica? Talvez, mas esse dia.bo de homem que foi Marx 
ainda nos reserva Qútras surpresas. Está à nossa espera. Nada 
de mais positivo que esta concepção do automatismo, que 
progride, que nos «circunda», como se diz, dissimulada no meio 
ambiel1te <natural e no respectivo fim (mais um, entre outros, 
que se está «realizando»!). Onde está então a utopia? No cora
ção do real em que habita. Onde está a «realidade}}? No pos
~sível? Sem dúvida. Mas onde está o possível e o impossível? 

Que acontecerá se os dispositivos automáticos invadirem 
as ruas, os monumentos, as casas?, se as combinações dos 
elementos mecânicos e intelectuais invadirem o próprio inte
lecto e, fazendo-o, subordinarem a si «os homens»?, se o seu 
poder for tal que, depois de ter absorvido os trabalhadores 
e integrado a «classe operária» - desintegrando-a como tal -, 
reabsorverem também o utente, impotente para restabelecer 
ou para proclamar o «valor de uso»? Haverá que acrescentar 
a todos os outros fins também .0 fim do «valor de troca»? 
Como dominar este novo monstro, este Leviatã, este Golem? 
Haverá que contemporizar com ele, que tentar um compromisso 
em vez de lhe fazer frente? 

O . conflito supremo, se seguirmos .Marx, situar-se-ia na 
charneira: da economia políticacóm a sociedade civil. 
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A CRíTICA DA ECONOMIA POLíTICA 

Houve e há uma trajectória do pensamento marxista, que 
para Marx foi caminho penosamente aberto derrubando obs
táculos. Pouco a pouco, esse percurso tornado célebre trans
formou-se em estrada ampla e depois em auto-estrada turís
tica. Haverá alguém que o não tenha refeito - a pé, a cavalo, 
de automóvel, e hoje em dia pelos programas que as agên
cias publicam? Ao longo do percurso há cruzamentos bem 
equipados, há motéis, e há lugares mal frequentados. E con
tudo, oh! espanto, ainda há surpresas, quase que ainda há 
descobertas por fazer, não na Estrada do Sol mas na paisa
gem, no «meio ambiente», nos horizontes ... 

Quanto tempo foi necessário para nos apercebermos de 
que o subtítulo do Capital, ou seja, «Crítica da. economia po
lítica», tinha que ser tomado à letra? Apesar do subtítulo, 
durante mais de meio século considerou-se O Capital como 
um tratado de economia. A seguir passou-se a interpretá-lo 
como crítica da economia política burguesa contendo as pre
missas de uma economia política dita «socialista». Na rea
lidade, há que tomá-lo como crítica de toda a economia polí
tica: doeconómico como «separado», da ciência parcelar que 
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se transforma em díspositivos condicionantes, da «disciplina» 
que fixa e imobiliza algumas relações momentâneas elevan
do-as ao nível de «verdades» ditas científicas. Do mesmo 
modo, a crítica marxista do Estado não contém apenas a contes
tação do estado hegeliano, do estado burguês, mas também a da 
democracia, do Estado dito democrático e socialista, de todo e 
qualquer Estado (como poder). 

Entre 1848 e 1867, durante quase vinte anos, Marx pre
para a sua grande obra, O Capital. Contenta-se por acaso em 
reunir materiais, citações e números? Não, vai mais longe. De
param-se-Ihe dificuldades teóricas, e em primeiro lugar um 
problema de método; após a polémica contra Proudhon e o 
seu hegelianismo. Marx encara com desconfiança a dialéctica, 
que só volta a descobrir passados dez anos. Quanto à prin
cipal articulação teórica, o conceito e a teoria da mais-valia, 
só lentamente os vai explicitando. Finalmente - e, em nossa 
opinião, sobretudo situa mal a economia política, ou seja, 
o estudo da realidade dita económica com as suas implicações 
políticas, e situa-se mal em relação a ela. 

A problemática marxista durante este longo e decisivo pe
ríodo configura-se hoje com muito maior clareza do que pe
rante o próprio Marx, que então desbravava caminho. 

Podemos actualmente reconstituir a trajectória graças a re
centes publicações e à possibilidade de as confrontar \ e tam
bém graças a certo afastamento em relação às exegeses, aos 
comentários, às interpretações, a leituras quer literais quer 

! Sobretudo os Grundrisse. edição e tradução completas, já ci·· 
tadas (Édit. Anthropos). Já se conheciam. todavia, a Introdução Geral 
à Crítica da Economia Política, (ou seja, aos Grundrisse) bem como 
certo número de textos importantes para os nossos objectivos. 

J de pesquisa de sintomas. Tais interpretações sucessivas, opos
tas, convergentes ou divergentes forneceram um contributo de 
curiosa experiência teórica. Uma vez libertados deste amon
toado escolástico, conquista-se um grau de liberdade que per
mite algumas descobertas. 

Tentámos mostrar que, para Marx, a dissolução do modo 
de produção feudal e a transição para o capitalismo são 
imputáveis a um sujeito ao qual estão ligadas: a cidade, que. 
superando-se a si própria, rompe com o sistema medieval 
(feudal) e passa para relações de produção capitalistas (cuja 
emergência é indubitável), entrando assim num outro modo de 
produção, o capitalismo. OJm a cidade tudo fica esclarecido 
por largo período de tempo.-uNem sequer há queescoTIier' 
entre<ô-SiiJerrõ'-eoSíslêh1â~-Visto que a cidade é um «~ujeito» 
e urna força coerente, um sistema parcial-que ataca o sistema 
global e simultaneamente o aponta e o destrói. Mas eis que 
falham ao mesmo tempo Sujeito e Sistema. Quando nasce o 
sistema, se é que há sistema? Em que momento se pode afir
mar, tornando por base as novas relações de produção: eis 
o capitalismo, clara e distintamente sistematizado? E além 
disso: quem actua? Qual é o suporte social, o veículo, o agente 
da transição, em primeiro lugar, e, em segundo, da constitui
ção ou instituição do sistema? 

A Introdução Geral à Crítica da Economia Política (1857) 
mostra as hesitações de Marx. Houve quem dissesse que o 
problema do sujeito é mera sobrevivência da filosofia clássica, 
antiga linguagem da qual o pensamento de Marx parte em 
busca da linguagem nova. Será falso? Não inteiramente, corno 
se vê pela inserção das interrogações relativas ao «sujeito» 
e ao «objecto» numa série de observações sobre a linguagem 
(pp. 12 e l3 da ed. Anthropos). Mas há mais. O problema do 
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sujeito está já ligado ao da produção. A produção em geral 
é uma abstracção, mas uma abstracção raciocinada, «visto su
blinhar e precisarefectivamente os pontos comuns» a todas 
as épocas. «É portanto indispensável apurar bem os caracte
res comuns a qualquer produção, quanto mais não seja para 
evítar que a unidade que resulta da identidade do sujeito - a 
'humanidade' - e do objecto - a natureza - faça esquecer as 
diferenças fundamentais». O problema do Sujeito e do Objecto 
liga-se portanto ao da especificidade das relações e dos mo
dos de produção. «A produção constitui sempre um corpo so
cial determinado, um sujeito social» (p. 13). Mas ficando-se 
neste nível de abstracção em vez de estudar, por meio da pro
dução, a produtividade e os níveis concreta e praticamente 
atingidos, é-se conduzido a uma tautologia: a riqueza em ge
ral cria-se a partir de elementos objectivos e subjectivos, e 
então apagam-se as diferenças «formulando as leis do homem 
em geral». É portanto grande a tentação, sobretudo para o fi
lósofo, de, a partir da linguagem filosófica, tomar o «homem» 
como sujeito. Erro já evitado quando houve que tomar como 
suporte e agente uma existência concreta, prática e histórica: 

a cidade. 
A dificuldade está também em haver relações, níveis, for

mas e funções cujo conjunto deve constituir e constitui neces
sariamente um 
as necessidades 
constituem um 
(cf. pp. 20-21). 
para o sistema, 
«a sociedade» 

todo. Em especial, a produção e o consumo, 
e os meios de os satisfazer, necessariamente 

conjunto dotado de certa coerência ou coesão 
Passa-se assim, ou antes, salta-se, do sujeito 
mas sem resolver as dificuldades. Tomar-se-á 

como sujeito, em vez do «homem»? Falso. É 

também filosófico e especulativo, pois se ladeiam as relações 
de produção e a maneira por que a produção «cria objetiva e 
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subjectivamente» o consumo e o consumidor, as necessidades 
e os objectos que as satisfazem, as trocas e as coisas trocadas. 
Iremos então considerar o .sistema? Mas nesse caso a quem 
o imputar? Como atacar a sua coesão, primeiro teoricamente. 
depois praticamente? Quem conduz o processo da interacção 
dos factores no seio do conjunto orgânico'! A ninguém se po
dem atribuir culpas. Ao Sujeito, demasiado pessoal, opõe-se 
o Sistema, impessoal. Se o Sujeito garante a imputação, a pre
sença de uma consciência, de um pensamento, logo. de uma 
responsabilidade (mais ou menos limitada pela ausência de 
conhecimento teórico), o Sistema assegura a coerência, a ra
cionalidade, a totalidade. Por esta última via rapidamente se 
chega à tautologia (mostrando, por exemplo, o elo interno 
entre a produção e o consumo) e às aproximações análogas 
(comparando, por exemplo, as sociedades e as épocas da his
tória), e em ambos os casos apagam-se as diferenças. Havendo 
que escolher, como escolher? Não será necessário descobrir 
outra via, evitando o dilema: Sujeito ou Sistema? 

Convirá. para o efeito, a história, na qual se pode pensar 
(como fez Marx) para fugir ao dilema e resolver as contra
dições? É lícito duvidar. Com efeito, sabe-se já que «a histó
ria» só pode passar por «sujeito» se a personalizarmos, à ma
neira dos teólogos (a Providência) ou dos metafísicos (o Es
pírito, a Ideia); dificilmente pode passar por sistema, e só 
se nela se pressupuser uma verdade ou lógica infusa, mais uma 
vez teológica ou metafísica. 

A propósito da produção e do consumo e das suas rela
ções, um problema se levantava: «Quem produz e para quem?» 
Posteriormente, a questão era posta de maneira um pouco 
diferente: «Que é produzir? Como produzir e porquê? Por
quê e como produzir mais'!» 
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Sabemos já que o conceito de produção pode tomar-se em 
duas acepções, o que nada tem de surpreendente. Se um con
ceito ou uma realidade apreendidos pelo pensamento tivessem 
apenas um sentido, se não possuíssem dupla determinação e 
não contivessem oposição, então impor-se-ia o método dedu
tivo. Todos os problemas estariam virtualmente resolvidos c 
poder-se-ia até, como nas matemáticas, supô-los resolvidos 
para buscar a solução. No domínio que Marx explora nada 
disso acontece. Das duas acepções do termo «produção», sa
bemos que uma é restrita e precisa, a outra ampla e vaga. 
Detenhamo-nos nesta oposição. como Marx fez durante anos. 

A dupla acepção do termo vem de que «os homens» em 
sociedade produzem umas vezes coisas (produtos), outras ve
zes obras (tudo o resto). As coisas contam-se, avaliam-se em 
dinheiro, trocam-se. E as obras? Só dificilmente acontece o 
mesmo. Produzir, em sentido lato, é produzir ciência, arte, 
relações entre os seres humanos, tempo e espaço, aconteci
mentos, história, instituições, a própria sociedade, a cidade. 
o Estado - numa palavra: tudo. Em sentido restrito, o bom 
senso impera e cada um sabe do que fala; mas neste terreno 
tanto o pensamento como a prática caem na banalidade. Na 
outra acepção, em contrapartida, onde e como parar? No 
mite, voltamos a encontrar o filósofo, que recupera o que 
perdeu dizendo: «Sim, os homens, todos em conjunto, produ
zem a Verdade, a Ideia, a Divindade!» 

A alternativa corresponde à do Sujeito e do Sistema, sem 
com ela coincidir. Onde e como encontrar a imputação? 
Onde a coerência? A produção de produtos é impessoal; a 
produção de obras não é entendível se não depender de su
jeitos. 

O economista coloca-se na acepção restrita com a cons· 
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clencia perfeitamente em ordem, ou seja, com uma certeza 
que não se distingue da trivialidade do bom senso e a si mesma 
se toma por verdade científica. Constata, conta, descreve. 
Tanto contará ovos como toneladas de aço, gado ou traba
lhadores, com a mesma permanente, tranquila e inabalável 
certeza. O «quem?», o «porquê?», não lhe interessam. O em
pirismo económico recusa o conceito, a teoria, a crítica. Será 
que ele detém o conhecimento? Na opinião de Marx, não, visto 
que não apreende nenhuma relação. Todavia, ao querer apreen
der relações sociais não estará o pensamento em risco de se 
afastar dos factos? A apreciação crítica encontra lugar no 
processo graças a certa distância, a certo recuo - mas não 
será a crítica (da sociedade «real», do empirismo que se con
tenta em constatar) que motiva a concepção de relações? 

Na Introdução, como sabem todos os que conhecem o seu 
pensamento, Marx coloca a história no seu lugar. Durante 
muito tempo pensara ele que esta ciência, a mais elevada, a 
mais vasta, permitiria compreender a sociedade moderna mos· 
trando a sua formação. Ainda em 1845 assim pensava ao escre
ver com Engels A Ideologia Alemã, embora já então lhe asso
massem ao espírito as primeiras dúvidas. Não seria ainda hege
lianismo esta confiança na história? Quanto à Antiguidade e 
à Idade Média, a história como ciência do devir ainda funcio
nava; o pensamento descobria o «sujeito}} e a coesão do su
jeito como «agente». Mas quanto à época moderna? Na rea
lidade, o pensamento teórico que abarca a Antiguidade e a 
Idade Média parte já da época moderna e das suas catego
rias, da sua presença ou ausência nas épocas anteriores. «A 
sociedade burguesa é a organização histórica da produção 
mais desenvolvida e mais diversificada que existe. As categorias 
que exprimem as relações desta sociedade e asseguram a com
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preensão das suas estruturas permitem-nos ao mesmo tempo 
apreender a estrutura e as relações de produção de todas as 
sociedades anteriores». Podem aliás contê-las sob forma desen" 
volvida ou degradada, ou até caricatura!. Deste modo a di
ferença continua a ser essencial.· não se podendo portanto in
vocar a evolução histórica para compreender e apreciar criti
camente a forma de sociedade mais recente, a sociedade bur
guesa. A própria evocação do passado fabrica mitologia. É o 
trajecto inverso que se impõe, a partir do presente, das suas 
«categorias», da sua compreensão crítica, para apreender o 
passado, o feudalismo, a Antiguidade. A história não pode 
substituir a economia política nem a crítica da economia po
lítica! 

Qual será então o rumo metodológico teoricamente legí
timo? «Quanto às ciências históricas e sociais importa não 
esquecer que o sujeito aqui: a sociedade burguesa é dado 
simultaneamente na realidade e no espírito. Portanto, as cate
gorias exprimem fonnas e modos de existência, e muitas ve· 
zes simples aspectos desta sociedade, deste sujeito: do ponto 
de vista científico a sua existência é anterior ao momento 
em que se começa a falar dela como tal (o que igualmente 
é verdade em relação às categorias económicas). É uma regra 
a reter porque nos fornece elementos essenciais para o plano 
do nosso estudo.» (/ntrod., ed. Anthropos, I, p. 36). Não va
mos portanto abalançar-nos à génese da sociedade burguesa 
a partir das categorias anteriores (de que a cidade faz parte). 
Será a indústria, e não a agricultura, a primeira a ser estu
dada. Com efeito, «em todas as formações sociais é uma pro
dllção determinada que situa todas as outras na respectiva 
ordem de importância». Verifica-se assim quanto essa socie· 
dade burguesa se afasta das sociedades em que domina a pro
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príedade fundiária e prepondera a relação com a natureza. 
Sob o reinado do capital passa a preponderar o elemento so
cial novo. «Não se pode compreender a renda da terra sem 
o capital, mas compreende-se o capital sem a renda da terra», 
precisamente porque aquele está presente, é actual, ainda que 
criado no decurso da história; é a força económica que do
mina as relações sociais na sociedade burguesa. É portanto 
«simultaneamente ponto de partida e ponto de chegada.». A 
partir daí apreendem -se as sociedades anteriores, tais como 
aquela em que a indústria nascente imita, no quadro urbano, 
a organização e as relações próprias do campo, como na Idade 
Média (p. 37). 

Era portanto impossível para Marx aceitar em 1857, como 
fizera dez anos antes, a cidade e o campo a título de conceitos 
c categorias autónomas, legadas pela história e graças às quais 
se podia recriar o tempo histórico ao nível da inteligibilidade 
teórica. São categorias que se subordinam a outras mais ge
rais, provindas, por um lado, dos traços comuns a toda a 
sociedade (a produção, o consumo e a sua ligação interna, a 
sua unidade), e por outro, dos traços específicos da sociedade 
moderna.-- Assim, e só assim, aparecem· todas aS diferenças, 
metódica e teoricamente extraídas. 

A cidade e o campo nem por isso deixam de ser catego
rias essenciais no plano que Marx apresenta (em 1857) como 
sendo o da futura obra: 

«1.° -As noções abstractas e gerais mais ou menos válidas 
para todos os tipos de sociedade [ ...]. 

«2.0 As categorias que exprimem a estrutura interna da 
sociedade burguesa e nas quais assentam as classes fundamen
tais. O capital, o trabalho assalariado, a propriedade fllndiá
ria, as suas relações recíprocas. A cidade e o campo [~ ..J. 
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«3.0 A concentração das relações da sociedade burguesa 
no Estado (considerado igualmente por si próprio). As clas
ses improdutivas, os impostos. os salários [ ... ]. 

«4.0 A produção e as relações internacionais. A divisão 
internacional do trabalho [...]. 

<<5.° O mercado mundial e as crises [...].» 
Sabemos hoje que Marx não iria seguir à letra este plano. 

Porquê? Porque, como se vê claramente, estavam ainda por 
resolver diversos problemas de ordem metodológica e teórica. 
Muito em especial, Marx começou por considerar a sociedade 
(burguesa) como um sujeito (p. 36), sem ter posto a interro
gação «Que é uma sociedade? Será um sujeito?». sem inda
gar se a burguesia como classe é um sujeito que coincide com 
a sociedade burguesa. Do sujeito saltou para o sistema, consi
derando o capital e o capitalismo com um todo (p. 37). 

Nesta perspectiva, assumem todo o seu sentido os restantes 
trechos do mesmo período. A célebre passagem sobre a arte 
não pode isolar-se; é a resposta à pergunta: «Que é produzir 
em sentido lato?», e ainda a estoutra: «Que é uma sociedade?». 
Produzir não é apenas produzir materialmente, é produzir di· 
reito, é produzir uma forma de família, um sistema jurídico 
(p. 40), arte. não sem que haja disparidades entre tais secto
res da produção. Uma sociedade? Uma sociedade implica re
lações sociais práticas, entre elas a «cultura» (p. 40). Uma 
sociedade não se pode reduzir à produção na acepção dos 
economistas: aparelho de produção e de consumo, identidade 
ou diversidade entre os dois aspectos. Produzir, para uma so
ciedade é também produzir acontecimentos, história, e por 
consequência guerras - acontece até que «a guerra precede 
a paz». Relações económicas tão importantes como o traba· 
lho assalariado e o maquinismo «desenvolveram-se no exér
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disso, o exército ilustra melhor «a relação entre as forças pro
dutivas e os modos de troca e de distribuição». (p. 39). 

Bastaria esta passagem, de extrema densidade e também 
de extrema ohscuridade, para mostrar que, num caminho eri
çado de dificuldades, o pensamento de Marx encontrou já a 
sua orientação, mas ainda não utilizou os materiais que lhe 
convêm nem~ mesmo descobriu o seu horizonte. Que resulta 
daí? Os resultados são paradoxais. 

O esboço de 1857-1859, publicado muito depois e tradu
zido em francês ainda mais tarde, dá a impresão de certa 
desordem, mas desordem fecunda e sobretudo estimulante 
para o leitor moderno que leu e releu a obra que a tudo deu 
forma e tudo pôs em ordem: O Capital. Nos Grundrisse hA 
um pensamento que se procura a si mesmo através dos seus 
elementos e dos seus problemas. Domina uma preocupação. 
que não desaparecerá, mas que virá a atenuar-se: 
nhar as diferenças, trazê-Ias a primeiro pJano, traduzj.Jm; 
em linguagem e em conceito. Quem esquece as especificidades? 
Esquecem-nas economistas, filósofos e historiadores - uma.,; 
vezes uns, outras vezes outros. As ideologias abstraem das 
condições específicas, as da forma determillada de tal pro.. 
dução em tal sociedade, que é a nossa. Sublinhando-se apenas 
o conteúd:o que do trabalho passado e acumulado o ele.. 
mento necessário de todo o trabalho actual, nada mais fácil 
do' que «provar que o capital é uma condição necessária a 
qualquer produção humana». Prova?~ Talvez, mas falaciosa, 
uma vez que este pensamento homogeneizante afastou todas 
as condições específicas (p. 205; cf. também pp. 204, 214, etc.). 
Nos Grundrisse tudo se apercebe e concebe segundo a di'fe
tença, incluindo as sociedades asiáticas e o «modo de produ
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ção» asiático em relação às sociedades ocidentais e à sua 
gênese. 

Segundo paradoxo: a história, o passado, a gênese, reto
mados a partir da actuaJidade, ganham com esse facto extraor
dinário relevo. Os traços acentuam-se, em vez de se perderem 
no afastamento e se dispersarem na distância histórica, sobre
tudo a cidade e a relação «cidade-campo». O que Marx disse 
nas obras precedentes reaparece aqui com renovado vigor. 

A cidade? Não houve «modo de produção urbano» como 
não houve «modo de produção rural» ou «agrário». Também 
para Marx não houve «sociedade industrial» nem «revolução 
industrial». E todavia, a terra, o campo,· a cidade e a indús
tria desempenham papel essencial no devir da sociedade hu
mana, nas transformaçeõs da produção, das relações e dos 
modos de produção. 

Que é a terra? É o suporte material das sociedades. Será 
a terra imutável? Nada disso. O seu aspecto modifica-se, vai 
da nature7..8. original pura à natureza devastada. Este suporte 
das sociedades humanas, da origem ao fim do homem, não é 
nem imutável nem passivo. A terra é antes de tudo «o grande 
laboratório» (Grund., I, p. 437) que fornece tanto o instru
mento e a matéria de trabalho como a sua base e o seu lugar 
(cf. também O Capital, secção m, capo VII, 1, sobre a terra 
e a sua relação com o trabalho,· texto que retoma as ide ias 
dos Grundrisse desenvolvendo alguns dos seus aspectos). De
pois, os homens associados, constituídos em sociedade, domi
nam a natureza, modificam a terra e os seus elementos, reti
ram dela os meios da sua actividade, afastam-se da natureza 
e substituem-na por outra realidade, que é a deles e vai até 
à facticidade. A terra deixa de ser o laboratório inicial. Que 
é que a substitui? cidade. A relação em modificação ci
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dade-campo (e o lermo «em modificação» significa «confli
tuab» ê o suporte permanente das modificações da sociedade. 
Que é e.ntªo a cidade? A exemplo da terra em que se apoia, 
éum meio ambiente, um intermediário, uma mediação, um 
meio; o mais vasto dos meios, o mais importante. A trans
formação da natureza e da terra implica outro lugâr:, outro 
meio: a cidade. Embora não haja, repita-se. «modo de pro
dução urbano», como não há «modo de produção agrário», 
a cidade, ou mais exactamente,a .sua relação com o campo, 
veÍCula as modificações da produção fornecendo simu1tanea
mente o receptáculo e a condição, o lugar e o meio. Na ci
dade e pela cidade, a natureza cede o seu lugar à natureza se
gunda. A cidade percorre assim os modos de produção, pro
cesso que se inicia logo que a comuna urbana substitui a 
comunidade (tribal ou agrária) ligada de perto à terra. A ci
dade torna-se, assim, o grande laboratório das forças sociais, 
em vez da terra, como se diz e se desenvolve nos Grundrisse 

partir da p. 431, tomo I, trad. citada). 

De maneira geral, a comuna sai da comunidade (tribal 
ou aldeã) como da sua condição prévia. A passagem da comu
nidade, em que predomina a natureza com os seus elos ime
diatos (de sangue, de família. de localização e de particulari
dades naturais), à comuna urbana implica consideráveis mu
danças na propriedade, na produção e na troca. No decurso 
destas modificações tem lugar a substituição da naturalidade 
imediata por uma «natureza socia]». Enquanto na comunidade 
primitiva a natureza como tal aparece ao indivíduo simultanea
mente como recurso e como inimiga. como aliada e como 
assassina, a natureza social trata o membro da sociedade como 
um estranho. O resultado da associação no trabalho impõe-se 
à actividade vital como poder exterior e deste modo tanto o 
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trabalho corno o seu produto deixam de ser propriedade dos 
trabalhadores. Pouco a pouco, o trabalho colectivo ou asso
ciado configura-se simultaneamente corno objectividade (pro
priedade de estranhos) e subjectividade (poder de estranhos) 
(cf. p. 435). Deste modo, o próprio poder do ser social vol
ta-se contra ele corno «monstro animado». A cidade torna-se 
sede geral desta transformação. Não será ela própria o «mons6..?~ 2 
tro animado»? Talvez, embora Marx o não diga. 

E agora vejamos as diferenças específicas. Nas sociedades 
asiáticas cujo monarca detém o sobreproduto do trabalho agrí
cola vêem-se surgir cidades administrativas que são outros 
tantos campos militares onde o monarca troca o seu rendi
mento «pejos braços livres». Isto não é trabalho assalariado, 
embora a actividade deste «braços livres» possa entrar em con
tradição com a escravatura e a servidão (p. 431). Aqui, por
tanto, o campo fornece directa e imediatamente a base. Em 
que consiste esse campo? Consiste em pequenas comunidades 
agrárias que permitem o estabelecimento de uma unidade su
perior. «Nada se opõe a que a unidade que engloba e domina 
todas as pequenas comunidades faça figura de proprietário 
supremo ou de proprietário único, sendo nesse caso as comu
nidades efectivas simples possuidoras hereditárias». Verda
deira propriedade e condição superior da propriedade colec
tiva, «à própria unidade pode parecer distinta e acima da imen
sidade de comunidades particulares» (p. 437). Esta Unidade 
suprema, este governo· despótico. tem a sua sede na cidade 

orientaL 
..Nas sociedades asiáticas, a unidade soberana da sociedade, 

o único a quem pertence o conjunto do solo, das comunida
des e dos indivíduos, tem deste modo uma cidade como sede 
c apoio. A cidade oriental implanta-se ao lado das povoações 
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que o Estado despótico administra, explorando-as, quer nos 
sítios onde é possível comerciar com o exterior quer, final
mente, «no sítio onde o chefe do Estado c os seus sátrapas 
procedem à troca dos seus rendimentos (sobreproduto) pelo 
trabalho, gastando-os como fundo de trabalho» (p. 438). Como 
quer que seja, nessas sociedades a propriedade individual não 
poderia bastar-se a si própria, porquanto não se pode que
brar o elo directo entre a comunidade e a natureza; a irri
gação e a regularização das águas, indispensáveis à vida das 
comunidades, incumbem ao Estado, que assume assim um 
papel económico directo, actuando sobre as forças produti
vas, curando da natureza, mantendo a sua relação com a so
ciedade (p. 439). 

Assim reina a Unidade suprema, o déspota que incarna 
o elemento comum às comunidades aldeãs locais, a paterni
dade absoluta. O sobreposto social, determinado em função da 
apropriação efectiva no trabalho, ou seja, deixando aos aldeões 
com que viver, cobre os gastos gerais da administração e dos 
grandes trabalhos; o resto fica para o Único. Essa enorme ri
queza permite-lhe grandes empreendimentos: guerras, festivi
dades, construções. «No âmago do despotisl1lo oriental, donde. 
juridicamente, a propriedade parece ausente, encontra-se na 
realidade como base a propriedade tribal ou colectiva, pro
duzida essencialmente por uma combinação de manufactura 
e agricultura no seio da pequena comunidade que assim sa
tisfaz a totalidade' das suas necessidades e contém todas' as 
condições da reprodução e da produção de excedentes» (p. 438). 
A colectividade suprema assume o aspecto de uma pe.!.í·soa 
transcendente. O sobretrabalho sob a forma de tributos, os pró
prios trabalhos colectivos, fazem parte do culto da Unidade 
humana e divina, real e imaginária, o Soberano. 

91 



Trata-se de textos tirados do esquecimento nos últimos 
anos, quando se reconsiderou ü problema do «modo de produ
ção asiático», conceito que aqui não figura, pois Marx refe
re-se apenas às «sociedades asiáticas». Todavia, encontra-se 
já o conceito de modo de produção asiático na medida em que 
designa certo número de sociedades diferentes das sociedades 
ocidentais pela posição relativa e pelas relações dos elemen
tos fundamentais: campo e cidade, divisão do trabalho, Es
tadoe soberania. Sabe-se por outros textos, muito dispersos, 
que Marx havia formado ideias bastante precisas sobre os 
caracteres específicos da· história nas sociedades asiáticas. Os 
grandes impérios implantam-se tendo por base as comunidades 
agrárias; duram por inércia; esboroam-se às mãos dos con
quistadores, mas reconstituem-se, análogos ao que eram antes 
da queda. A história tem carácter repetitivo devido à estabili
dade, ou antes, à estagnação das forças produtivas, isto é, das 
comunidades agrárias e da sua organização. Quanto às cida
des, cujo· papel é decisivo como sede da soberania despótica, 
não escapam aos caprichos dos· déspotas. Umas, particular
mente bem situadas, partilham da estabilidade do conjunto 
económico-sociopolítico; outras desaparecem com um império 
c virão a ser reconstruídas noutro local, como centros de acção 
administrativa e militar 2. Nos· Gntlldrisse, Marx dá a enten
der que tais ideias. ou hipóteses não se aplicam unicamente 
às diversas sociedades asiáticas mas talvez também à América 
pré-clómbiana, ao México, ao Peru, etc. (p. 438). A Unidade 
pode ir até à comunidade no trabalho, organizado em sistema 

2 Vê-se por uma sene decartus de Marx e de Engels, de 1I~5:{, 
até que ponto este problema os interessava. 

92 

formal, não apenas à escala de comunidades locais mas para 
o conjunto da sociedade. 

O conceito de. modo de produção asiático constrói-se sobrt: 
este. conjunto de análisess, que Marx sempre se propôs re
tomar porque no seu centro se situa o problema fundamental: 
o encadeamento das formas de propriedade em ligação com 
a relação cidade-campo. Esse conceito nunca se desenvolveu 
até ao estádio de teoria, pelo menos em Marx. Virá essa teo
ria a nascer dos esforços recentemente empreendidos após a 
publicação da célebre obra de Wittvogel sobre o despotismo 
oriental? Tal teoria só tomará todo o seu vulto . e alcance se 
as funções da cidade oriental, funções múltiplas (religiosas, 
militares, políticas, administrativas, económicas, etc.) e espe
cíficas, solidárias de uma organização centralizada no espaço 
e no tempo, forem postas a claro, o que Marx começou mas 
não levou a termo, longe disso. Se o conceito fizer esquecer 
as diferenças, quer no interior das sociedades asiáticas quer 
em relação às sociedades europeias, se for simples meio de 
classificar factos arrumando-os em categorias gerais e homo
gêneas, a teoria dita marxista ficará mais uma vez atrasada 
em relação à obra de Marx! 

Que queria dizer Marx ao denominar a terra «laboratório»? 
O solo faz parte das forças produtivas, que compreendem: 
o trabalho; os meios de produção, instrumentos e máquinas; 
as técnicas e conhecimentos científicos; a natureza e os seus 
recursos. Certos «puristas» protestarão, reclamando que se 
inverta esta ordem; o seu dogmatismo chega a tal ponto que 
suspeitam da existência de intenção política numa enumera
ção em que os trabalhadores não figurem na categoria histó
rica e cientificamente última e suprema! Feita simples menção 
deste bizantinismo escolástico, passemos adiante. A expressão 
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de Marx, «o laboratório», quer dizer que a natureza não é 
elemento passivo da produção mas sim elemento interveniente. 
quanto mais não seja porque os seres humanos associados (que 
constituem uma sociedade e «produzem» a sua existência so

lutam contra ela. A produção, como acto que decorre 
entre o homem e a natureza, permite que esta reaja às ini
ciativas humanas. A natureza não se contenta com fornecer 
materiais que a actividade produtiva colhe, isola e transforma. 
A comunidade sai da natureza, como comunidade de sangue. 
de costumes e de língua. Esta primeira condição da apropria
ção social das condições objectivas, a comunidade, surge da 
natureza das maneiras mais diferentes, pois a própria natu
reza é extraordinariamente diversa. Marx parece ter encarado 
as organizações da comunidade «primitiva» como muito va
riadas mas seleccionadas pela luta eontra a natureza originai. 
Umas desapareceram, outras estiolaram-se, outras ainda imo
bilizaram-se. Poucas conseguiram prosperar e desenvolver-se 
até ao estádio da civilização, ou seja, a cidade. Por sua vez, 
a cidade, substituindo a natureza «objectiva» como condição 
da apropriação, impôs-se como laboratório. Das cidades e 
organizações urbanas, umas estiolaram-se e desapareceram, 
outras sobreviveram penosamente, outras ainda imobiliza
ram-se. Poucas percorreram o processo de crescimento e de 
desenvolvimento que permitiu o crescimento das forças pro
dutivas e gerou as formaçõess sociais superiores. Do mesmo 
modo que a terra, a cidade representa uma força produtiva 
(mas não um meio de produção ou um instrumento). Permi
tindo a reunião dos trabalhadores e dos trabalhos, dos conhe
cimentos e das técnicas, dos próprios meios de produção, inter
vém activamente no crescimento e no desenvolvimento e pode 
portanto contrariá-los; a confrontação no seu seio, no seu territó
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das forças produtivas e das relações de produção, pode 
ter efeitos benéficos ou desastrosos. Neste aspecto, do mesmo 
modo que a terra e a nação, a cidade torna-se .no decorrer 
da história o cadinho onde se elaboram as relações de produ
ção, onde se manifestam os conflitos entre as relações de pw. 
dução e as forças produtivas. 

No Ocidente europeu apercebe-se Jogo à primeira vista, 
por comparação com as sociedades asiáticas, uma segunda 
forma de transformação das comunidades agrárias. Esta «se. 
gunda forma produziu também ela consideráveis variantes. 
localmente e historicamente» (p. 488). Fruto de uma vida e 
de um destino históricos mais movimentados do que na A.sia, 
ela pressupõe a comuna, cuja base tribal foi todavia trans
formada pelo nomadismo, peJas migrações, primeiro afasta
mento do ser social em relação à natureza. Deste modo, e ao 
contrário da forma asiática, a forma europeia não conserva 
a comunidade natural como substância e conteúdo, e daí que 
a forma urbana venha a ser realidade diferente da da cidade 
asiática. É sociedade que não tem por base o campo e a natu
reza «em si» mas sim a cidade, guindada a sede (centro) para 
os habitantes do campo, os proprietários rurais. Os campos 
já representam o território da cidade, não o da aldeia (p. 439). 
A cidade será portanto Atenas ou Roma e não Samarcanda 
ou Pequim. No Ocidente, a natureza e a terra não exigem o 
mesmo imenso labor colectivo (irrigação, diques, drenagem) 
e não constituem «por si» obstáculo a quem quiser trabalhá
-las e apropriar-se delas. As sociedades ocidentais, que já 
têm por condição inicial a não estabilidade, o nomadismo e a 
migração, encontram-se assim votadas à agressividade. «A 
guerra é a grande tarefa colectiva, a grande obra comum» 
(p. 439), necessária quer para conquistar o solo às comunida. 
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eles existentes que u ocupam quer para perpetuar a ocupação 
defendendo-a dos agressores. A natureza p!olonga-se no seio 
desta sociedade em permanente luta pela vida. A sociedade 
começa por se organizar militarmente,· rião . administrativamente 
como no Oriente. As guerras têm acçãoselectiva e põem 
frente a frente as cidades. Com efeito, a base desta organiza
ção militar é a cidade (id.). No quadro urbano, os elos tribais 
perpetuam-se mas transformam-se. A propriedade privada se

para-se da propriedade comum quando a comuna urbana se 

erige em Estado. 
Nesta forma de associação a propriedade do indivíduo 

deixou de coincidir com a propriedade comunitária imediata. 
visto que e porque se quebra o elo com a natureza. Aqui, a 
comuna assenta nos proprietários rurais. de início ainda tra· 
balhadores (camponeses) e mais tarde proprietários fundiários 
que deixam de trabalhar. A comuna urbana, sob a forma de 
Estado, consiste numa relação recíproca destes proprietários 
«privados» mas livres e iguais, que protege e garante. O age,. 
publieus assegura as necessidades colectivas. Produto de uma 
história, ao mesmo tempo como realidade e como consciên
cia, esta comuna urbana continua a ser condição de toda a 
propriedade do solo (pública e privada), mas para o indivíduo 

membro da comuna «esta propriedade é mediatizada pela con
dição de membro do Estado, pela existência deste Estado; 

por outras palavras, por uma premissa considerada divina» 
(p. 420). As analogias entre a cidade antiga e a cidade orien
tai - a saber: certos traços religiosos, militares e políticos 
nunca poderiam dissimular as diferenças. A cidade oriental 

não sai de uma «imediatidade» do elo com a natureza, que 
influenciará e moldará as suas instituições e ideias, enquanto 
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a cidade antiga perdeu a imediatidade e ganhou o carácter de 
mediação que marcará o seu destino. 

Na cidade, cujo território engloba os campos circunvIZ1~ 
nhos, opera-se forte concentração (de população e de rique
zas). A riqueza aumenta pelo trabalho produtivo da pequena 
agricultura, do artesanato e da pequena manufactura (fiação, 
tecelagem, forjas e pequena metalurgia, cerâmica, etc.), mas 
é sobretudo pela guerra que a comuna urbana se expande e 
enriquece. Durante muito tempo, todavia, «o indivíduo en
contra-se em tais condições que o seu objectivo não é a aqui
sição de riquezas mas a simples subsistência e a sua reprodu
ção como membro da comunidade». São os tempos áureos das 
antigas repúblicas urbanas. O tempo excedentário e o sobre
produto social revertem para a comuna urbana e servem por 
consequência para a tarefa comum, a guerra. No decorrer das 
incessantes e terríveis lutas guerreiras que marcaram a civili
zação grega e romana, as cidadess que se impuseram foram as 
mais bem equipadas e organizadas para a guerra - Atenas e 
Roma. 

Pode desde já arriscar-se uma observação que tem certa 
inlportância teórica. Nas páginas dos Grundrisse que aqui se 
comentam Marx estudou a formação da cidade antiga. Consi. 
dera-a «segunda forma» de historicidade, de destino histórico 
ou de desenvolvimento, tendo a primeira forma sido a cidade 
oriental nas sociedades asiáticas. Caracteriza a cidade antiga 
por certos traços essenciais, sobretudo o seu carácter de me
diação que pôs termo à imediatidade (elo directo com a na
tureza, ainda prenhe na comunidade asiática como na comu
nidade tribal, consanguínea ou familiar, das origens), mas não 
completamente libertada do imediato, da terra. da natureza 
e da agricultura. Marx nem sequer faz alusão aos escravos; 
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Será por desprezar esse tacto importante? Não, como mostram 
múltiplos textos e sobretudo todos aqueles em que aponta 
as diferenças entre os escravos e os trabalhadores modernos. 
A propósito da cidade antiga, da sua géneS\! e da sua cons~ 
tituição formal, refere as condições de esclavagismo. Os escra
vos virão como mediação suplementar entre o cidadão e a 
terra, entre o membro livre da comuna urbana e o trabalho 
produtivo que lhe confere maior grau de responsabilidade, 
primeiro para a vida guerreira e política e depois para seu 
enriquecimento pessoal  via que conduzirá a cidade à glória 
ou à perda 3 (a. Crundrisse, !, pp. 164-165, etc). Com efeito, 
o dinheiro e a sede de dinheiro minam as antigas comunida
des. A cidade, não verdadeiramente liberta do campo, iria 
ver-se ferida e corrompida pelo dinheiro sonante, liberto de 
tal elo. Em Roma e na Grécia o dinheiro apareceu inocente
mente, a princípio sob a forma correspondente às suas duas 
primeiras funções de padrão e de meio de circulação. Com 
o desenvolvimento do comércio, ou quando, como em Roma, 
as conquistas trouxeram na sua esteira a súbita entrada de 
enormes quantidades de dinheiro, ao ser atingido determinado 
nível económico o dinheiro forçosamente adquiriu terceira 
função, «numa forma tanto mais complexa quanto a comuni
dade antiga fora abalada» (1, pp. 163-164). Esta terceira fun
ção é a da compra generalizada que faz do dinheiro capital. 

Cabe portanto perguntarmo-nos se o conceito de «modo 

3 Numa polêmica sobre Malthus, Karl Marx mostra que a colo
rúzação, na Antigtúdade, corresponde a um excedente demográfico 
que nada tem de comum com o que se passa nas sociedades mo .\ 

li' 
dernas (partida de emigrantes, exército de reserva de proletariado, 
etc.). 
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de produção esc1avagista» não privilegia um traço tardio e des
truidor da cidade antiga e que só por confronto com o capi
talismo ganha importância: em si, na genealogia da cidade 
antiga a partir da comunidade de sangue, é um traço deri
vado e pouca importância tem ao lado da relação essencial, 
a da cidade-campo, ou seja, sociedade-natureza, histórico-ori
ginaI, etc. Condensa o devir, resume o apogeu e o estiolamento 
da cidade antiga. ~ a esse título que se pode reter o conceito, 
limitando-o e relativizando-o, subordinando-o às relações 
essenciais. 

A cidade antiga aparece assim nos Grundrisse como segunda 
linha de desenvolvimento e depois de estiolamento, consti
tuindo a cidade oriental a primeira linha. Há ainda uma ter
ceira forma, e portanto urna terceira linha, no Ocidente, que 
é a que nasce das comunidades bárbaras germânicas (pp. 441 
e segs.). Importa bem compreender a diferença, aparentemente 
mínima, que distingue essas formas. No Oriente, a posse mano 
tém-se sempre comunitária, até mesmo a do único, do Sobe
rano. Na cidade antiga, opõem-se duas fonuas de propriedade 
que vêm a reunir-se no quadro urbano: a propriedade privada, 
a do cidadão - e a propjriedade pública, a da cidade, o ager 
publicus. A partir da comunidade tribal germânica consti
tuem-se três formas de propriedade: uma propriedade privada 
(da casa, de uma parte do solo arável), urna propriedade 
colectiva, que depende da assembleia dos proprietários e não 
da aldeia ou da cidade como tais, e finalmente uma proprie· 
dade comum, terra comunal ou terra do povo, claramente dis
tinta das propriedades individuais e do seu agrupamento em 
associação. São terrenos de caça, pastagens, florestas, etc. (cf. 
p. 	445). 

Diferença radical, pois é ela que fará da cidade da Europa 
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Ocidental (Alemanha, França, Inglaterra, Espanha) não uma 
entidade superior aos seus membros mas, sim, uma associa
ção. E daí o seu futuro histórico! 

Em resumo, Marx identifica três direcções que implicam. 
todas elas, a dissolução da comunidade consanguínea e o apa
recimento de formas comunitárias e comunais de ocupação 
(primeiro de uso, depois de troca) dos territórios e, logo, a 
formação da relação «cidade-campo» e a transformação dessa 
relação. Uma primeira linha vota a sociedade e a cidade à 
estagnação; uma segunda linha vota a cidade e a sociedade, 
solidariamente, a rápido crescimento, a fulgurante lampejo se· 
guido de declínio. Uma terceira orientação vota a cidade, na 
sua relação com o campo, a crescimento lento mas com futuro 
sem limites definíveis. A primeira fórmula é unitária, a se
gunda binária e a última trinitária 4. 

Em 1857 este assunto preocupa Marx ao ponto de este 
insistir longamente, sem receio de redundâncias, nas diferen
ças mencionadas. Talvez enfrente dificuldades para explicitar 
o seu pensamento, por carência de documentos históricos pro
bantes, e por isso esse pensamento mantenha algo de hipótese, 
de filosofia da história, embora se fundamente em inúmeros 
trabalhos parciais (Niebuhr, etc.). 

Enquanto a história asiática mostra «uma série de unidades 

4 Hoje em dia, porque não dizê-lo, convém formular algumas 
reservas. Não eram os povos germânicos Indo-Europeus, como o 
foram os fundadores da Grécia e da latinidade? Cf. os trabalhos 
conhecidos dos historiadores e antropólogos, nomeadamente de Du
mézil. Todavia, não se poderá negar a tendência do mundo medi
terrânico (maniqueísta) nem determinados caracteres trinitários da 
sociedade e da ideologia na Europa Ocidental. 
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indiferenciadas da cidade; e do campo» e a história da Antigui
dade clássica é a histÓria da cidade como centro da vida ru
ral, tendo por base a proprIedade fundiária e a agricultura, 
a Idade Média parte do campo, centro da história, e desen
volve-se pela via da violenta oposição entre cidade e campo: 
«A história moderna é a história da urbanização do campo 
e não, como na Antiguidade, a história da ruralização da ci
dade» (p. 444). Fórmula decisiva que põe em relevo o movi
mento dialéctico essencial. O desenvolvimento só atingiu toda { 
a sua amplitude e só abarcou todo o campo do possível onde 
se desenrolou o aspecto conflitual da relação cidade-campo 
e o conflito atingiu o paroxismo. No Oriente? Aí não houve 
conflito, e por isso foram em vão toda a grandeza, todo o 
esplendor e todo o poder das cidades orientais, desde a Alta 
Antiguidade, desde Babilónia, Susa e Nínive aos nossos dias. 
As cidades sucedem-se umas às outras, substituem-se, nascem 
e desaparecem, como os impérios. A cidade antiga jogava ao 
quem perde ganha (ou, se se preferir, quem ganha perde). 
Começando por ganhar na aparência, perdia depois, irreme
diavelmente e sem recurso, apesar da glória de Atenas e de 
Roma e das suas conquistas em todos os planos. Dominando 
politicamente o campo, era o campo que a dominava econo
micamente. O conflito não atingia o seu termo e, por isso, 
acarretava a decomposição. Também aqui nem a beleza nem 
a glória conseguem fugir ao destino - pelo contrário: este é 
o executor do decreto dos poderes ditos «históricos», Quanto 
às humildes cidades mercadoras da Europa ocidental, não só 
tiveram a história do seu lado como foram elas que fizeram 
a história, de que na realidade foram o «sujeito». Porquê? 
Como? Mediante luta encarniçada, que foi já uma luta de 
classes, e graças ao seu princípio, que era associativo (sendo 
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o juramento apenas um dos aspectos deste princípio de asso
ciação). 

Graças a um destino histórico que nada tem a ver com a 
predestinação teológica, a cidade ocidental tornar-se-á local e 
meio de extraordinária inversão da situação: a natureza do
minante será por sua vez dominada. O que não quer dizer 
que a cidade, local da antinatureza (allti-physis), seja por esse 
único facto favorável aos homens, segunda mãe acolhedora 
dos que fugiram à primeira e conseguiram cortar o cordão 
umbilical. Mas não andemos com demasiada rapidez - não 
tomemos a dianteira a Marx! 

A comuna de origem bárbara (germânica) não coincide 
com a cidade e não adquire portanto nem existência superior 
à dos sws membros nem existência económica e política inde
pendente. «Entre os Germanos. os chefes de família instala
vam-se nas florestas. separados uns dos outros por conside
ráveis distâncias. Aí, quanto mais não seja de um ponto de 
vista exterior, a comuna só existe por ocasião das reuniões 
periódicas dos seus membros, ainda que em si a união destes 
decorra da genealogia, da língua, de um passado comum ...» 
(p. 444). Nestas condições, a comuna não se transforma em 
«sistema estatal» por intermédio da cidade, não pode tornar-se 
entidade exterior às assembleias gerais por meio dos funcioná
rios. A propriedade do indivíduo e do grupo familiar não é 
mediatizada pela comuna; pele contrário, é a existência da 
comuna e das suas propriedades que é mediatizada pela relação 
entre os seus membros. O conjunto econômico está contido em 
cada casa, em cada famí1ia, enquanto a cidade antiga «com o seu 
mercado rural. constitui o conjunto económico» (p. 445) e o pro
prietário do seu solo é simultaneamente citadino e cidadão 
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(urbano), resumindo-se a cidadania numa simples figura: a do 
camponês, habitante da cidade. 

Entre os bárbaros, portanto, a comuna não se impõe como 
substância de que o indivíduo seria o acidente. A comuna 
não é nem a unidade realizada na existência da cidade e das 
suas necessidades nem a unidade realizada no território ur· 
bano. Não se separa brutalmente da comunidade de língua e 
de sangue, da produção de valores de uso, de relações que 
implicam a reprodução dos indivíduos. Só ~entamente o pro
prietário perde tais relações, isto é, «o comportamento do su
jeito activo (que produz e reproduz) perante as condições da 
sua produção ou da sua reprodução como suas» (p. 459). 

Esta perda da dupla relação que faz do indivíduo ao mesmo 
tempo cidadão igual aos restantes membros da comuna e pro
prietário é inevitável, sobretudo quando a povoação se trans
forma em cidade na sequência de um aumento de produtivi
dade. É no Ocidente, e a partir das comunidades bárbaras, 
que esta perda ocorre com menos estragos, enquanto no Oriente 
não se produz e se dá portanto um bloqueamento, e na cidade 
antiga ela acarreta «a desagregação do modo de produção no 
qual assentam tanto a comuna como o indivíduo objectivo, ou 
seja, o indivíduo determinado, o Romano, o Grego [...]» 
(p. 458). Com efeito, a unidade social entre uma forma partí
cular de comuna e a propriedade da natureza a ela ligada tem 
uma realidade viva num modo determinado de produção (subli
nhado de Marx), que tanto consiste numa relação entre os indi
víduos como na relação do seu conjunto com a natureza e 
comporta determinado modo de trabalho (actividade familiar 
e trabalho em comum). Deste modo, a própria comuna repre
senta a primeira grande força produtiva e assiste-se, segundo 
o tipo de produção (pecuária, agricultura), ao desenvolvi
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mento de um modo particular de produção e de forças produ
tivas particulares, tanto objectivas como subjectivas (p. 458). 

Sendo inevitáveis a desagregação destas relações e a perda 
do apoio que fornecem ao indivíduo, sabemos agora como e 
porquê as condições da passagem a nível superior de produti
vidade foram melhores no Ocidente. Foi aqui e não na Anti
guidade nem no Oriente que «o animal de rebanho» - ani
mal rural ou animal urbano - se tornou animal político. 
A troca, agente essencial deste processo, «torna supérfluo o re
banho, dissolve-o». Tal dissolução foi todavia catastrófica na 
maioria dos casos. E onde foi mínimo o malefício? Onde o 
membro da comuna, ao perder a terra, a natureza, o seu elo 
imediato com elas, a parcela da comunidade que fazia dele 
um «proprietário», conserva como trabalhador a propriedade 
do seu instrumento de trabalho, o que ocorre numa forma par
ticular da manufactura que era o trabalho artesanal. É um 
trabalho ao mesmo tempo artístico e fim em si, no qual a 
habilidade garante a posse dos instrumentos. O 11lOdo _de tnl.: 
balho transmite-se hereditariamente com o instrumento e a 
organização. Assim funcionava o «sistema medieval das ci
dades» (p. 461; cf. também p. 423, etc.). 

Este sistema urbano comporta, como já sabemos, grande 
variedade- -de associaçõés, e a ele se liga o «sistema das cor
porações e magistraturas}}. Pressupõe ele que o trabalhador 
possa assegurar a sua subsistência até ter terminado o traba
lho; esse trabalhador dispõe portanto de um «fundo de con
sumo», quer por herança, quer porque o ganhou, quer como 
co-possuidor numa comunidade, a corporação, que lhe re
serva o respectivo uso por força das suas leis e tradições (ponto 
a aprofundar, nota Marx, p. 461). Supõe isso, com efeito, que 
tal necessidade ainda se não impõe ao trabalhador como poder 
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estranho - o do capital - porque o trabalhador, como força 
viva, ainda faz parte directamente das condições objectivas 
da produção. Encontra-se sem dúvida subjugado, mas não ainda 
separado do seu trabalho, enquanto no capitalismo «não é o 
trabalhador mas o trabalho que é condição de produção». 

A forma do capital implica uma relação de não proprie
dade (relação negativa) perante a matéria-prima, o instrumento, 
os meios de subsistência, o que antes de mais implica a não 
propriedade da teTra, a negação das condições que provêm 
da natureza e das relações imediatas entre o trabalho, os ele
mentos do trabalho e o próprio trabalhador, «o sujeito que 
trabalha». Esta dissolução realiza-se em várias etapas. Primeira 
etapa: o proprietário trabalha a terra que possui, condição 
que se verifica na aldeia e nas comunidades bárbaras. Segunda 
etapa: propriedade artesanal na comuna urbana, nível histó
rico que existe quer paralelamente com o primeiro, quer fora 
dele. A comuna e a associação de tipo comunitário afastam-se 
cada vez mais das formas primitivas, imediatas (naturais). Com 
efeito: «a comuna que serve de fundamento a esta espécie de 
propriedade é por seu turno gerada e produzida» (p. 463), é a 
comuna urbana (medieval). O que caracteriza o sistema das 
corporações, assente no trabalho artesanal e urbano, é que ele 
reduz a comunidade à relação entre o trabalhador e o ins
trumento de produção, pois a propriedade - legitimada pela 
habilidade - apenas diz respeito à ferramenta. Temos aqui re
lação radicalmente diferente daquela em que assenta a proprie
dade do solo. 

A dissolução desta relação do - trabalhador com o instru
mento trará o capitalismo. Não estará aqui «a fórmula da 
escravatura e da servidão, ambas em dissolução e negadas 
na relação do trabalhador com as condições de produção trans
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formadas em capital?» (p. 464). Marx não continuou com este 
método, muito hegeliano, de construção do capital pela nega
tividade e pela síntese. Nos Grwulrisse, esta forma de proce
der introduz novas considerações, tais como, por exemplo, so
bre a cidade antiga. Nesta, a dissolução do laço entre os 
diferentes elementos da produção não criou um proletariado 
em sentido moderno, como não criou um artesanato, mas sim 
a plebe que reclamava pão e circo. O mesmo aconteceu, ainda 
que fundamentalmente fosse diferente, com a relação do se· 
nhor e dos que lhe estavam ligados. Nestes casos diversos, a 
dissolução das relações de propriedade dá lugar à relação de 
dominação. A relação de dominação e de servidão pertence 
assim à decadência das relações entre propriedade e produção, 
exprimindo simultaneamente a estreiteza destas e trazendo como 
contributo um fermento de transformação. Tal relação de poder 
operava em pleno na Roma imperial, mas igualmente se encon
tra em todos os processos de dissolução, incluindo a disso
lução das associações medievais e das relações feudais durante 
o período dito «Renascimento», acompanhada da sequela ha
bitua] dessas dissoluções: clientelas, serviços imaginários ou 
reais, rivalidades e guerras. «Quando se examina de perto estes 
processos, vê-se que se trata da dissolução das relações de pro
dução em que predomina o valor de uso» (p. 466). Ironia da 
história. O que persiste de «valor de uso» nas cidades antigas 
ou medievais vai desaparecer para dar lugar a um {<valor» 
muito especial e a usos muito antigos: o exercício violento 
da riqueza e do poder. É por este processo que se abre cami
nho ao domínio da troca. Nas relações de poder, as prestações 
e os serviços em natureza prevalecem sobre os pagamentos. 
O dinheiro, esse monstro animado entre monstros, com outro 
monstro, o Estado, tenta impor uma paz que é a sua, a paz 
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da morte, a paz do mundo da mercadoria ... (cf. pp. 466 e 
segs.). Mas as coisas mudam, e mudam porque a isso força 
o que nelas há de mau! 

Esta génese da riqueza monetária e do dinheiro (p. 469) su
põe a ruptura de uma barragem que é a das associações me
dievais. No sistema das corporações urbanas. o dinheiro só 
por si nada permite; é o dinheiro de origem corporativa, o 
dinheiro do mestre, que permite, por exemplo, comprar teares 
para a tecelagem. O dinheiro só chega a dominar esses mestres 
quando consegue despojar os trabalhadores associados dos 
meios (subsistências, materiais, ferramentas) que outrora pos
suíam. Quanto à mão-de-obra, qualificada ou não, o capital 
breve a tem ao seu dispor «como resultado quer das corpo
rações urbanas quer da indústria doméstica ou acessória, li
gada à agricultura» (p. 470). O processo histórico não resulta 
do capital é, sim, seu pressuposto. Não se encontram nesta 
história as fábulas sentimentais segundo as quais o capitalismo 
e o trabalhador contituem uma associação. «Na génese do ca
pital não há vestígios de tal» (id.). O capitalismo vem da desa
gregação das associações urbanas e não de qualquer participa
ção nessas associações. A manufactura e a corporação chega
ram a coexistir enquanto a primeira, já capitalista, se desen
volvia num quadro que vinha de outra época. como aconteceu 
nas cidades italianas. Pensa Marx que este fenómeno foi locali
zado. Noutras regiões (e sobretudo em Inglaterra) o conflito 
assumiu toda a sua força, e as novas condições ampliaram-se 
imensamente; essas condições eram as do capitalismo, que 
deste modo conseguiu tornar-se força dominante. 

Desta história tira-se uma conclusão evidente. Não basta 
a mera existência da riqueza monetária ou a sua supremacia 
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(relações de poder) para que a dissolução das antigas socie
dades conduza ao capitalismo. «De outro modo a Roma antiga, 
Bizâncio, etc., teriam encerrado a sua história com o trabalho 
livre e o capital, ou antes, teriam iniciado nova história. Aí, 
a dissolução das antigas relações de propriedade esteve tam
bém ligada ao desenvolvimento da riqueza monetária, ao comér
cio, etc., mas em vez de conduzir à indústria provocou o domí
nio do campo sobre a cidade [ ... ]» (p. 471). 

O caminho seguido por Marx foi feito e refeito milhares, 
se não milhões de vezes, por políticos, filósofos, economistas, 
historiadores, professores e inúmeros estudiosos dos países de 
Leste, do Ocidente, do Norte e do Sul. Anto-estrada com agên
cias de turismo e viagens organizadas? Sem dúvida, mas tam
bém com becos sem saída e percursos errados. 

Não será sempre errada qualquer leitura especializada, 
seja a do filósofo seja a do economista? O processo que 
Marx estuda e que o seu pensamento implica não se reduz a 
uma só especialidade. A gênese ou genealogia do «sistema ur
bano» (e do sistema corporativo, seu apêndice) na Europa 
Ocidental e na Idade Média compreende uma história, uma 
economia política e uma política mas não pode ser compreen
dida a partir destas separações. 

Refizemos por três vezes, com Marx, e seguindo-o de perto, 
este caminho: a génese do «sistema urbano» como etapa de 
uma gênese mais ampla que é a do valor de troca generalizado, 
do mundo da mercadoria e do dinheiro, numa palavra, do 
,capital. De cada uma das vezes o conceito firmou-se maIS, 
. e ao mesmo tempo ampliou-se, mas, sobretudo, de cada uma 
das vezes apareceram diferenças. Refazendo e repetindo a 
caminhada, não se estabeleceu uma identidade tautológica de 
verdades sucessivamente mais gerais e mais vazias. Pelo oon
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trário. Apuraram-se, sim, diferenças na comunidade original. 
imediata e natural, tão numerosas quantas as línguas, quantos 
os costumes, quantas as relações entre os membros da comu
nidade e a natureza no meio da qual vivem. Diferenças que 
levam à dissolução e nascem da dissolução da comunidade 
original (tribal, familiar), da comuna que se edificava sobre 
as ruínas, urbe antiga, cidade medieval, linhas de evolução 
diferentes, das quais umas conduzem à estagnação, outras ao 
declínio, e outras ainda se abrem para «a história» e deste 
modo produzem a sociedade moderna, com os seus lados bons 
e maus, inseparáveis. Em todas as etapas deste devir prodi
giosamente complexo, em todos os momentos, exerce-se terrí
vel «pressão de selecção», termo que se não encontra em 
Marx mas traduz o seu pensamento em linguagem moderna; 
a história sai dialecticamente da pré-história; o ser social 
emerge da animalidade, e deste modo um termo biológico 
evoca com bastante propriedade o processo de transição. Dis
solveram-'se, destruíram-se e eliminaram-se pura e simples
mente magníficas criações e formas esplêndidas, entre outras 
a cidade antiga e a cidade medieval (quanto à cidade orien
tal, manteve-se numa temporalidade diferente da nossa). 

Esta análise do devir só raramente utiliza entidades gerais 
ou genéricas tais como «o homem» ou o «modo de produ
ção». De novo insistimos neste último ponto. O «modo de 
produção», como conceito teórico bem determinado e termo 
que denota uma sociedade ou um grupo de sociedades, é 
conceito e termo que não aparecem nos Grundrisse, nem a 
propósito das sociedades orientais nem das sociedades euro
peias antigas ou medievais. Aparecem, sim, a propósito das 
comunidades ditas primitivas (definidas pela consanguinidade 
ou pelo território, pela tribalidade ou pelos laços familiares, 
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mas de maneira muito especial. Cada comunidade tem o seu 
modo de produção porque tem a sua língua, os seus costumes, 
o seu território extenso ou limitado, a sua actividade princi
pal (caça, pesca, pecuária, agricultura, indústria familiar, com 
estes diversos elementos combinados das maneiras mais di
versas), em resumo, uma relação imediata com a natureza 
e todos os seus aspectos, vida biológica e animal, recursos, 
laços de parentesco, etc. 

A tão conhecida formulação, dura e fixa, do termo e do 
conceito de «modo de produção» só vem a aparecer no texto 
famoso, objecto de tantos comentários, que passa por conden
sar o pensamento marxista: «Reduzidos às suas grandes linhas, 
os modos de produção asiático, antigo, feudal e burguês mo
derno configuram-se como épocas progressivas da formação 
económica da sociedade. As relações de produção burguesas 
são a última forma antagónica do processo social da produ
ção [ ... ]. Com este sistema social encerra-se portanto a pré
-história da sociedade humana». 

Ora, este texto, tão conhecido que nenhuma obra sobre 
Marx ou o marxismo se pode dispensar de o citar, suscita 
perplexidades sem fim, e até insolúveis problemas teóricos, se 
se quiser tomá-lo literalmente, como fazem os comentadores 
escolásticos desde que esta Contribuição para a Crítica da 
Economia Política foi inserida na vulgata marxista ou antes, 
nela caíu. 

1) Em quê e como é que o «modo de produção asiático» 
se insere no progresso assim delimitado? Pergunta sem res
posta, que durante muito tempo (sobretúdo durante o período 
estaliniano) permitiu deixar na sombra as sociedades asiáticas 
ou a sua linha de evolução e as suas diferenças (entre si, e 
em relação às sociedades ocidentais). 
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2) Tomados como entidades, ou seja, totalidades. os «mo
dos de produção» tornam-se de tal maneira fixos que a passa
gem de um para outro não é inteligível. As transições desa
parecem, como por encanto ou por escamoteação. Procedendo 
deste modo, a leitura ecolástica de Marx desintegra o seu 
pensamento. A exegese quer-se rigorosa e abandona até a lite
ralidade, que é em última análise o critério único, embora 
não se deva tomá-la com aquela estreiteza que se julga ga
rante da ortodoxia. Com efeito, Marx começa por uma frase 
restritiva: «Reduzidos às suas grandes linhas [ ... ]». Não se 
pode dizer melhor. nem com mais clareza, que o conceito 
de «modo de produção» é redutor e apenas retém, quer em 
cada período quer para o conjunto do devir, os traços gerais 
e homogéneos. Permite classificar os períodos mas deixa de 
lado as diferenças. 

3) Apresentado dogmaticamente, este conceito entra em 
conflito teórico com a declaração metodológica muito clara 
de Marx: «Dialéctica dos conceitos de forças produNvas (meios 
de produção) e de relações de produção, dialéctica cujos limi
tes há que precisar e que não deve suprimir as diferenças ...» 
(Grundrisse, I, p. 39). 

Eis porque, nestas páginas dos Grundrisse, não assistimos 
à construção abstracta de entidades, os «modos de produção». 
mas à análise de um devir, à génese de um processo dialéctico 
que abarca toda a extensão deste devir, a partir de uma rela
ção conflitual, a da cidade e do campo, virtualmente presente 
desde as origens. mas que se actualiza, se metamorfoseia e 
gera formas novas, das quais umas desaparecem e outras se 
afirmam até ao desfecho histórico (ou «pré-histórico» - ponto 
que se mantém obscuro). 
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Como se instaura o capitalismo? O seu domínio resulta 
deste longo processo, ao mesmo tempo económico e político 
(cf. Grundrisse, I, p. 501 com as notas), e não tem data pre
cisa; não se pode dizer, à maneira do pensamento histórico 
e como se o capital fosse uma categoria histórica: «A partir 
deste instante houve, ou há, capitalismo». A formação do 
capital e do capitalismo passa por uma fase de «submissão for
mal do trabalho ao capital». Este, ou seja, a grande indústria 
na posse da burguesia, subordina a si as forças produtivas 
existentes, forças que não correspondem ainda às relações 
de produção e ao modo de produção capitalistas: artesanato, 
manufacturas, unidades sempre muito variadas de produção agrí
cola e de trocas comerciais. No decorrer desta transformação, o 
factor essencial continua a ser o trabalho imediato, tal como 
o encontramos no artesanato e nas manufacturas, que a grande 
produção industrial consegue integrar em si. Estes elementos 
são preexistentes ao capitalismo, que se constitui submeten
do-os. Na maioria dos casos a intervenção política acelera 
e reforça o processo económico, completando assim a extensão 
do mercado e a concentração do capital. Durante muito tempo 
o capital existente não sai de um período inicial e a taxa 
média de lucro não pode sequer aparecer visto não haver 
concorrência dos capitais no mercado dos capitais mas apenas 
concorrência no mercado dos produtos. Ao longo desse período, 
a taxa de mais-valia (relação entre os lucros e os salários) é 
mais importante do que a taxa de lucro. É um processo em 
cujo decorrer a cidade desempenha um imenso papel, simul
taneamente na subordinação ao capital das forças produtivas 
existentes, e como local de acumulação do capital, da exten
são dos mercados, da formação da taxa média de lucro e, 
finalmente, das intervenções políticas. No fim do processo, 
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tudo se apresenta como força produtiva do capital e já não 
do trabalho. 

Todavia, não devemos extrapolar, a partir das considera
ções que acabam de ser feitas, para concluir opondo ao 
quadro dos modos de produção fixos e das estruturas imobi
lizadas a mobilidade conflitual das relações sociais. Fazê-lo 
seria ainda ladear o pensamento dialéctico segundo Marx e 
substituir um erro pela ilusão inversa. A relação cidade-campo 
é sem dúvida uma relação social, e implica relações confli
tuais: natureza-sociedade, imediatidade-mediação; desenvolve-se 

IX 	
e transforma-se. O conceito teórico que a designa tem especi
ficidade: é uma categoria histórica. Pode portanto pensar-se, 
seguindo Marx, que a Weltgeschichte, a história mundial, nas
ceu com a cidade, da cidade e na cidade a cidade oriental, 
antíga ou medieval. Mas até onde nos levou este movimento 
histórico? Levou-nos à beira do capitalismo. 

Durante período muito longo (que foi das origens à forma
ção da burguesia, à predominância do capital comercial e da 
manufactura), a contradição cidade-campo foi uma contradi
ção profunda, principal, esencial, para grande número de 
sociedades históricas, isto é, sociedades que apesar do seu 
esplendor vieram a morrer. Será que durante a ascensão do 
capitalismo continua a ser essa a contradição principal? Cer
tamente que não, diz Marx. Subordina-se a outras contradições 
e em especial às que nascem da relação de produção - capi
tal-salário -, ou seja, à mais-valia, à sua formação e repar
tição, e por consequência às contradições de classes. 

Além disso, o carácter contraditório da relação cidade
-campo esbate-se. A cidade leva a melhor sobre o campo, 
a sociedade leva a melhor sobre a natureza inicial. Com a 
ascensão da burguesia urbana a situação original inverte-se. 
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A cidade vai urbanizar o campo; resultado considerável da 
história, que fica assegurado a partir da Idade Média. 

Marx quis mostrar que o devir histórico «avança» naquilo 
que tem de pior. É verdade que as forças produtivas e o poder 
social sobre a natureza crescem, e tal crescimento tem como 
correlativo a constituição de um poder contrário que pesa 
sobre o conjunto da sociedade e em particular sobre o traba
lho e os trabalhadores. São imensas as possibilidades que se 
abrem, mas há também opressão. Em que consiste esse poder? 
Como denominá-lo? Denomina-se objectivamente «capital» e 
subjectivamente «burguesia»; mas do ponto de vista do conhe
cimento tem outro nome, que a ideologia banal tenta valorizar: 
chama-se eC01wmia política. 

Ligada às forças produtivas e sendo ela mesma força pro
dutiva, a cidade é a sede do econômico e do seu monstruoso 
poder. Nela, no decurso da história (a sua), o valor de troca 
venceu lentamente o valor de uso; a história dessa luta ficou 
escrita nas muralhas das cidades, nos edifícios e nas ruas; 
dela as cidades guardam vestígios e dão testemunho. Do mesmo 
modo, a cidade é sede do poder político que garante o poder 
económico do capital e protege a propriedade (burguesa) dos 
meios de produção, domesticando-a pela proibição dos exces
sos e da violência. O Estado dispõe de muitos meios: o exér
cito, a polícia, mas também a economia política e a ideologia 
(que não é uma adição àquela, porquanto para Marx a eco
nomia política já é ideológica, o que não quer dizer que seja 
desprovida de eficácia). A cidade permite igualmente a luta 
política contra o poder político, agrupando as populações e 
concentrando, com os meios de produção, as necessidades, as 
reivindicações e as aspirações: nestes termos, contém uma con
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tradição que não pode desaparecer, que poderá mesmo acen
tuar-se, mas que já não pode passar por central (motriz). 

Poder-se-ia supor que, após os Grundrisse, Marx conti
nuasse, por assim dizer, lançado na via por que enveredara, 
prolongando e acentuando a visão histórica. Com efeito, teria 
podido considerar que a história contorna, desvia e revira o 
económico, e que o devir desenvolve o seu irresistível poder 
e leva o obstáculo de roldão. Durante certo tempo foi essa 
sem dúvida a concepção de Marx (entre 1845 e 1848). Com 
tal persepctivação podia prolongar os conceitos hegelianos, pen
sar que a revolução (francesa) criou o Estado e que a revolu
ção (proletária) vai aboli-lo. Podia ainda pensar que o con
flito «sociedade-natureza» viria eventualmente a renascer mais 
tarde, a fazer novamente fortuna para depois cair em surpreen
dente infortúnio. Não há dúvida que Marx encarou tais hipó
teses, como o mostram passagens dispersas, mas pô-las de 
lado. Porquê? 

No capitalismo, a economia política é essencial. Não se 
trata de resultado ocasional de devir histôrico, que esse devir 
leva de vencida como a torrente leva o dique à sua frente. 
É algo de mais complexo. As sociedades históricas tiveram 
uma base econômica, evidentemente; não há sociedade sem 
«produção» no sentido restrito do termo; todavia, nas socie
dades do passado as relações sociais mais importantes não 
eram económicas. Tomemos as sociedades medievais. As rela
ções hierárquicas constituíam-se sobre uma base econômica, 
sem que a elas se reduzissem; as relações de violência entre 
senhores e vassalos foram «extra-económicas» visto que permi
tiam retirar do trabalho agrícola e artesanal um sobreproduto, 
por pressão directa, coisa que não permitiam os mecanismos 
económicos (mercado e dinheiro - que iriam surgir pouco a 
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pouco, mas de início eram inexistentes). Em resumo: com o 
seu carácter elementar e violento, ainda natural, as relações 
sociais características das sociedades medievais definem~se para 
Marx como relações pessoais, imediatas, logo, transparentes 
(cf. em particular O Capital, I, IV, t. I, Éd. Socíales, p. 89). 
O mesmo acontecia com as relações sociais na cidade e as 
relações entre a cidade e o campo. Apesar do seu carácter 
conflitual, ou antes, por causa deste carácter e da sua imedia
tidade, tais relações foram transparentes, mal-grado as más
caras e as roupagens que caracterizavam os papéis desempe
nhados, as pessoas no seu lugar e nos seus cargos, e os esta
tutos sociais. Essas sociedades tiveram uma base económica, 
mas as estruturas e superstruturas, embora se não pudessem 
libertar da base, comportavam um grau de liberdade que desde 
então desapareceu. Donde, nessas sociedades, a importância e 
o interesse da filosofia, do conhecimento, do direito e da 
lógica, de uma mistura ambígua de ciência e de ideologia, 
da própria religião. 

No capitalismo é a base económica que comanda. O econó
mico domina. As estruturas e superstruturas comandam as 
relações de produção (sem de modo algum excluirem atrasos, 
desfasamentos e disparidades). Os próprios conflitos são devi~ 
dos às relações de produção. Desde que haja coerência nessa 
sociedade (e sem ela, cairia em bocados, ou antes, sem ela não 
teria podido formar-se), desde que a coesão interna, sem con
Sleguir suprimir as contradições, consiga atenuar ou diferir 
os seus efeitos, há «modo de produção» e até «sistema». A ri
queza das sociedades «nas quais reina o modo de produção 
capitalista» anuncia-se como imensa acumulação de mercado
rias - assim começa O Capital, referindo-se à anterior «CrÍ
tica da economia política». Com a burguesia, o valor de troca 
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venceu o uso e o valor de uso, que trata como servo e es
cravo. Pouco importa a origem da necessidade que o objecto 
satisfaz, pouco importa que se radique no ventre ou no ima
ginário, desde que o objecto se venda e se compre. A burgue
sia inventou a economia política; é a sua condição, o seu meio 
de acção, o seu meio ideológico e científico. Por consequên
da, é neste terreno, que é o seu, que há que atacá-la, e atacá
-Ia exige coragem e não está isento de riscos, como é próprio 
de qualquer combate no campo do adversário; para combater 
os seus postulados corre-se o risco de sofrer a sua influência. 
Não obstante, as categorias históricas subordinam-se às cate
goriaseconómicas. A gravidade desta situação e das decisões 
teóricas que Marx tinha que tomar explicam as suas hesitações; 
tinha que ter em conta os fracassos da revolução em 1848, a 
subida em flecha do capitalismo na Europa, sinal da vitória 
do económico sobre o histórico. A crítica da economia polí
tica não se faz pela história nem em seu nome (como devir 
ejou como ciência). Tem de desenrolar-se no interior da eco
nomia política; o acto revolucionário tem de fazer rebentar 
o sistema a partir de dentro (o que inlplica contradições no 
interior das relações de produção em primeiro lugar, e depois 
entre as relações de produção e o modo de produção). 

Nesta perspectiva e a esta luz, a cidade fornece o pano 
de fundo de muitos acontecimentos e factos notáveis, mas que 
só a análise destaca desse conjunto relativamente indiferente. I 
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A cidade é o palco constante no qual se movimentam as ca
tegorias econômicas, o salário e o capital, o sobreproduto e 
a mais-valia, desempenhando as suas cenas e os seus dramas. 
O pensamento pouco se ocupa desse plano afastado. Por vezes, 
por efeito do vácuo ou por força da emergência, o fundo histó
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rico passa bruscamente para primeiro plano - e provoca cer
tos problemas. 

Não será já esse o alcance da passagem metodológica bem 
conhecida que abre os Grundrisse? (1, pp. 29 e segs.). {<Quando 
se estuda a economia de um país começa-se por examinar a 
população, a sua divisão em classes e a repartição pela cidade 
e pelo campo, e seguidamente a demografia, os diferentes ra
mos de produção, a exportação e a importação, a produção 
e o consumo anuais, os preços, etc.». Nesta desordem delibe
rada, irónica, Marx enumera aqui o que interessa ao vulgar 
economista que se contenta com descrever e deste modo rati
fica o que existe, considerando-o coisa assente. Ora, se é 
verdade que não podemos prescindir dos factos, limitarmo-nos 
a constatá-los outra coisa não é do que carência de esforço 
do pensamento! «Poderá afigurar-se bom método começar pela 
base sólida que fornecem o real e o concreto», mas rapida
mente se apercebe o erro. Ficando-se por aí, confunde-se o 
concreto e o imediato, o saber e o descritivo, o real e o dado. 
«A população é uma abstracção se, por exemplo, não se 
tiverem em conta as classes que a compõem; as classes, por 
seu lado, não terão sentido caso se ignorem os elementos em 
que assentam, tais como o trabalho assalariado, o capital, 
etc. Estes últimos pressupõem a troca, a divisão do trabalho, 
preços, etc.» Por consequência, o método correcto partirá de 
abstracções, mas de abstracções científicas: de relações gerais 
abstractas, tais como a divisão do trabalho, o valor, o dinheiro. 
A partir destes conceitos cujo conteúdo são relações, o pensa
mento irá tentar uma génese do concreto (que, definindo-o, 
alcançará este concreto, produto do pensamento, em vez de 
o 	designar e pressupor logo de início). 

O método gerará o encadeamento dos conceitos e simuIta
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neamente os próprios conceitos. Apreendendo as suas dife
renças, reencontrará os conteúdos inicialmente afastados pela 
redução que eliminou a visão caótica e substituiu a descrição 
pela análise. Assim, a partir do conceito geral de trabalho 
chega-se ao papel e até à representação do trabalho produtivo 
nas diferentes sociedades (incluindo os Estados Unidos e a 
Rússia, cf. pp. 34-35). Recria-se o conceito de cidade, da 
sua relação com o campo, dos seus conflitos e das modali
dades deste conflito (p. 37). 

Assim se desenvolve a crítica da economia política, ima
nente na economia política como realidade e inerente a ela 
como ciência. Essa crítica não se contenta com criticar a eco
nomia política burguesa, e mostra que qualquer economia 
política é no fundo burguesa. Traz consigo a crítica de toda 
e qualquer economia política, do mesmo modo que a crítica 
marxista do Estado é válida e aplicável contra todo e qualquer 
Estado e não apenas contra o Estado da burguesia. Com efeito, 
qualquer Estado é um Estado de classes. o Estado da classe 
dominante; é o aparelho que lhe permite mascarar de ideolo
gia as contradições e reprimir as suas consequências pela 
opressão. 

Tal atitude tem as suas implicações: o fim da economia 
política, inseparável do fim da troca Ce do uso, que se coloca 
como oposição à troca); o fim do trabalho (e do lazer); o 
fim da cidade (e do campo). E não está isenta de dificuldades. 
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4 

o CAPITAL E A PROPRIEDADE DO SOLO 

Dos Grundrisse para O Capital o quadro muda, mas há 
mais do que a simples modificação. As resenhas metodológi
cas e teóricas incluídas nos Grundrisse, não sem certa desor
dem, confirmam-se. O conhecimento crítico, que segundo Marx 
é a verdadeira ciência (a ciência autêntica, libertada da ideo
logia), tem o seu começo; sabe por onde e como começar e 
quem visar. Em contrapartida, algo sem dúvida se perdeu: as 
diferenças são menos acentuadas, menos vigorosamente postas 
a claro e em relevo. Por outro lado, o encadeamento terá maior 
rigor, implícito logo no começo: a forma pura. 

O Capital, com efeito, e de acordo com os preceitos meto
dológicos dos Grundrisse, começa por generalidades, mas estas 
já não são exactamente as mesmas. As generalidades dos Grun
drisse são conteúdos, que o pensamento considera gerais: a 
produção, os níveis da produção, a maneira como os membros 
de uma sociedade adaptam (dando-lhe forma) os objectos da 
natureza em função das suas necessidades, etc. Essas genera
lidades extraídas dos conteúdos' não são falsas, nem saem da 
trivialidade (cf. Grundrisse, pp. 17 e segs.). São banalidades 
que não chegam a libertar-se da oscilação entre o sujeito (o 
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homem, o indivíduo, a sociedade, etc.) e o sistema (a ligação 
entre produzir e consumir, entre necessidades e satisfações, 
entre os objectos e os sujeitos, entre as estruturas e as fun
ções) (cf. id., pp. 27, 31, etc.). 

O Capital, repita-se uma vez mais, parte explicitamente 
de uma forma completamente expurgada (por redução) de 
qualquer conteúdo. Abstracção subtil, de quase teológica difi
culdade, se bem que tenha precisamente o mais científico 
carácter; não define ela, para Marx, o próprio pensamento 
científico? «o começo é árduo em todas as ciências. O pri
meiro capítulo, principalmente a parte que contém a análise 
da mercadoria, será portanto de entendimento um pouco difí
cil. A forma do valor, realizada na forma dinheiro, é muito 
simples. Todavia, o espírito humano em vão procura desde 
há mais de dois mil anos penetrar-lhe o segredo ... Excluindo 
o que respeita à forma do valor, a leitura deste livro não apre
sentará dificuldade. Penso, naturalmente, em leitores que quei
ram aprender algo de novo e por consequência pensar por 
si próprios ... Estudo nesta obra o modo de produção capita
lista e as relações de produção e de troca que lhe correspon
dem ... » (Prefácio da edição alemã). 

Aparentemente, já não temos aqui a ver com o tema cio 
dade-campo, a sua relação social, os problemas que levanta, 
mas esse afastamento é mais aparente do que real. Aquela 
relação faz parte dos conteúdos afastados pela redução ini
cial, redução que vai fornecer a forma pura das relações so
ciais: a forma da troca. Mas para que o autor de O Capital 
cumpra o que prometeu tem que reencontrar após determi
nado trajecto teórico a relação considerada, gerando-a e si
tuando-a, como relação social, no modo de produção, por sua 
vez considerado como um todo - uma coesão que todavia 
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enfrenta forças de ruptura, de anticoesão, de superação. A par
tir do início mais «puro», mais simples, os sujeitos (na me
dida em que existem) e os sistemas (na medida em que ... ), 
as funções e as estruturas, terão de reencontrar-se, agora dilu
cidados no decorrer de uma génese. 

Há mais de meio século Lenine era de opinião que nin
guém ainda tinha . lido e compreendido bem O Capital, por
que ninguém assimilara a dialéctica hegeliana. Segundo <ele, 
portanto, faltava aos leitores da grande obra de Marx equipa. 
mento conceptual. Passados cinquenta anos, cabe perguniâ.r se 
o equipamento conceptual não peca por excesso. Chega-se a 
Marx com o espfritoáfúlJ:ili.âo"'de'·interpretações;'·põem~"Se:lhé· 

interrogações' pata Jogo em seguidi'suostituir' o . que ele 'diz 
com o que passa pela cabeça do interrogador. É a leitura 
dita dos sintomas. A leitura literal seria incontestavelmente 
melhor, se acaso não fosse também a dos comentadores orto
doxos que escavam o terreno marxista para dele extrair cita~ 

ções - sempre as mesmas, e que servem para muita coisa. 
Não cabe aqui expor uma vez mais o método de O Capital 

nem o da sua leitura. Não estará 
-

o essencial 
' 

em seguir a 
trajectória?, em percorrê-la até ao fim? Marx entendeu, não 
sem razão, dever partir da forma mais depurada, tão depurada 
que se aproxima da forma completamente «pura», a forma 
lógica, a que a lógica formal estuda 1. Essa forma da troca 
dos objectos materiais também se aproxima da forma da troca 
e da comunicação verbais, a linguagem, o que permite a Marx 
mostrar as conexões que ela implica de maneira (quase) pura

1 Cf. H. Lefebvre, Logique formeUe, Logique díalectique, que 
expõe pormenorizadamente o processo de redução e de reapreensão 
(restituição do conteúdo) .. 
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mente lógica e também elaborar a partir deste começo um 
discurso teórico, um encadeamento de conceitos, visando abar
car o conjunto da sociedade capitalista, até ao pormenor, e 
recuperando de passagem colocando-os no seu lugar - os 
aspectos do conteúdo: do trabalho social à família, da em
presa à nação, da mais-valia à relação cidade-campo, etc. 

No pensamento de Marx, este discurso teórico reúne o 
conhecimento e a revolução. Contribui com o saber da SOCie
dade burguesa e da economia política (capitalista por defi
nição), saber ao mesmo tempo crítico e concreto. Ele é a 
revolução teórica. De passagem, encontra o discurso banal, o 
da vida quotidiana e do mundo da mercadoria, do capitalismo 
individual, com as modalidades correspondentes da consciên
cia, do saber e da ideologia. Dissipa ao mesmo tempo tais 
significados para estabelecer um encadeamento racional de 
significantes que não coincide com o «real» tal como ele se 
afigura aos que nele estão mergulhados, mas que o e1ucida. 
transformando-o de imediato de realidade opaca em realidade 
transparente, aberta à acção que a destruirá. 

Este discurso teórico que destrói a ideologia não pressupõe 
(segundo Marx, parece) qualquer competência particular. Para 
o seguir, basta saber encadear os conceitos e elevar-se à abstrac
ção. Se Lenine sobrestima o saber ao opinar que Marx só era 
acessível aos dialectistas experimentados, é lícito, inversamente, 
pensar que a hipótese segundo a qual o encadeamento con
ceptual e o encadeamento das palavras na linguagm corrente 
estão próximos um do outro é optimista em demasia. 

Sigamos agora um trajecto algo diferente, a fim de mos
trar bem a sua orientação. Suponhamos alguém cheio de bom 
senso, um «empirista», portanto, que tenta compreender o que 
acontece â sua volta. Esse alguém conta os objectos e as pes
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soas: esta mesa, esta cama, esta manteiga, este açúcar, etc., ou 
então estas casas, estas ruas, este edifícios. Elabora uma lista 
dos objectos. Continuando o estudo, pergunta o preço desses 
objectos e lê nas lojas as etiquetas apostas nas coisas de 
utilidade para a vida diária, conseguindo assim uma lista 
de objectos e uma lista de preços. Continuando o inquérito, 
procura apurar quais as necessidades a que dão satisfação 
as propriedades dessas coisas. Feito isto, segundo Marx, estará 
em condições de escrever um tratado de economia política, na 
acepção vulgar e não crítica - uma apologia da sociedade exis
tente. Mas em nada e em nenhum momento terá esse «sábio» 
(que na verdade pode saber muita coisa!) apreendido uma 
relação entre objectos, entre unidades monetárias. Tê-Ios-á con
tado e agrupado considerando-os um a um, mas não saberá 
porquê e como é que um objecto pode «valer» determinada 
soma de dinheiro; e nunca saberá que o não sabe. Ainda me
nos saberá como e porquê dois objectos (ou mais) podem 
valer a mesma soma de dinheiro. nem inversamente, porquê 
e como um objecto pode valer somas de dinheiro variáveis, 
quando o seu preço varia. Apenas terá visto factos económicos 
e nenhuma relação social. 

Mas Marx põe estas relações em evidência, e em primeiro 
lugar a relação contida na «coisa», no objecto. Temos aqui, 
perante os nossos olhos, algo de duplo, embora a «forma de 
aptidão para a troca» não apareça logo como «forma polari
zada» que contém em si oposições (cf. Capo I, lI, 3, t. I, p. 81 
e nota). Só a análise põe a nu o que está perante os nossos 
olhos, só o conhecimento pode revelar essa coisa, que implica 
valor de uso e valor de troca. O valor de uso corresponde à 
necessidade, à expectativa, à desejabilidade. O valor de troca 
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corresponde à relação dessa coisa com as outras coisas, com 
todos os objectos e todas as coisas, no «mundo da mercadoria». 

Este «mundo da mercadoria» tem a sua lógica, a sua lin
guagem, que o discurso teórico encontra e «compreende» (dis
sipando por consequência as suas ilusões). Com a sua coe
rência interna própria, este mundo quer espontaneamente 
(automaticamente) desenrolar-se sem limites, e pode fazê-lo. 
É o mundo inteiro - é o mercado mundial. Tudo se vende e 
tudo se compra, tudo se avalia em dinheiro. Todas as funções 
e estruturas que gera a ele retornam e lhe dão apoio. Contudo, 
esse mundo não consegue encerrar-se. A sua coerência tem 
limites, as suas exigências desapontarão os que vêem na troca 
e no valor de troca o absoluto. Com efeito, há uma mercado
ria que escapa ao mundo da mercadoria: o trabalho, ou antes, 
o tempo de trabalho do trabalhador (proletário), que vende 
o seu tempo de trabalho ficando ele - em princípio - livre; 
ainda que pense ter vendido o seu trabalho e a sua pessoa, 
dispõe de direitos, de capacidades, de poderes que minam o 
domínio absoluto do mundo da mercadoria sobre todo o mundo. 
Por esta brecha podem entrar os «valores» afastados, o valor 
de uso, as relações de livre associação, etc. Não é uma brecha 
ocasional; é mais e melhor; a contradição instala-se no centro 
da coesão do capitalismo. 

A mais-valia situa-se a vários níveis. Em primeiro lugar, 
ao nível do trabalhador individual, o qual durante o tempo 
de trabalho que fornece ao capitalista produz mais do que o 
salário que recebe sob a forma de dinheiro; a diferença cons
titui precisamente a produtividade social do trabalho. Esta é 
a estrutura do capitalismo. Em segundo lugar, ao nível da 
empresa ou do ramo de indústria, os capitalistas recebem a 
sua parte da mais-valia global, proporcionalmente ao capital 
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~ investido, na medida em que funciona a tendência para a for
mação de uma taxa média de lucro. Em terceiro lugar, ao nível 
de toda a sociedade, ou seja, do Estado, que retira parte impor
tante da mais-valia global (por diferentes meios: impostos, 
empresas estatais) e desenvolve poderosa acção mediante a 
sua repartição pejas camadas e fracções de classes da sociedade 
burguesa; em particular, gera os grandes serviços públicos 
indispensáveis à sociedade e que fazem a sociedade sem no 
entanto coincidirem com a relação económica produção-con
sumo, base da sociedade burguesa. Caso, por exemplo, da 
escola e da universidade, dos transportes, da medicina e dos 
hospitais, da «cultura»; e por consequência da cidade. 

O Capital estuda sucessivamente: 
a) A formação da mais-valia pelo trabalho e pelo sobre

trabalho (que permite a acumulação do capital). Os capita
listas em geral e cada capitalista em particular esforçam-se 
por aumentar os seus lucros, isto é. a sua parte de mais-valia, 
por diversos meios: prolongamento do dia de trabalho, aumento 
da produtividade. aperfeiçoamento da técnica e da organiza
ção, aceleração da rotação do capital, o que lhes levanta difí
ceis problemas, nomeadamente no que toca à sobreprodução. 

b) A realização da mais-valia: com efeito, é necessário que 
o circuito D-M-D (dinheiro, mercadoria, dinheiro) se cumpra 
e se feche o mais rapidamente possível. O dinheiro, guindado 
à categoria de capital, investe-se; o trabalho assim posto em 
movimento produz mercadorias; estas mercadorias têm de re
converter-se em dinheiro, isto é, têm de vender-se, para que 
haja lucro. Vender, vender para realizar o lucro (a mais-valia), 
eis a preocupação constante do capitalista individual e a mira 
dos capitalistas e dos seus administradores, como classe, eis 
o que lhes confere uma espécie de génio. Todo o capitalista 
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desejaria libertar-se desta implacável necessidade e preferiria 
que o seu dinheiro produzisse directamente dinheiro por 
exemplo, especulando (em terrenos, em acções na bolsa, etc.). 
Mas tão feliz destino apenas cabe a reduzido número de capi
tais, t: alguns excessos nesta direcção escangalham o sistema. 
Em regra, o capitalismo e os capitalistas têm de fazer e refa
zer o circuito, o maravilhoso circulus vi/Êosus (D-M-D-M-D, 
etc.). É o seu rochedo de Sísifo. 

c) A repartição da mais-valia. Cada capitalista serve-se 
do capital que investiu como se fosse uma bomba aspirante 
da mais-valia, que funciona por aspiração a partir da massa. 
f~ só na aparência que o capitalista explora os «seus» operários 
e empregados, pois na realidade a classe dos capitalistas, ou 
seja, a burguesia, explora o conjunto da sociedade, incluindo 
os não proletários, os camponeses, os empregados, etc.; mas 
em primeiro lugar, explora directamente o proletariado. 
A massa da mais-valia reparte-se pelas diversas fracções, 
incluindo os proprietários do solo, os comerciantes, as profis
sões ditas liberais, etc., e essa repartição tem lugar a nível 
global. O Estado vigia, impede excessos demasiado brutais, 
e por seu lado retira parte considerável da mais-valia, princi
palmente por meio do sistema fiscal, para manter a vida da 
sociedade, o saber e o ensino, o exército e a polícia, a buro
cracia e a cultura, etc. É sabido que o Estado capitalista 
poucos fundos atribui para a cultura, porque à burguesia apenas 
interessam as suas bases económicas, só contribuindo, aliás, 
para a cultura que é utilizável pela sociedade burguesa e nela 
integrável. O Estado encara as necessidades sociais exclusi
vamente em função das necessidades da burguesia. O sistema 
contratual (jurídico) que o Estado mantém e aperfeiçoa como 
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poder (político) assenta na propriedade pri~ada, <lo solo, (pro
priêdidê imobiliária) e do dinheiro (propriedade mobiliária). 

Estas análises, articuladas umas nas outras, constituem 
completa exposição (crítica) da sociedade burguesa e do capi
talismo. O discurso racional e por consequência revolucioná
rio (segundo Marx) vai do começo lógico até ao outro pólo, 
que é o termo do percurso: o funcionamento da sociedade 
burguesa. No termo do caminho descobre-se o concreto, ou 
seja, a prática social, presente de início como texto a decifrar 
e presente no fim como totalidade conhecida (descodificada, 
diriam certos espíritos modernos). Porém, acontece que a 
maioria dos leitores e, sobretudo os leitores «sábios», procuram 
o que lhes convém e encontram-no aqui e acolá, umas vezes 
no início da obra (teoria da mercadoria e do fetichismo da 
mercadoria), outras vezes mais para diante (na teoria das 
classes, e raramente no fim, na teoria da totalidade social, 
da sua tendência imanente (para a concentração monopolística 
dos capitais e/ou para a predominância de uma racionalidade 
planificadora, apoiada na acção da classe operária). 

Convém chamar aqui uma vez mais a atenção para outra 
dificuldade. Apesar da sua extensão, trata-se de uma obra ina
cabada. A teoria que deveria coroar o conjunto, a da repartição 
da mais-valia, não satisfaz totalmente o apetite do leitor, como 
se costuma dizer. Não mostra claramente nem os «sujeitos» 
(as classes e fracções de classes), nem o modo de produção 
constituído (bem definido como tal), nem os sistemas e subsis
temas que aquele comporta (jurídico, fiscal, contratual etc.). 
E em que é que nos afecta o facto de a obra estar inacabada? 
Afecta-nos num aspecto primordial. A teoria marxista da pro
priedade do solo no capitalismo não está completa. Como e 
porquê uma classe de proprietários de bens imobiliários se 
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perpetua no capitalismo, onde predomina acentuadamente a 
propriedade mobiliária? Qual a origem da renda da terra? 
Que implica esta? Neste problema estão englobados os proble
mas da agricultura, da pecuária, das minas, das águas, e, bem 
entendido, das áreas edificadas das cidades. Sobre este ponto, 
cuja importância nunca será exagero realçar, teremos que notar 
as indicações de Marx e interpretá-Ias, depois de coligidas. 

E agora voltemos à cidade. O cO,nceito como tal pertence 
. à história, é uma categoria histórlcai Ora. como já sabemos, 
a análise e a exposição do capitalismo implicam a história e 
as categorias históricas mas subordinam-nas ao económico e 
às categorias (conceitos) económicos, por força da estrutura 
interna do próprio capitalismo. As categorias económicas, por 
consequência, «têm um aspecto histórico» O Capital, I, n, VI, 
voI. 1, p. 172), porque «é necessário que estejam preenchidas 
determinadas condições históricas para que o produto do tra
balho se possa transformar em mercadoria». A relação entre 
os possuidores de dinheiro ou de mercadorias, por um lado, 
e, por outro, aqueles que possuem exclusivamente a sua pró
pria força de trabalho, nada tem de natural e tão-pouco é rela
ção comum a todos os períodos da história. É, sim, resultado 
de um desenvolvimento histórico e até da algumas revoluções 
que destruíram forças anteriores (ia., p. 172). «Se bem que os 
primeiros esboços da produção capitalista datem de há muito 
nalgumas cidades do Mediterrâneo, a era capitalista só nasceu 
no século XVI. Onde quer que apareça já a servidão foi abolida 
e já se encontra em plena decadência o regime das cidades 
soberanas, glória da Idade Média (Grundrisse, n, p. 83). Mas 
a história por si só não basta para explicar essas relações, 
as suas formas e formações. 

A cidade, como tal, faz parte_das condições históricas implí
------~---'- ,~- ,-,,'-'"-~"'~" --, -' --"~,_.~._,'~---~~-
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editas no capitalismo. Resulta da destruição das formações 
TsociãIs' anteriores~ ~'~da acumulação primitiva do capital (que 
Ise efectua nela e por ela). É uma coisa social na qual se to r
fnam perceptíveis (se tornam sensíveis) relações sociais que, 
~por si, não são perceptíveis (cf. O Cap., I, p. 85), havendo que 
~ concebê-las pelo pensamento a partir da sua realização con· 
,fi 
~creta (prática). Neste quadro, que é o das relações sociais objec
\~tivadas, tem lugar a circulação das mercadorias e a criação do 
comércio e do mercado, ponto de partida do capital no século 
XVI (I, p. 151). 

É aí que se exerce a «magia do dinheiro», o poder ao mesmo 
tempo maravilhoso e estupidamente brutal destas coisas - o 
ouro e a prata - saídas das entranhas da terra e que logo se 
impõem como incarnação do trabalho humano (id., p. 103). 
Na cidade, o mundo da mercadoria, em si abstracto (porque 
constituído de relações desligadas do uso), encontra a natu
reza e simula-a, pode passar por natural, e faz passar a sua 
incarnação material por natural. As exigências do capital e 
as necessidades da burguesia figuram neste contexto sÍmulta
neamente como naturais e sociais (<<culturais», dir-se-ia hoje). 
Modeladas pela história neste quadro urbano, as necessidades 
impõem-se. Com efeito, «a força de trabalho contém, do 
ponto de vista do valor, um elemento moral e histórico, factor 
que a distingue das restantes mercadorias»; as pretensas ne
cessidades naturais, o seu número e a maneira de as satisfazer, 
dependem «em grande parte do grau de civilização atingido» 
(1, p. 174), o que, mal-grado as desmedidas esperanças dos 
capitalistas individuais, impõe limites à exploração da força 
de trabalho no capitalismo! «o prolongamento do dia de tra
balho encontra limites morais. O trabalhador tem que ter tempo 
para satisfazer as suas necessidades intelectuais e sociais, cujo 
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número e carácter dependem do estado geral da civilização» 
(p. 228). Note-se - e mais tarde voltaremos a encontrá-Io
este conceito de civilização que Marx distingue da sociedade 
(a qual atinge maior ou menor grau de civilização) bem como 
das relações socioeconómicas constitutivas. A civilização não 
se separa da sociedade, que simultaneamente determina e 
limita aquela. Os conceitos predominantes, os de sociedade, de 
relações de produção, de modo de produção, não impedem um 
conceito mais amplo em que se inserem. É evidente que o 
quadro urbano (a cidade e a sua relação com o campo) não é 
indiferente ao «grau de civilização». 

Mas examinemos, seguindo a ordem acima indicada, as 
funções e estruturas da forma urbana que a história legou 
à sociedade burguesa. 

a) Do ponto de vista da formação' da mais-valia. A ci
dade não desempenha uma função essencial. Com efeito, o 
local de exploração, o local onde inicialmente se forma a mais
-valia, é a unidade de produção: a empresa, a «sociedade» em 
sentido capitalista, o ramo de indústria, sem esquecer as gran
des e médias unidades de produção agrícola (as que empre
gam mão-de-obra assalariada). 

É assim. que a cidade, produto histórico, fornece aquilo. 

a que chamáin~s" P~if?~';"~~stP. cd~. sociecla~~J:~R.rggesª: Marx 
raramente invoca o seu conceito' ou o faz figurar como tal; 
quando assim sucede, trata-se em geral de uma cidade inglesa, 
de Londres ou Manchester (cf. t pp. 242 e segs.). Todavia, a 

,-0' 
cidade como tal continua sem dúvida a ser para ele um~força 
produtiva. Contém uma parte importante do trabalho passado 

-e fixado, literalm~otemorto,'de,que o capitalismo dispõe para 
se apoderar do (.trabalho vivo) o que ela contém sobrevive 
deste modo ao dêsgaste quotidiano dos instrumentos de tra
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fpalho (cf. I, pp. 202-203); mantém, à maneira de uma institui
!~ão, a divisão do trabalho indispensável ao funcionamento 
'{do capitalismo e por consequência mantém e aperfeiçoa no 
)seu seio a divisão social dq,trabalho; aproxima os elementos 
~~o prgcesso de . produção.:-::"'-

..... -Xqui, o papel da cidade no seio das forças produtivas, no 
capitalismo, vai mais longe do que seríamos levados a supor 
através de um exame superficial. Porteriormente a Marx, e 
ainda recentemente, os economistas puseram em evidência as 
funções da realidade urbana, que concentra, no espaço e no 
tempo, os aspectos da produção: empresas, mercados, infor
mações e decisões, etc. Estes efeitos indutores ou multiplica
dores têm, segundo Marx, menos importância do que um efeito 
mais profundo. A sociedade capitalista tende a separar umas 

:;las outras as suas próprias condições. O efeito de separação 
é inerente a esta sociedade, à sua eficácia, assenta pratica
mente na divisão do trabalho levada ao extremo pelo inte
lecto analítico. A separação manifesta (projectando-as e tor
nando-as sensíveis) as contradições internas da sociedade, 
inacessíveis aos sentidos. Quando essa segregação separa os 
elementos da população, pode ter vantagens para o capita
lismo; quando sai de determinados limites, a operação disso
ciante não deixa de ter inconvenientes (cf. I, p. 122, etc.). O que 
se chama «crise económica» consiste numa dissociação dos fac
tores da produção: o dinheiro e a mercadoria (o circuito quebra
-se, porque as mercadorias deixam de transformar-se, no mer
cado, em dinheiro correspondente ao seu valor de troca, no qual 
está incorporada a mais-valia), o valor de uso e o valor de 
troca, o trabalho morto (capital) e o trabalho vivo (força do 
trabalho), etc. Na base, nos alicerces do capitalismo, tem-se 
a separação do produtor (trabalhador) e dos meios de pro
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dução, mas também, para começar, a decomposição da troca 
em dois actos separados: a produção e a venda (pagamento 
em dinheiro), o que acarreta a separação do processo de pro
dução e do processo de circulação «que perdem o seu ponto 
de encontro e entram em conflito» (cf. teorias sobre a mais
-valia, t. n, pp. 488 e segs. e Obras Escolhidas, lI, 1, p. 260). 
Após a crise, solução temporária das contradições existentes, 
restabelece-se a ordem perturbada. A sociedade burguesa foi 
expurgada dos seus excedentes, em capital e em meios de 
produção; reconstituÍ-se a unidade do processo, com a possibi
lidade de reprodução ampliada. A guerra desempenha idêntica 
função. Ora, o quadro urbano e a própria, cidade actuam de 
maneira permanente contra a desarticulação e a dissociação 
no espaço e no tempo das condições do processo; o quadro 
implica e contém as forças de coesão, apesar de as forças de 
anticoesão também nele se exercerem. 

.•'") A cidade contém a população requerida pelo aparelho pro
dutivo e o «exército de reserva» que a burguesia exige a fim 

"\ '\ c.' , 	 de fazer sentir o seu peso nos salários e também para dispor 
de um «volante» de mão-de-obra. Mercado das mercadorias 
e do dinheiro (dos capitais), a cidade torna-se também mer
cado do trabalho (de mão-de-obra). Logo que o regime capi
talista chamou a si a agricultura, a procura de trabalho foi 
diminuindo nesse sector à medida que nele se processava a 
acumulação do capital. «Há sempre portanto uma parte da 
população dos campos que está em vias de se transformar 
em população urbana». A sobrepopulação latente, no campo 
como na cidade, é um dos fenómenos característicos do capita
lismo. São os progressos técnicos e o investimento de capital 
na .produção agrícola que libertam nos campos essa população 
excedentária, a qual fica flutuando na cidade ao sabor das 
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necessidades da indústria que os capitalistas detêm e gerem 
de acordo com as suas conveniências. Será necessário lembrar 
que o fenómeno que Marx analisa (1, capo XXV de O Capital) 
se tornou mundial? Há excesso (latente) de homens e de rique
zas (apesar das guerras) porque este processo, que se desenrola 
maciçamente, separa as pessoas das riquezas. 

As forças produtivas da,J1l4pstriª,que tellcle. 11 C9ncentrar:
-se nas-c:idades~'-âctua~-'poderosamente sobre os . campos. 
E uma verdadeira revolução que a grande indústria provoca 
na agricultura e nas relações sociais dos agentes da produção 
agrícola: acréscimo da superfíde cultivada mas diminuição 
(relativa e absoluta) da população rural e despovoamento dos 
campos. «Na esfera da agricultura, a grande indústria actua 
mais revolucionariamente do que noutras áreas ao fazer desa
parecer o camponês, muralha da velha sociedade, substituindo-o 
pelo assalariado. As necessidades de transformação social e 
a luta das classe são levadas nos campos a nível idêntico ao 
das cidades». O modo de produção capitalista substitui a 
exploração rotineira da terra pela aplicação tecnológica da 
ciência. Com a preponderância cada vez mais acentuada da 
população citadina, aglomerada em torno dos grandes centros, 
a produção capitalista acumula as forças capazes de actuarem 
na transformação da cidade. Simultaneamente, destrói a saúde 
física dos operários urbanos e o equilíbrio dos trabalhadores 
do campo e, pior ainda, perturba as trocas orgânicas entre o 
homem e a natureza. «Perturbando as condições em que uma 
sociedade atrasada efectua quase espontaneamente tais trocas, 
obriga a restabelecê-las de maneira sistemática, de maneira 
apropriada ao desenvolvimento integral do homem e como lei 
reguladora da produção social». Na moderna agricultura, como 
na indústria citadina, «o acréscimo da produtividade e o rendi
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mento mais elevado do trabalho compram-se pelo preço da 
destruição e do estancamento da força de trabalho». Ao uti· 
lizar a técnica e a organização do trabalho, a produção capi
talista esgota simultaneamente as fontes de que jorra a riqueza: 
a terra e os trabalhadores. Mas as condições de uma mudança 
radical realizam-se, diz Marx (O Capital, I, XXI, e Obras Es
colhidas, II, pp. 113-119). 

Enquanto a disseminação dos trabalhadores agrícolas que
bra a sua força de resistência, a concentração aumenta a dos 
trabalhadores urbanos. 

A cidade continua portanto a desempenhar papel essencial 
nesta transformação, ainda que não um papel de motor. Em 
que consiste tal papel? Em contribuir para o acréscimo das 

"-.', forças produtivas, da produtividade do trabalho, da utilização 
das técnicas; inversamente, a combinação das técnicas e da~J ,,~ 
organização do trabalho na produção contribuem para o 
acréscimo da população urbana e a importância das cidades. 
O campo desaparece, e por uma dupla via: pela industriali
zação da produção agrícola e o desaparecimento dos campone
ses (e portanto da aldeia), por um lado, e, por outro, pela 
ruína da terra e a destruição da natureza. 

A completa urbanização da sociedade, anunciada e até 
começada antes do capitalismo (visto que a inversão da ante
rior situação é uma das condições da nova sociedade, a socie
dade burguesa), prossegue portanto e ganha até aceleração sob 
o domínio da grande indústria, da burguesia e do capital. 
É um processo revolucionário, visto que transforma a superfí
cie do globo e a sociedade. Todavia, não se desenrola de ma
neira coerente no âmbito do modo de produção capitalista; 
tem um lado negativo, que o impulsiona para a frente mas 
tende a destruí-lo e a provocar a sua autodestruição. O capi
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talismo destrói a natureza e arruina as suas próprias condiçóçs 
de existência,· preparando e anunciando· o. seu desaparecimento 
revolucionário. É só depois dele 'que as trocas (em sentido 
láto: trocas orgânicas e económicas) entre o social e o na~u
ral, o conquistado e o espontâneo, se podet1io restabelecer 
«sob forma apropriada ao desenvolvimento integral do homem 
e como lei reguladora da produção social». 

A cidade, ligada às forças produtivas (e por conseqUência 
à formação da mais-valia), é portanto sede deste vasto pro
cesso contraditório. Absorve o campo e contribui para a des
truição da natureza; destrói também as suas próprias condi
ções de existência e tem que «restabelecê-las de maneira 
sistemática» (Obras Escolhidas, TI, p. 113). Se a cidade, como 
tal, não é exterior às forças produtivas nem indiferente às 
relações sociais na sociedade burguesa, é na realização da 
mais-valia que passa para primeiro plano (do ponto de vista 
económico). 

b) Do portlo de vista da realização da mais-valia. Esta 
realização· exige antes do mais um mercado, e depois um sis
tema particular de crédito, de desconto, de transferência de 
fundos, que permita ao dinheiro desempenhar plenamente a 
sua função: perequação dos valores de troca, circulação das 
mercadorias, meio de pagamento. 

É evidente que a extensão do mercado está ligada i à do 
fenômeno urbano. O comércio suscitou sem dúvida a 
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forma
ção da cidade medieval, e esta por sua vez forneceu-lhe o 
estímulo que o levou a estender-se ao mundo inteiro. Ainda 
que os campos que circundam a cidade mantenham pequenos 
mercados locais, ou que, em sentido inverso, a cidade faça 
enxamear «centros comerciais» no seu território, nem por isso 
deixa de ser nela que se concentram as trocas. Por outro lado, 
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abriga o sistema bancário, estabelecido desde a Idade Média 
para garantir as funções do dinheiro. Com os bancos e o sis
tema bancário, artifício destinado a concatenar os pagamentos 
e compensá-los reciprocamente, o sistema monetário desenvol
veu-se como sistema de crédito que dispensa pagamentos efec
tivos, substituindo-os pela escrituração contabilística, por uma 
moeda <<fiduciária» ou «escrituraI» que exige confiança. Em 
períodos de crise económica surge a crise monetária e a moeda 
deixa de funcionar na sua forma ideal (escrituraI); exige-se di
nheiro sonante. O economista presunçoso e o arrogante bur
guês ainda na véspera declaravam que o ouro e a prata são 
meras ilusões e eis que a ilusão se impõe como realidade, 
separando-se da aparência! A liquidez é necessária, sem ela 
a mercadoria estagna e apodrece nos armazéns e nas docas. 
Que mais é ainda a cidade? É o palco desses dramas, os dra
mas da burguesia, que se repercutem nas diversas fracções 
do povo, votado ao desemprego porque «os ricos já não têm 
dinheiro ...». 

É assim e só assim, é neste grau de desenvolvimento, neste 
quadro e neste sistema «artificiais», tão afastados da natureza 
quanto é possível, que o dinheiro e o que ele significa (o ca
pital e o poder dos capitalistas) domina a mercadoria, sua con
dição e seu antecedente, mundo em que nasceu, de que apro
veita e que fomenta. O dinheiro torna-se então a «matéria so
cial da riqueza», libertando-se ao máximo do valor de uso e 
das matérias propriamente ditas. 

Ainda não terminámos a análise da população urbana. Marx 
sabe que a grande indústria não se basta a si própria. É inclu
sivamente possível, afirma ele, que a sua esfera seja limitada 
e incapaz de abarcar toda a produção social (que não obstante 
domina). Em torno de cada grande empresa industrial há 
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urna multidão de pequenas empresas dela dependentes, urnas 
de tipo astesanal, outras de manufactura, outras ainda de pe
quena e média indústria. Em que consistia a sua actividade? 
Em reparações, manutenção, peças sobressalentes, acabamentos, 
etc. Há portanto em geral urna nuvem, um círculo de empre
sas subordinadas em torno de cada grande unidade, que mo
vimenta consigo todas as épocas da actividade produtiva. Tam
bém no campo cada grande propriedade, senhorial ou capita
lista, tem o seu círculo de pequenos camponeses, de operários 
agrícolas que cultivam por conta própria pequenos talhões, de 
camponeses médios solidamente enraizados, em regra em terras 
medíocres, etc. O agrupamento destas empresas dependentes 
tem vantagens; por outro lado, se tais empresas se instalam 
longe da aglomeração urbana contribuem, ao fazê-lo, para a 
absorção do campo pela cidade. Satelizadas pela grande indús
tria, nem por isso ficam excluídas da divisão do trabalho nem 
do próprio capitalismo (a respeito desta desigualdade econó
mica e técnica das empresas, cf. O Capital, I, p. 292, etc.). 

Enfim, e sobretudo, é na cidade e na aglomeração urbana 
que se concentram os «serviços». 

Deparam-se-nos aqui três dificuldades, três discussões teó
ricas que já vêm de longe. Em primeiro lugar, em que consis
tem estes famosos «serviços»? Como defini-los? Os dogmáticos 
do marxismo, e sobretudo os politicos preocupados em forne
cer definições à sua clientela, buscam critérios. Segundo uns, 
«trabalhador» deve ser o trabalhador manual; segundo outros, 
deve contribuir para criar mais-valia. A partir daqui nascem 
discussões e subtilezas sem fim, não obstante tratar-se de um 
falso problema (visto que quanto à classe há unidade, apesar 
das particularidades das suas parcelas). Será que os trabalha
dores dos transportes, os empregados bancários e comerciais, 
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produzem directameste mais-valia, apesar de não produzirem 

«coisas», de não produzirem nenhuma mercadoria? Será que 

contribuem indirectamente para a mais-valia, visto que inter

vêm na circulação das mercadorias, indispensável à realiza

ção da mais-valia? Será que a sua retribuição sai da mais

-valia global? 


Não vamos retomar aqui discussão tão antiga e verdadei
ramente bizantina (o aprendiz de cabeleireiro produziria mais

,:I. -valia, enquanto o patrão-cabeleireiro receberia uma parte da 
mais-valia global, etc.). O que é importante é que Marx dis
tingue o trabalho produtivo (de coisas, de mercadorias) e o 
trabalho improdutivo mas socialmente necessário (por exemplo, 
o do cientista, o do educador, o do professor em geral, o dos 
médicos, etc.). Para ele, além disso, se todos os trabalhado
res produtivos são assalariados nem todos os assalariados são 
imediata e directamente ,produtivos (de coisas, de bens sus
ceptíveis de troca). Quanto ao termo «serviço», é simples ex
pressão que designa um valor de uso fornecido em troca de •, 
uma soma de dinheiro por um «activo que pode dispor dos 
seus meios de produção; e cuja actividade consiste em forne
cer um «serviço» que se compra e se vende como uma coisa, 
ainda que não seja forçosamente uma coisa. Um trabalho ma
terial pode comprar-se a título de «serviço», caso do trabalho 
do artífice que repara uma canalização de água ou de gás. Uma 
mesma espécie de actividade pode considerar-se trabalho pro
dutivo ou improdutivo; o poeta cria poesia, diz Marx, como 
o bicho da seda segrega a seda porque assim o quer a sua 
natureza; mas depois de editado produz mais-valia por inter
médio do livreiro editor e para ele; fornece trabalho produ
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tivo ao impressor, etc. (Cf. Marx, História das Doutrinas Eco ~ 
tt~:

nómicas, título inexacto para a Tem'ia da Mais-valia, 1. lI, r~ 
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trad. Molitor, pp. 202, 204, etc,; Obras Escolhidas, lI, pp. 

213-215). 
A polémica vem de longe. Marx rejeitava o «produtivismo» 

de Adam Smith, grande economista e teórico «clássico» da 
sociedade burguesa mas incapaz de criticar a economia polí
tica e o seu próprio economismo. Adam Smith sonhava (uto
picamente, embora para ele de maneira muito «positiva») com 
uma sociedade composta de produtores e só de produtores. for
necedores, portanto, do máximo possível de coisas, do máximo 
possível de trabalho social produtivo e por consequência de 
mais-valia (se bem que Smith nunca tivesse concebido e formu
lado tal conceito). Com um espírito muito mais livre do que 
o puritano e mora1ista Smith porque assume uma atitude crí
tica perante o económico e o economismo, Marx não afasta 
os múltiplos «serviços» a título de «parasitas». É aliás inte
ressante, embora, com um pouco de reflexão, se afigure um 
tanto paradoxal, o facto de o movimento operário e a política 
dita «proletária» terem frequentemente assumido a posição do 
economista burguês contra o pensamento de Marx. Econo
mismo, produtivismo e moralismo, todos eles têm as suas exi

gências. 
Acabámos de voltar à interrogação: «Que é produzir?», na 

acepção lata do termo. Produzir, neste sentido, é produzir 
conhecimento, obras, alegria, prazer, e não apenas coisas, 
objectos, bens materiais susceptíveis de troca. Marx sempre 
rejeitou a redução e as tendências para o pensamento redutor 
que notava em torno da si, em especial por parte dos econo
mistas. Poucos o seguiram nessa via, e até talvez poucos o 

tenham compreendido. 
Cabe agora a vez à segunda interrogação: «Que é uma 

sociedade?» Como já dissemos, a grande indústria origina. 
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segundo Marx, uma classe operária mas não uma sociedade 
nem o «produzir» em sentido restrito. Para que haja «socie
dade» são necessárias toda a espécie de seres humanos e toda 
a espécie de actividades. Na Crítica do Programa de Gotha 
(1875) Marx lembrá-lo-á severamente aos dirigentes do movi
mento operário, já instalados num misto de economismo e de 
estatismo político. Uma sociedade precisa de artistas, de pro
fissionais da distracção. Há parasitas? Com certeza. Há os 
especuladores que querem que o seu dinheiro «trabalhe» e 
origine directamente dinheiro, por exemplo. É fácil delimitar 
com nitidez os improdutivos socialmente necessários dos para
sitas? Não. Hoje em dia, quem não conhece a irónica passagem 
em que Marx canta os louvores do criminoso: «o filósofo 
produz ideias, o poeta, poesias... O criminoso produz crimes. 
Atentando mais de perto na relação existente entre este ramo 
de produção e a sociedade como um todo, curam-se muitos 
preconceitos»? Que produz o criminoso? Produz direito, a 
polícia e a justiça, a moral, os romances policiais, o senti
mento do trágico, etc. Em resumo, o criminoso quebra a mo
notonia e a segurança quotidiana da vida burguesa, protegen
do-a da estagnação e fomentando essa tensão inquieta, essa 
mobilidade sem a qual o aguilhão da concorrência perderia 
o seu efeito. Deste modo, estimula as forças produtivas (cf. 
Obras Escolhidas, lI, pp. 205-206, extraído das Teorias Sobre 
a Mais-valia, I, p. 351). 

A cidade contém tudo o que acabamos de enumerar e de 
anali:sar: populações excedentárias, satélites da grande indús

\ tria, «serviços» de toda a espécie (dos melhores aos piores). 
\ 	 Sem esquecer os aparelhos administrativos e políticos, os buro


cratas e os dirigentes, a burguesia e os seus séquitos. Por con

sequência, cidade e sociedade marcham ládo a lado e confun
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I dem-se, visto que a cidade acolhe no seu seio, como «cidade

I 
capital», o próprio poder capitalista, o E~t.!ldo~ É neste qua
dro que se opera a repartição dos reCurso~ d_a .. sociedade, _pro
digioso misto de sórdido cálculo e de insensato desperdício. 

Mas antes de nos situarmos neste ponto de vista (a repar
tição da mais-valia) deparam-se-nos os problemas levantados 
por Rosa Luxemburgo. Embora esta problemática «luxembur
guista» seja posterior a Marx e às análises de O Capital. pois 
que delas resulta, não parece indicado esquecê-Ia, tanto mais 
que para ela temos resposta que parece implícita nos textos 
e teses de Marx que expomos, apesar de neles não estar for
mulada. 

Na sua obra sobre A Acumulação do Capital, Rosa Luxem
burgo aponta um ponto fraco da teoria marxista e da parte 
de O Capital consagrada à realização da mais-valia. Os operários 
que trabalham na indústria não podem comprar senão uma 
parte dos produtos, a parte que corresponde aos respectivos 
salários. Ora, segundo a teoria marxista essa parte é mínima, 
visto que a diferença entre a soma dos salários e o valor global 
dos produtos é o que constitui a maís-:"vãHá~·-Por consequênciã~' 
a mais-valia só poderá realizar-se num mercado exterior à 
sociedade capitalista. A realização da mais-valia efectua-se (e 
só aí se pode efectuar) nos meios rurais e nos países não indJls
trializados, que tais transacções, aliás, inevitãveImente levam 
à'ruína. Donde o afundamento não menos inevitável do capita
lismo, que ocorrerá como resultado de uma crise decisiva. 
O capitalismo vai corroendo as periferias longínquas do capi
talismo industrial, que são os mercados onde se vendem os 
seus produtos, destruindo-se a si próprio ao destruir as suas 
condições de existência. Marx assim o previra, mas não exacta
mente no mesmo sentido que Rosa Luxemburgo. 
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Lenine replicava que os capitalistas realizam no interior do 
capitalismo parte importante e suficiente da mais-valia porque 
a grande indústria (secção I da produção em O Capital) pro
duz sobretudo meios de produção, máquinas e matérias-primas. 
São outros capitalistas que compram esses produtos e os pagam. 
Há assim· crescimento das forças produtivas, pois que estes 
últimos capitalistas investem os seus capitais disponíveis na 
produção. A sobreprodução inerente neste processo manifesta
-se como período de depressão ou crise cíclica (e não como crise 
final, segundo previa Rosa Luxemburgo). 

Detenhamo-nos um momento na argumentação de Lenine. 
Em torno dos núcleos da grande produção industrial e do 
poder burocrático gravitam na cidade moderna camadas muito 
variegadas de trabalhadores, de empregados e de diversas pro
fissões que se não inserem na polarização «grande indústria
proletariado» mas que não ficam de fora do capitalismo, quer 
quanto à produção quer quanto ao mercado e ao consumo. 
Essas camadas não coincidem nem com a definição do prole
tariado industrial nem com a do trabalho manual elou ime
diatamente produtivo. Se por um lado a grande indústria (sec
tor I) pode escoar para o meio capitaJista importante parte 
dos seus produtos e procura mercados externos para o res
tante, parte considerável dos bens produzidos no sector II 
(produção dos bens de consumo) escoa-se neste meio urbano 
que envolve por todos os lados a classe operária propriamente 
dita. Na sociedade que a burguesia domina e gere o mercado 
não está limitado a proletariado. Há um mercado interno que 
a estratégia dos dirigentes capitalistas procura (desde há de
zenas de anos) ampliar. O recurso aos mercados externos é 
sem dúvida indispensável e estimulante, mas não é, como pre
tendia Rosa Luxemburgo, necessidade absoluta; caso contrá
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rio, o crescimento das forças produtivas no capitalismo tor
nar-se-ia incompreensível 2. 

Mas não estará a razão em boa medida com Rosa Luxem
burgo, e não com Lenine? Os centros económicos e políticos 
da sociedade capitalista querem assegurar o escoamento dos 
produtos, ou seja, a realização da mais-valia; não só manipulam 
o mercado (pela publicidade) como o protegem (pelo sistema 
das tarifas aduaneiras e dos preços estabilizados) e o contro
lam. A reprodução da mais-valia e a das relações sociais de 
produção já não são separáveis. Mas surgem aqui novas con
tradições. O próprio espaço social é produzido e simultanea
mente vigiado e controlado, na extensão das grandes cidades 
e no ordenamento do território. Portanto, se a burguesia de 
um dado país industrial perdeu mercados externos, transporta 
o colonialismo para o seio desse país. As periferias, em re
lação aos centros (de produção económica e de decisões polí
ticas), originam fenómenos de neocolonialismo e de neo-imperia
lismo. As camadas sociais justapostas no espaço urbano com
preendem poucos camponeses mas muitas populações simulta
neamente dispersas e dominadas pelos centros. A cidade mo
derna (metrópole e megalópole) é ao mesmo tempo sede, ins
trumento e centro de acção do neocolonialismo e do neo-im
perialismo 3. 

Como explicar, partindo de Marx, este conjunto de factos 
que ele não previra nem podia prever? Voltando a Marx de
pois de termos examinado estas interpretações (contraditórias, 

2 E é-o para alguns doutrina dores luxemburguistas e trots
kistas. 

3 Cf. Samir Amyn. L'Accumulation à l'Échelle Mondiale, Anthro
pos, 197(). 
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de Rosa Luxemburgo e de Lenine) vamos descobrir a impor
tância da propriedade do solo e da renda da terra. 

c) Do ponto de vista da repartição da mais-valia. Esta 
repartição passa pelo nível mais elevado da sociedade capita
lista: global, isto é, nacional, e até mundial (na medida em 
que há mercado mundial, concorrência dos capitais no mercado 
mundial, etc.). Tem lugar no plano económico e no plano polí
tico. Economicamente, cada capitalista recebe a sua parte de 
mais-valia, proporcional (aproximadamente) ao capital que 
empregou. À escala global forma-se uma média, a taxa média 
de lucro, dependente de diversas variáveis e nomeadamente 
da composição orgânica média dos capitais. Na sua linguagem. 
o capitalista calcula os custos de produção, as amortizações, 
os lucros, os dividendos a pagar aos mutuantes e elabora pre
visões de investimentos; e assim faz a sua contabí1idade, a par
tir de um empirismo que para ele é sólido e possui uma lógica 
que entende. O pensamento marxista elabora o mesmo balanço 
de outra maneira, com outra linguagem e utilizando conceitos: 
capital constante (investimentos e trabalho morto), composi
ção orgânica do capital, sobreproduto, mais-valia, taxa média 
de lucro. Há correspondência entre as duas linguagens e as 
duas «contabilidades», mas a segunda explica a primeira e 
dissipa as ilusões do capitalismo e as aparências da sociedade 
burguesa. 

No plano político, o Estado retira uma parte da mais
-valia para pagar os gastos gerais da sociedade burguesa, gastos 
que nenhum capitalista poderia tomar a seu cargo individual
mente. Como procede? Prestando a maior atenção aos interes
ses da classe dirigente, o Estado «impõe» esse encargo. O sis
tema das contribuições e impostos completa-se de várias ma
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neiras 4, tais como os monopólios de Estado e a venda de 
mercadorias destinadas a satisfazer «necessidades» cujo carácter 
social nem sempre é incontestável (sal, tabaco, fósforos, papel 
selado, etc.). Estas verbas colossais destinam-se a vários objec
tivos, e em primeiro lugar a manter a burocracia do Estado 
(que se reproduz assegurando a re-produção das suas próprias 
condições, o que tende a assegurar a re-produção das relações 
de produção em toda a sociedade, no modo de produção). 
O Estado tem com efeito interesses próprios e por isso tende, 
em particular no Ocidente e em França, a colocar-se acima da 
sociedade, a instaurar-se, mascarando as contradições dessa so
ciedade, esmagando-as pela força repressiva ou dissimulando-as 
num nevoeiro ideológico, em resumo, tende a fazer imperar 
uma «razão de Estado» confundida - ideologicamente - com 
a razão em geral. Além da burocracia, e pelas mesmas razões, 
o Estado mantém um aparelho repressivo: exército, polícia, 
aparelho judiciário, etc. 

Mas o Estado igualmente tem de administrar as necessida
des sociais, que são as de toda a nação, e ocupar-se delas. 
Nunca se elaborou nem se pode elaborar uma lista dessas ne
cessidades sociais e das suas conexões. No plano político, é 
tudo uma questão de relações de força, mas neste ponto (aliás 
importante) o Estado democrático (burguês ou não) é sensível 
e acessível à pressão vinda de baixo e às reivindicações. O seu 
sistema contratual não pode imobilizar-se. Aparecem necessi
dades novas - necessidades sociais e individuais - a come
çar, como se sabe, pelas dos trabalhadores como tais, mas tam

4 Marx não podia evidentemente ter conhecimento das técnias 
modernas, como as empresas mistas, por exemplo. 
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bém as dos grandes grupos parciais, as mulheres, as crianças, 
os doentes e as pessoas idosas, os delinquentes, os doidos, etc. 

Porquê voltar a estes aspectos da sociedade moderna? Por
que era de esperar que entre as «necessidades sociais» bem de
pressa se inscrevessem as da vida urbana, da cidade. Conside
rada como unidade social, como lugar das relações (sociais) 
entre os homens (a «cultura») e a natureza, a partir da histó
ria, a cidade desde sempre poderia ter figurado entre os bene
ficiários da distribuição política do sobreproduto global (mais
-valia) a que o Estado procede: Ora, nada disso acontece. 
Houve que aguardar o século xx, ou melhor, a segunda metade 
do século xx, para que aparecessem algumas noções, muito 
vagas e muito tendenciosas sob uma capa «objectiva», e que 
não são tanto conceitos quanto imagens e metáforas: noções 
de urbanismo, de «equipamentos colectivos», de ordenamento 
do território, etc. 

Que cita o próprio Marx quando enumera na Crítica do 
Programa de Gotha as necessidades sociais que uma sociedade 
socialista deveria tomar em conta? Cita os gastos gerais de 
administração não relativos à produção (destinados a 

nuÍrem e até a virem a desapar~cer após a transformação da 
sociedade), escolas, higiene pública (factores estes destinados a 
sofrerem considerável acréscimo), fundos reservados aos que 
não podem trabalhar (o que hoje se denomina assistência 
pública em linguagem oficial) (cf. Obras Escolhidas lI, p. 292). 
As necessidades urbanas encontram-se certamente abrangidas 
na «higiene pública», designação um tanto sumária. 

Esta ausência é tanto mais notável quanto o conceito de 
organização racional da produção (planificação), 'tendo em 
vista a satisfação das «necessidades sociais» em desenvolvi
mento, é conceito que constantemente afIora na obra de Marx; 
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esse conceito define o socialismo. Na organização racioual da 
produção entra, segundo Marx, a organização das trocas orgâ
nicas entre as sociedade e a natureza, trocas de matérias e 
de energia subjacentes às trocas de bens materiais no seio da 
sociedade. Ora, Marx sabe que a exploração «até à exaustãO)} 
que o capitalismo faz de todas as fontes de riqueza ameaça 
a própria natureza. A regulamentação destas trocas orgânicas 
tem de constituir a «lei reguladora» da nova sociedade. Como 
obter esse resultado sem ter em conta ao máximo a própria 
cidade, lugar dessas trocas, meio e sede de permanente agres
são contra a natureza? 

Seria impossível demonstrar melhor que, num regime (sis
tema ou modo de produção) em que domina o económico e 
em que o Estado vela por essa primazia, as relações históri
cas e sociais estão subordinadas aos imperativos do econó
mico. As preocupações relativas às grandes empresas indus
triais levam a palma restantes. Que será da cidade? Têm-se 
em conta, asseguram-se e controlam-se, em nome do controlo 
geral do espaço da sociedade, as influências da cidade sobre 
a produção e a produtividade, sobre as trocas de bens; mas 
em si mesma a cidade é simples objecto de uso herdado do 
passado e transformado em objecto de troca e de consumo 
do mesmo modo que as «coisas» negociáveis. Não possui qual. 
quer privilégio, não recebe atenção especial. Até ao dia em que 
algo de novo ocorre e esboroa os triviais cálculos da rentabi
lidade. 

Esta negligência para com as «necessidades sociais» faz 
pensar, no limite, na possibilidade de uma acumulação que se 
tomaria a si própria como objectivo e fim. Assegurar-se-ia o 
estrito mínimo de necessidades sociais, e o máximo (possível) 
do sobreproduto social destinar-se-ia a investimentos e, por 
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consequência, aos «usos» desses investimentos produtivos que 
facilitam a acumulação e as previsões de investimentos, em 
especial exército e armamento. Nesta perspectiva, o económico 
e a economia política funcionariam autonomamente, assegu
rando a produção, directa e indirectamente, are-produção 
(ampliada) dos produtos bem como a re-produção das condi
ções (relações) de produção. Podemos mesmo perguntar-nos 
se a tendência para a autonomização da produção e das con
dições económicas não é essencial nas sociedades modernas 
- a coberto da aparente autonomia da técnica (na qual pro
cura justificação) e legitimada pelo crescimento da população. 
Esta autonomização do económico dar-se-ia na medida em 
que a pressão democrática não viesse lembrar maciçamente, a 
partir da base, as necessidades sociais. Dá-nos isto a medida 
da importância dessa pressão «a partir da base» e por conse
quência das reivindicações relativas à cidade. 

Existindo um Estado, as sujeições e as pressões extra-eco
nômicas que o aparelho do Estado exerce têm efeitos econó
micos. Inversamente, as interacções no plano económico dão 
lugar a pressões extra-económicas que as completam. Essa pres
são estatal é tal que, desde que há Estados, é ela que deter
mina o sobretrabalho (a parte dos produtos que excede as 
necessidades imediatas, individuais e sociais) e por consequên
cia a mais-valia global na sociedade dita capitalista. Os objec
tivos políticos e estratégicos do Estado, nomeadamente os re
cursos afectos à guerra (exército e armamento), não resultam 
do emprego do sobre trabalho preexistente (mais-valia); im
põem urna repartição dos recursos. É por isso que a análise 
crítica destas proporções contém todos os elementos e aspectos 
de urna contestação fundamental. 

Nestas condições, poder-se-ia perguntar se a cidade não 
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tem sido, desde que há Estado, a «parcela maldita» da socie
dade, no sentido que Georges Bataille dava ao termo: a par
cela do sacrifício, ou seja, a parcela que simultaneamente se 
sacrifica e pela qual convém de vez em quando fazer alguns 
sacrifícios 5. Todavia, esta ideia é ainda demasiado bela. A par
cela maldita foi a das guerras, das festas e da paixão erótica. 
Nas épocas burguesas a festa desaparece ou torna-se rentável: 
festa comercial, festival subsidiado por razões exteriores à 
alegria da festa. «Recupera-se» ou proíbe-se a festa. O arma
mento permite realizar a mais-valia e simultaneamente fornece 
OS meios repressivos. A guerra substitui com vantagem uma 
crise econômica de sobreprodução, liquida os excedentes, e 
permite novo arranque proporcional às destruições (e favorece 
de maneira estranha os países destruídos). 

Poder-se-ia retornar o conceito de civilização, que por vezes 
aparece em Marx distinto do modo de produção. Marx não 
o elaborou metodicamente, mas Nietzsche desenvolveu-o ampla
mente. Seria fácil mostrar, tomando a realidade urbana como 
ilustração e principal argumento, que a sociedade burguesa nos 
seus melhores períodos de ascensão de crescimento e de pros
peridade não apresenta nem representa mais do que uma «crise 

de civilização». 
Tais considerações deixariam de lado o que é essencial, 

pelo menos para Marx. Porquê tais dificuldades? Por causa, 
sobretudo, da propriedade fundiária, da propriedade da terra 
com as rendas que dela dependem. 

O radicalismo liberal (burguês) da «BeBe Époque» pro
punha-se quebrar estes entraves, vindos da histôria, ao cres

5 La Part Maudite, Essai d'Économie Générale, colo d:Usage 

des Richesses". Édit. de Minuit, 1949. 
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cimento e ao desenvolvimento da sociedade e queria supnmIr 
a propriedade (privada) do solo, arável ou não. Propunha-se 
portanto destruir pela acção política a velha classe dos pro
prietários fundiários, grandiosas e ambiciosas intenções políti
cas que fracassaram. A própria revolução francesa contentou-se 
com uma «reforma agrária», que foi a primeira e uma das 
mais amplas mas se limitou à transferência da propriedade 
(confiscação dos bens dos emigrados e sua aquisição pela 
burguesia em plena ascensão). 

Mantém-se a propriedade do solo, no âmbito da proprie
dade privada em geral. Se bem que tenha sido suplantada peja 
propriedade mobiliária do dinheiro e do capital a pro
priedade imobiliária não só persiste como até se consolidou 
posteriormente à época de Marx com a compra de terras peja 
burguesia enriquecida (que assim reconstitui como novo mo
nopólio a propriedade fundiária e a renda do solo). ~!~~_ 
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O cordão umbilical que Jigava a sociedade à natureza foi 
mal cortado. Donde provinha a exigência do corte? Donde a 
imp1icação da ruptura? Da cidade. O elo estiolou, a troca 
viva entre a comunidade e a terra não foi substituída por uma 
regulação racional. e todavia a sociedade continua ligada e 
até amarrada ao solo pela propriedade e pelas múltiplas servi
dões que esta faz subsistir. A razão está sobretudo na subor
dinação do solo ao mercado, que faz da terra um «bem» comer
ciaIizável. dependente do valor de troca e da especulação e 
não do uso e do valor de uso. O cordão umbilical que trans
portava a seiva e o sangue do organismo materno original 
para a progenitura, a comunidade dos seres humanos, trans
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formou-se em corda, em atilho seco e rígido que entrava os 
movimentos e o desenvolvimento dessa comunidade. É o en
trave por excelência. 

Deve acrescentar-se que desde a época de Marx nenhuma 
solução satisfatória suprimiu o problema; não houve supera
ção das respectivas condições e dos respectivos dados. A pro
priedade estatal do solo transfere para o Estado parte impor
tante das rendas do solo (a renda «absoluta», segundo Marx, 
bem como parte da renda diferencial que provém da valori-
7.açãO dos produtos agrícolas nas proximidades dos mercados, 
ou seja, das cidades). Essa transferência atribu iria ao Estado 
recursos e poder colossais, deixando aos camponeses uma «frui
ção» jurídica e contratualmente limitada, um usufruto do solo. 
Não é isto que Marx queria quando definiu o socialismo. Na
cionalização? Municipalização do solo? São hipóteses de que se 
conhecem melhor os limites e os inconvenientes do que as 
vantagens. 

O problema da renda da terra parecia pertencer ao pas
sado, mas o facto é que conserva a sua importância. Continua 
até a aumentar, dado que os terrenos de construção da cidade 
industrial, os seus preços, a especulação que os rodeia, tudo 
isso cai no âmbito desta teoria aparentemente marginal em 
comparação com a do lucro e do salário. «Onde quer que 
exista uma renda, a renda diferencial implanta-se da mesma 
maneira e em obediência às mesmas leis que a renda diferen
cial agrícola. Onde quer que as forças naturais sejam susceptí

de monopólio e de garantir um sobrelucro ao industrial 
que as explora sejam quedas de água, ricas jazidas de miné· 
rio, águas piscícolas ou um terreno bem situado para a cons· 
trução este sobrelucro é retirado sob a forma de renda do 
capital empregado por quem detiver o título de propriedade de 
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uma parcela do globo terrestre que o torna proprietário de 
riquezas naturais». Quanto aos terrenos para construção, Smith 
mostrou que a renda respectiva, do mesmo modo que a de 
todos os terrenos não agrícolas, se baseia na renda agrícola 
propriamente dita, ou seja, na renda de situação e na renda 
de equipamento, correspondentes às rendas diferenciais I e II 
segundo Marx. A situação exerce influência de particular im
portância nas grandes cidades (O capital, 1. VIII, pp. 156 e segs.). 
Deste modo, determinadas características pré-capitalistas pe
netram no capitalismo e acentuam-se não só na periferia agrÍ
cola como no seu seio, na realidade urbana, onde exercem 
profunda influência em sentido retrógrado. Os capitalistas, bem 
entendido, retomam ao proprietário fundiário ó máximo possí
vel das rendas que este lhes subtrai e que aliás põem em re
levo a completa passividade» deste último, cuja única activi
dade consiste em explorar o progresso para o que em nada con
tribui e para o qual nada arrisca, 00 contrário do capitalista 
industrial (id.). Quando este último consegue apoderar-se do 
solo e da propriedade imobiliária, quando esta se concentra 
nas mesmas mãos que o capital, o poder detido pelos capita
listas atinge tal ordem de grandeza que pode até impedir 
os operários em luta «de elegerem domicílio no globo terres
tre» (id., p. 156). 

a) Quantitativamente. As rendas do solo, entre as quais 
se contam as que resultam da produção agrícola, da pecuária, 
da caça, da pesca e da utilização das águas e das florestas, 
da produção mineira (quando o subsolo não é pertença do 
Estado) e, finalmente, as que provêm dos edifícios, têm so
frido flutuações. 

Em França, a revolução democrática (burguesa, sem dú
vida, mas levada muito longe) e a correlativa reforma agrária 

atenuaram durante quase um século, nos campos, os inconve
nientes da propriedade fundiária e a importância dos proprie
tários do solo. Tal facto verificou-se mais acentualmente nos 
campos do que na cidade, pois a transformação de Paris pelo 
barão Haussmann obedeceu tanto à especulação fundiária como 
a preocupações de ordem militar. No decurso do século xx a 
propriedade do solo reconstitutiu-se sob a égide do capitalismo 
e a industrialização apropriou-se da produção agrícola, sobre
tudo no que respeita à grande cultura (trigo. beterraba, etc.). 
às culturas especializadas (vinhas, produtos hortícolas e lacti
dnios), à pecuária. O antigo monopólio feudal cedeu o lugar 
ao novo monopólio capitalista e ambos coexistiram ou coope
raram como aliados nalgumas regiões. Nestas circunstâncias. 
a propriedade do solo reconquistou uma influência que pare
cia ter perdido e se faz sentir de várias maneiras. O solo e, 
mais ainda, o espaço em geral vendem-se em percelas. A apti
dão do epaço para a troca tem crescente importância na trans
formação das cidades, e a própria arquitectura dela depende: 
a forma dos edifícios provém dos loteamentos e da aquisição 
de solo parcelado em rectângulos de pequenas dimensões. Tar
diamente, mas cada vez mais acentuadamente, o sector imobi
liário vê-se subordinado ao grande capitalista, ocupado pelos 
empreendimentos capitalistas (industriais, comerciais e bancá
rios) e com a sua rentabilidade cuidadosamente manipulada 
a coberto do reordenamcnto do território. O processo que subor
dinaas forças produtivas ao capitalismo repete-se aqui, tendo 
em vista a subordinação do espaço lançado no mercado ao 
investimento de capitais, ou seja, simultaneamente ao lucro e 
à re-produção das relações de produção capitalistas. Os lucros 
são enormes e a lei (tendencial) de descida da taxa média de 
lucro encontra eficaz oposição. Por um lado, as rendas da terra 
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(a renda I dada pelas terras melhores e mais proxlmas dos 
mercados urbanos, e a renda II, renda técnica obtida pelos 
investimentos de capitais na produção agrícola) não cessam 
de crescer, em benefício dos capitalistas e em função do cres
cimento das cidades. Além disso, até no próprio seio da ex
pansão urbana reaparecem rendas que correspondem às ren
das do solo agrícola: renda de situação e renda de equipa
mento, difíceis de cifrar. 

Com excepção da Franca, a propriedade fundiária nunca 
perdeu a Sua importância, a não ser nos países que efectua
ram uma reforma agrária. A reforma agrária não aflorou, se
quer, continentes imensos como a América e a África. Os gran
des domínios (os <<latifúndios») exercem lima influência que 
contribui grandemente para o caos político em que se debatem 
inúmeros países. 

É ocasião de lembrar a teoria da ocupação do solo e do 
povoamento, segundo Marx e Lenine. Este último, desenvol
vendo algumas idelas de Marx, distinguiu e opôs dois métodos 
de colonização (em sentido lato: instalação de «colonos», de 
cuItivadores e de unidades de produção agrícola). São casos 
limite, pólos entre os quais se intercalam inúmeras situações 
já verificadas ou possíveis. O método prussiano consiste numa 
colonização brutal em terras já apropriadas (possuídas), diri
gida por homens que já são proprietários rurais, fidalgotes e 
senhores feudais, que empregam a violência. desenvolvem a 
sua actividade nas regiões fronteiriças afastadas e fazem dos 
colonos seus vassalos. É muito diferente a via da colonização 
americana: colonos livres instalam-se em terras livres (abstraindo 
das populações indígenas, que em geral se não dedicam à 
agricultura permanente com aglomerados populacionais fixos); 
a ocupação do solo e a instalação de grandes unidades de 
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produção agrícola não encontram obstáculos vindos de uma 
sociedade ou de um modo de produção anteriores e aí solida
mente implantados, ao contrário do que acontecia na sociedade 
medieval europeia. Estes colonos livres vêm de cidades já exis
tentes, constituídas em mercados, em centros de troca, e que 
muitas vezes estão já em vias de industrialização. O capita
lismo da América não teve que demolir ou perturbar uma 
sociedade anterior; implantou-se sem obstáculos e também sem 
outra resistência que não fosse a dos indígenas. Carece do 
fundo rural que é tão poderoso na Europa, e essa carência 
constitui para a América uma obsessão, do ponto de vista 
cultural. Possui acentuado carácter urbano, mas a cidade, es
tendendo-se livremente pelos campos, não ganhou confiança 
em si nem consciência de si mesma. Neste contexto extra
-histórico, bastante diferente do desenrolar dos factos históricos 
no Oriente asiático e no Ocidente europeu, a cidade estabele
ceu o seu domínio sobre os territórios rurais. Mas hoje assis
te-se à evolução inversa: as cidades, mesmo as maiores, rura
lizam-se, em vez de atraírem à urbanidade o seu «meio am
biente». 

Além disso, a propriedade fundiária, que não existia nos 
Estados Unidos como dado preexistente ao capitalismo, foi 
ali solidamente implantada por este. Passados dois séculos, a 
pressão que exerce e a importância que assumiu nada ficam 
a dever ao que se verifica na velha Europa. por seu turno 
vítima das forças sociais e políticas que não soube eliminar: 
os senhores feudais (junkers) na Prússia, os latifundiários em 
Espanha, etc. 

Quantitativamente. portanto, a pressão da propriedade do 
solo continua a ser considerável em todo o mundo, tanto na 
produção agrícola como no processo de urbanização. Esta 
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influência é mal conhecida, e os números que permitiriam 
avaliá-la mantêm-se em regra escondidos 6. Marx interroga-se 
sobre como é que o proprietário fundiário, sem dispor de 
capitais, sem investir, consegue captar uma parte da mais-valia. 
Resposta: é o carácter formal da propriedade (do direito de 
propriedade) que lho permite. Extrai do solo, sem sequer o 
explorar, sem lhe tocar com as mãos, e até mesmo estando 
ausente, a renda dita absoluta e grande parte das rendas ditas 
diferenciais, originadas pela diversidade das terras, pela sua 
fertilidade variável, pelos sítios mais ou menos favoráveis, 
pelos trabalhos efectuados e pelos capitais investidos. Tal si
tuação começa por só ser possível porque toda a agricultura 
é um sector em atraso na produção capitalista: a composição 
orgânica do capital (investimentos) é menor nela do que nou
tros sectores e por consequência é maior o papel do trabalho 
vivo (o número de trabalhadores). É a este trabalho vivo que 
o proprietário vai buscar, directamente ou por interposta pes
soa, o seu «rendimento», isto é, a sua parcela da mais-valia 
global. 

Esta explicação, evidentemente, apenas satisfaz a análise 
no que respeita à propriedade fundiária de tipo clássico, de 
origem feudal, consistindo em grandes domínios entregues a 

6 «r\pesar da imensidade da desordem que todos pressenti
mos - provocada peja apropriação privada do solo urbano, o pro
cesso de urbanização nela implícito continua a ser terreno proibido 
[ ... ] Estudar a origem da renda da terra é encarar o crescimento 
urbano de maneira concreta, numa situação definida [ ... ]. O esta
tuto jurídico do solo pennite que determinados indivíduos reconhe
cidos como proprietários fundiários se apropriem das vantagens pro
venientes do equipamento urbano [ ... ]». (P. VieilIe, Marehé des Ter
rains e Société Urbaíne, Édit. Anthropos, 1970, pp. 11-12). 
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rendeiros ou exploradores de maneira sumária como pasta

gens, etc. Há que modificá-la no caso das minas, da agricul

tura aperfeiçoada, etc. Quanto à «zona edificada», a explicação 

enquadra o proprietário de tipo antigo que manda construir 

no seu terreno, por um «empreiteiro», um prédio de rendi

mento. Mas já não se aplica às construções do tipo moderno, 

em que participam grandes empresas bem equipadas, bancos 

e instituições diversas ..Estes fenómenos são todavia recentes, 

sobretudo em França; o sector «imobiliário» só lentamente 

foi mobilizado, isto é, submetido ao capitalismo. e o processo 

ainda se não completou, longe disso. É neste contexto de in

tensa industrialização que reaparecem, como já se sublinhou, 

as «rendas urbanas» aparentadas às rendas rurais fundiárias: 

renda de situação (renda diferencial 1) - renda de equipa

mento (renda lI), a que acresce a renda absoluta a que qual

quer proprietário se julga com direito pelo simples facto de 

ser proprietário e que é a base da especulação. Quer isto dizer 

que a teoria do «imobiliário» (cujos traços característicos são 

a renda do solo e a comercialização do espaço, os investi

mentos de capitais e a oportunidade de lucros, etc.), durante 

muito tempo sector secundário e 
no capitalismo, se encontra ainda 
(crítica) diz precisamente respeito 
de subordinação ao capitalismo, 

progressivamente integrado 
em elaboração. Esta teoria 
ao processo de integração, 

de um sector que durante 
longo período lhe foi exterior, processo solidário com o da 
integração de toda a agricu1tura (com excepção das «perife
rias») na indústria e no capitalismo. 

Os textos de Marx sobre o capitalismo fundiário e as suas 
rendas conduzem a esta teoria, que não contêm mas que indi· 
cam e esboçam (T. III, voI. VIII, trad, das Éditions Sociales). 
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Todavia, o papel simbólico da propriedade fundiária ultrapassa 
em muito os seus efeitos económicos (quantitativos) «reais». 

b) Qualitativamente. Por assim dizer, a propriedade fun
diária puxa toda a sociedade para trás; não só trava o cres
cimento e paralisa o desenvolvimento como lhes fornece orien
tação por meio de constante pressão. Não será de atribuir a 
esta acção imperceptível e perene o abastardamento das exten
sões urbanas? Não provirão desta pressão eses arredores meio 
cidade, meio campo (ou antes: nem cidade nem campo)? 
O proprietário de um lote de terreno imagina-se proprietário 
rural, detentor de uma parcela da natureza, quando na reali. 
dade não é nem camponês nem citadino. A urbanização que 
se estende até aos campos é uma urbanização degradada e de
gradante. Em vez de absorção e reabsorção do campo pela 
cidade, em vez de superação da oposição entre ambos, há 
deterioração recíproca: a cidade rebenta pelas periferias e a 
aldeia decompõe-se; o incerto tecido urbano que prolífera nos 
vários países tem como resultado um magma informe os 
bairros de lata, a Megalópole. Usando a terminologia de Marx, 
enfrenta-se a ameaça da ruralização da cidade, que toma o lu
gar da urbanização do campo como na época do dec1ínio das 
cidades antigas. E isto apesar do poder da indústria e sob o 
olhar inquieto mas cúmplice dos representantes da classe diri
gente, que desta degradação extraem lucros consideráveis. 
Advertências e críticas pouco eco encontram. A Posse não foi 
destituída, não perdeu o seu lugar e nem sequer o seu pres
tígio. A pressão prática e ideológica da propriedade privada 
(do solo e dos capitais) cega os dirigentes e os próprios inte
lectuais, obnubila a imaginação dos arquitectos e dos urbanis
tas. Tal cegueira tem dupla origem: as imagens que directa ou 
indirectamente provêm da posse e as que provêm da raciona
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lidade do empreendimento (divisão técnica do trabalho). O ur
bano continua assim a ser abstracção, algo que se passa noutro 
plano, uma utopia, enquanto o rural, desnaturado e contami
nado, invade toda a sociedade e a natureza, destroçada, se 
furta à base desta sociedade ilusoriamente satisfeita ... 

Não podemos separar tudo isto dos restantes aspectos de 
uma situação teórica e prática cujos paradoxos dissimulam as 
contradições. 

Nos textos que datam dos seus últimos anos, Marx apro
xima-se cada vez mais do conceito do modo de produção. 
Para ele, definir o modo de produção capitalista não é cons
truir um «modelo». como mais tarde se dirá, nem sistematizar 
a sua concepção da sociedade em geral e da sociedade bur
guesa em particular. Em vez de encerrar a realidade, em vez 
de «fechar» o conceito, abre-os, pelo contrário. O modo de 
produção capitalista não se fecha, nem do lado do passado nem 
do lado do futuro. Arrasta-o, ou antes, empurra-o para o fu
turo a grande indústria, força meio cega, meio conhecida (ou 
desconhecida). E, do passado, arrasta consigo a propriedade 
do solo, prolongamento do que a precedeu. Nunca a represen
tação de Marx foi, como mais tarde se lhe atribuiu, a de 
um modo de produção capitalista envolvendo vários modos 
de produção, dos quais um - o capitalismo - seria domi
nante ou «sobredeterminante» e permitiria portanto à instân
cias políticas «estruturar» e impor pelo sistema do poder uma 
coerência com os restantes sistemas, o económico, o ideoló
gico, etc. 

Ê certo que durante anos Marx se encontra perante nova 
«problemática», que formula sem para ela encontrar resposta. 
Poder-se-á atribuir a tal situação o facto de O Capital ter 
ficado inacabado? Certamente. Não são apenas a doença de 
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Marx e a extensão ou a mudança das suas preocupações que 
o explicam mas também o aparecimento de novas interroga
ções para responder às quais faltavam ainda determinados 
elementos. 

Após o fracasso da Comuna o capitalismo mantém-se, pe
rante a ascensão de um movimento operário de imenso vulto, 
mas que não segue a via indicada por Marx. Eventualidade 
que Marx nunca excluíra por completo, se bem que o cresci
mento das forças produtivas no capitalismo o tivesse surpreen
dido. Que quer isto dizer? Que há reprodução das relações 
de produção. Durante o período anterior Marx pressentira esse 
fen6meno, em particular nos Grulldrisse: mas o fen6meno 
dado, no imediato, era a re-produção simples ou ampliada 
da força de trabalho, dos meios de produção. O salário tem 
de permitir que a classe operária se re-produza. que os prole
tários tenham filhos e os criem até chegar o momento de 
estes por sua vez passarem à produção. O problema modifica-se 
cerca de 1875. Como explicar que após uma ou várias gera
ções os homens tenham mudado mas as relações de produção, 
no essencial, se mantenham as mesmas? Já não se trata dos 
ciclos econ6micos nem da re-produção ampliada dos meios 
de produção, mas de outro fen6meno social. Marx não traz 
à superfície uma coesão estrutural nem uma desarticulação 
iminente do modo de produção; não mostra um «sujeito» nem 
um «sistema» mas, sim, um processo, no decorrer do qual as 
contradições (também elas) se produzem, se re-produzem, se 
atenuam ou se aprofundam, aparecem ou desaparecem. Há, 
para o conjunto do processo, re-produção ampliada das con
tradições (antigas e recentes). 

A análise desse processo evidencia sujeitos (agentes ou 
actores: grupos, classes e fracções de classe) mas não um Su
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jeito. Revela sistemas parCiaIs (por exemplo, o sistema dos 
contratos ou quase-contratos, em determinada sociedade par
ticular, no interior do modo de produção) mas não um Sis
tema. O modo de produção define-se pelo conjunto destas 

interacçães. 
A contradição entre as forças produtivas e as relações 

(capitalistas) de produção é apenas uma relação conflitual en
tre muitas outras - é verdade que essencial, mas da intensi
dade e influência variáveis. Não consistirá a contradição «sobre
determinante» - a aceitar-se esta tenninologia - num con
flito permanente entre o esforço para assegurar a coerência 
do conjunto social e o perpétuo renascer das contradições em 
todos os campos? Essa contradição suscita a violência, mas 
a repressão e a força s6 momentaneamente lhe dão solução. 
Multiplicando-se e diversificando-se os domínios e os sectores 
em que ocorre a reprodução das relações de produção (in
cluindo a realidade urbana), igualmente se multiplicam e se 
diversificam as contradições entre esses domínios e sectores 

e no seio de cada um deles. 
A ser assim, a análise dos problemas ditos «urbanos» no 

modo de produção capitalista, corno esforço para continuar 
a obra de Marx, não poderá consistir na descoberta ou na 
construção de um «sistema urbano» moderno ou de um «poder 
urbano» mas, sim, em pôr a claro as contradições próprias dos 
fenómenos urbanos apreendidos no processo global. 

A simples descrição do caos ou do mal-estar urbanos, à 
guisa de fenomenologia, não conviria aliás a este método e a 
esta orientação. Só uma análise que empregue conceitos e se 
desenvolva numa teoria, que vise a exposição global do pro

cesso, poderá convir. 
Mais alguns comentários a encerrar este capítulo. A cio 
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Talvez a cidade e/ou o que dela resta (centra1idades) seja 
o lugar desta reprodução ao mesmo tempo que elo persistente 
entre termos que tendem para a dissociação. 

Quanto à reprodução do conhecimento, comporta não ape
nas a reprodução das relações sociais (pela relação docente
-discente) mas também a de ideologias, misturadas com os 
conceitos e as teorias, sob forma de temas, de citações decla
radas ou escondidas, de «pesquisas», de tomadas de perspec
tiva, de redundâncias por sua vez misturadas com informa
ções, de reduções mais ou menos contrariadas. Deste modo 
igualmente se transmite determinada relação do saber e do 
não saber reunidos pela ideologia, em especial no que respeita 
ao marxismo, à cidade, etc. 

T " \ 

CONCLUSõES GERAIS 

Não esgotámos certamente o pensamento de Marx sobre 
o tema proposto, e a proceder-se a um apanhado de todos 
os textos de Marx e de Engels em que figura a palavra «ci
dade» talvez se fizessem ainda algumas descobertas, em espe
cial no que toca à luta de classes. Para Marx e para Engels, 
esse incessante combate tem a sua origem na produção, assenta 
na realidade económica, tem por motivações as reivindicações 
e por suporte activo a classe operária. Todavia, a luta de 
classe decorre na cidade. Por um lado, a luta política refIecte 
uma situação política, e, por outro, revela os aspectos ainda 
desapercebidos desta e as suas possibilidades latentes. Ten
dendo a transformar as relações de produção, a luta de clas
ses fá-las simultaneamente entrar na consciência, e é por isso 
que torna perceptíveis as relações «cidade-campo» numa con
juntura determinada. Em 1848 as cidades francesas opõem-se 
à influência política da classe que era então a mais numerosa 
da sociedade francesa, a dos pequenos camponeses. Os cida
dãos das cidades conseguem «falsear o sentido da eleição de 
10 de Dezembro de ] 848» e retardar a ascensão do bonapar
tismo. Para esses pequenos camponeses, Bonaparte não fez 
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mais durante vanos anos do que «quebrar as cadeias nas 
quais as cidades tinham aprisionado a vontade dos campos». 
Todavia, o camponês e o seu pequeno talhão resultavam da 
extensão ao campo do regime da livre concorrência e da 
grande indústria, cujo início estava em curso nas cidades na 
época de Napoleão I; no decorrer deste processo o interesse 
dos camponeses deixa de se harmonizar com o da burguesia 
e passa a ter por aliado e guia «o proletariado das cidades, 
ao qual incumbe a tarefa de derrubar a ordem burguesa» 
(18 Brumário, tr. MareeI OllivieL E. S. r., 1928, pp. 134
p146, etc.). 

Dito isto, olhemos para trás e consideremos o caminho per
corrido para depois melhor enxergarmos, em frente, a via 
que se desenha no horizonte. 

Os textos de Marx sobre a cidade, bem como os de Engels, 
só nos revelaram o seu sentido ao reintegrarem-se no movip 
mento de todo o pensamento daqueles autores. Obrigaram-nos 
a retomar este movimento, que de início se perdera e depois 
reencontrámos. É impossível isolá-losl Tomá-los separadamente 
seria trair o movimento que os transportava e que eles em
purram para a frente. Foi por isso que, para compreender o 
papel econômico das cidades, tivemos que lembrar toda a teo
ria da mais-valia, da divisão do trabalho, etc. 

Leitores haverá sem dúvida que nos dirão: «Que é que 
pretendíamos? Tomar conhecimento do que Marx e Engels 
sabiam e diziam um século atrás sobre um problema que então 
começava a levantar-se, textos que ninguém ainda pensou em 
reunir. Com que direito se misturam os interesses actuais à 
retomada daqueles textos e ao seu estudo atento?» 

Outros, pelo contrário, dirão: «Mas isto não é nada do que 
esperávamos! Esperávamos que com o método de Marx, e 
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não com um prolongamento da sua doutrina, um marxista 
contemporâneo nos dissesse o que sabe sobre problemas cuja 
premênda não cessa de aumentar. Para quê textos, se não ser
vem para nada?» 

Aos primeiros, permitir-nos-emos responder mais uma vez 
que, em nossa opinião, a marxologia não tem grande interesse. 
Em seu nome, procede-se ao cmbalsamamento ou ao empa
lhamento dos «pensadores» e de um pensamento cuja actua
lidade persiste. visto que se não pode compreender a actua
lidade sem eles, e há até que partir deles para compreender 
o que se passou no último século. Não nos interessa a erudi
ção, a queda no «histórico». Interrogamos os textos em nome 
do presente e do possível, o que é precisamente o método de 
Marx e o que ele indica a fim de que o passado (aconteci
mentos e documentos) reviva e sirva o futuro. 

Aos segundos, contraporemos que nas controvérsias sobre 
o pensamento de Marx se não admite o emprego de conceitos 
sem prévio exame. Para prolongar o pensamento de Marx 
relativamente a um «objecto» sobre o qual ele se não debru
çou explicitamente, urge antes do mais repô-lo na sua forma 
primitiva; só assim e só então se poderá retomar para a cidade 
moderna e para a sua problemática, se for caso disso, a aná
lise crítica que Marx fez do capitalismo concorrencial. 

Acontece até que o autor (ego) de há muito encarara tal 
restituição e tentara continuar as análises antes de publicar 
o resulatdo desta releitura, do que, se necessário for, dão tes
temunho várias obras e publicações implícita ou explicitamente 

«marxistas». 
A investigação que prolonga o pensamento de Marx não 

tenta descobrir ou construir uma coerência, um «sistema ur
bano», estruturas e funções urbanas no interior do modo de 
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produção capitalista. Um pensamento que tem justificadas ra
zões para se intitular «marxista» subordina as coerências às 
contradições. A constatar-se e aceitar-se o inverso, ou seja. 
a subordinação dos conflitos às forças de coesão, na sociedade 
capitalista, então Marx errou, o seu pensamento fica para trás 
e ti burguesia leva a melhor. 

Mostrámos rapidamente quais os problemas que desde a se
gunda metade do século xx se punham, na sequência da análise 
crítica do modo de produção (capitalista), e que igualmente en
frentavam os dirigentes (burgueses) desta sociedade. Tinham eles 
que levar em consideração, na sua prática política, a reprodução 
das relações de produção, e já não apenas a dos meios de pro
dução. A reprodução ampliada já não dizia apenas respeito aos 
ciclos e circuitos da produção económica mas a processos mais 
complexos. Aprendendo com estrategas como Bismarck, a bur
guesia resolve esses problemas empírica mas eficazmente _ re
solve-os de maneira suficientemente eficaz para manter o modo 
de produção capitalista. Entretanto. o pensamento marxista cin
dia-se em «reformismo» e «rcvolucionarismo»: de um Jado, a 
busca da lógica social: do outro, O anúncio da catástrofe. Marx 
pressentira os novos problemas. mas não pudera nem soubera 

encontrar resposta para eles. 


A reprodução das relações de produção implica tanto a 
extensão como a ampliação do modo de produção e da sua 
base material. Deste modo, temos por um lado o capitalismo 
que se estendeu a todo o mundo e subordinou a si, como Marx 
previra, as forças produtivas antecedentes e as transformou 
em seu benefício. Por outro lado, o capitalismo constituiu 
novos sectores de produção e por consequência de exploração 
e de dominação; citem-se entre outros os seguintes sectores: 
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tempos livres, vida quotidiana, conhecimento e arte, e, final
mente, a urbanização... 

Que resulta deste duplo processo? O capitalismo manteve-se, 
porque se estendeu a todo o mundo. Tendo partido, na época 
de Marx, de um número limitado de países (Inglaterra, parte 
do continente europeu, e depois a América do Norte), con
quistou o globo inteiro depois de ter constituído o mercado 
mundial e alcançou êxitos colossais (nomeadamente com a 
criação dos tempos livres, do turismo, etc.), mal-grado algu
mas graves derrotas, revoluções e revoltas. 

Apesar dos «entraves» às relações de produção capitalistas, 
o crescimento das forças produtivas, estimulado por duas guer
ras mundiais, conferiu-lhes tal poder que produzem o espaço. 
À escala mundial, o espaço não é apenas a descoberta e a 
ocupação do espaço; transformou-se a tal ponto que a sua 
«matéria-prima», a «natureza», se vê ameaçada por esta domi
nação que não é uma apropriação. A urbanização geral é um 
aspecto desta colossal extensão. Havendo produção do espaço, 
não haverá contradições do espaço, ou mais exactamente, 
conflitos imanentes nesta produção, novas contradições? Caso 
afirmativo, o pensamento de Marx conserva o seu sentido 
e toma até maior alcance. Na negativa, haverá que abandonar 
Marx e o marxismo. Inútil seria conservá-los a título de «cien
tificidadc» recuperada pelo capitalismo e cujos critérios, além 
disso, se lhes não adequam. 

Ora, pode mostrar-se (e esta «mostração» já começada 
prossegue e prosseguirá noutros escritos, por pesquisas e desen
volvidas exposições) que as contradições du espaço e ela sua 
produção se aprofundam: 

a) A principal contradição situa-se entre o espaço glo
balmente produzido, à escala mundial, e as fragmentações e pul
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verizações que resultam das relações de produção capitalistas 
(da propriedade privada dos meios de produção e da terra, 
isto é, do próprio espaço). O espaço esboroa-se, trocado (ven
dido) em destroços, fragmentariamente conhecido através de 
ciências parcelares quando ele se forma como totalidade mun
dial e até interplanetária. 

b) A extensão do capitalismo generaliza a análise crí
tica, feita por Marx, da sua constitutição «trinitáría». Não 
basta definir essa extensão pela troca generalizada exclusiva
mente no «mundo da mercadoria»; isso seria reduzi-lo ao mero 
mercado mundiat já existente no tempo de Marx. A sociedade 
e o modo de produção que a define dissociam e separam os 
seus elementos e mantêm-nos numa unidade imposta e sobre
posta à separação. É a fórmula «trinitária» (terra, capital, 
trabalho). O modo de produção capitalista impõe unidade re
pressiva (estatal) a uma separação (segregação) generalizada dos 
grupos, das funções. dos lugares. E isto no espaço dito urbano. 

Este espaço é portanto sede de uma contradição especí
fica. A cidade estende-se desmedidamente, e rebenta. Se há 
urbanização da sociedade, e por consequência absorção do 
campo pela cidade, há simultaneamente ruralização da cidade. 
As extensões urbanas (arredores, periferias próximas ou lon
gínquas) estão submetidas à propriedade do solo e às suas 
consequências: renda fundiária, especulação. rarefacção espon
tânea ou provocada, etc. 

d) O domínio da natureza, ligado às técnicas e ao cres
cimento das forças produtivas, sujeito exclusivamente às exi
gências do lucro (da mais-valia) conduz à destruição da na
tureza. A corrente de trocas orgânicas entre a sociedade e a 
terra, essa corrente cuja importância Marx fez notar a propó
sito da cidade. encontra-se, se não interrompida, pelo menos 
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perigosamente perturbada, e no horizonte perfilam-se resul
tados graves quando não catastróficos. Põe-se a interrogação 
se a destruição da natureza não é parte «integrante» de uma 
autodestruição da sociedade que, mantendo o modo de pro
dução capitalista, vira contra si as suas forças e o seu poder ... 

e) Nenhuma das superações que o projecto marxista con
templa veio a realizar-se, nem a da oposição «cidade-campo» 
nem a da divisão do trabalho, nem a da oposição, menos 
acentuada, «obra-produto». Que resulta daí? A deterioração 
recíproca dos termos não superados, degradação particular
mente perceptível e significante no que toca à cidade e ao 
campo. 

f) À dispersão nas periferias, à segregação que ameaça 
as relações sociais opõe-se urna centralidade que acentua as 
suas formas como centralidade de decisões (de riqueza, de 
informação, de poder, de violência). " 

g) A produção do espaço só leva em conta o tempo para 
o submeter às exigências e sujeições da produtividade. É um 
círculo estranho em que se aprisiona o tempo. 

h) Dado que a automatização torna possível o não-tra
balho, a burguesia dirigente capta essa possibilidade em seu 
benefício. Se expande os tempos livres, só o faz subordinan
do-os à mais-valia através da industrialização e da comercia
lização desses mesmos tempos e dos espaços que lhes corres
pondem. Consagrando-o à sua ociosidade sem capacidade cria
dora, esteriliza o não-trabalho e suscita essa revolta sintomá
tica que é a reivindicação do não-trabalho c que se mantém 
marginal (comunidades hippies). Os «valores» do trabalho de
generam e nada os substitui, tanto mais que a estratégia de 
classe automatiza melhor e mais rapidamente a gestão do que 
a produção; aproxima-se o momento em que a burguesia pro
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curará manter o trabalho nos países industrializados em vez 
de deixar emergir o não-trabalho! Logo, os espaços de tra
balho, de não-trabalho e de tempos livres encadeiam-se no 
espaço mundial, de maneira paradoxalmente nova e que s6 
agora começa a tomar forma e a encontrar repartição. 

i) O indivíduo encontra-se assim simultaneamente «socia
lizado», integrado, submetido a pressões e a sujeições preten
samente naturais que o dominam (nomeadamente no seu qua
dro de espaços, a cidade e as suas extensões), e separado, 
isolado e desintegrado. Contradição que se traduz pela angús
tia, pela frustração e pela revolta. 

j) A comunidade apresenta-se de duas maneiras: de um 
lado, o «público», o «colectivo», o estatal e o social. Do ou
tro, a associação marginal, ou até aberrante, das vontades. 
A cisão tem de resolver-se no âmbito de uma concepção do 
espaço, mas esta solução é de momento meramente utópica 
e de modo algum impede a dissolução das relações que não 
consigam encontrar lugar (espaço e «topos» que lhe conve
nham). 

Em resumo, esta sociedade que não conseguiu levar a cabo 
a sua tranformação segundo o projecto marxista, que se en
contra em estagnação nesta via, salvo se escolheu (inconscien
temente) outro caminho, essa sociedade luta com o possível. 
Qual a imagem com que se debate? A violência, a destruição 
e a autodestruição, cujo princípio traz em si, mas também o 
não-trabalho, a fruição total. Sem omitir o espaço perfeita
mente apropriado, logo, urbano. 

Se há actualmente que retomar a ampliar o pensamento 
dos grandes utopistas, de Fourier. Marx e Engels, não é porque 
tenham sonhado com o impossível mas, sim, porque esta so
ciedade continua a transportar consigo a sua utopia: o possí
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vel-impossível, o possível que ela torna impossível, contradi
ções últimas, geradoras de situações revolucionárias que já 
não coincidem com as que Marx enunciou, pois que já não 
basta, para resolvê-las, o crescimento organizado (planificado) 

das forças produtivas! 
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