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!. JIOLUÇ1Q !;!_ ~ BBASILÇBO 

Geral da Bezerr !! wnee 

SUIJ.B 
Jatud&ndo &s reüid~íles h1 tório&s, polltic"s e e1 is. 

iaYestigando .a to .. açio, i. Yid& • & Jt eioologi" do seu ,o,.,, b• aoJio 

doa ••• g:Npoa region&ts, aa obras de OliYeir& Viann~, fU4141la nu• 

J, 8t~~t11Jiento, diz• saJ)re re~ elto "-0 Br'!.sil. Não 1 hes f&l ta ua1-

dade. 

No exue rigol'Oso ie ~" tJ-rolnç~, o uto fteDS l!or não se 

limita a f'&ser história, 1:t. descobrir tcnt~Ja e 1nílU11'!-l'ls. :r111 or!-
, , t. ti c& da. ll1 st.ori a, • ouJ o seto1- e a es re. Ni.o se oon funde, en tret.a-

to, oom iooaool&st&s iapeitetea. 1("1!0 ttiseute homms g t&toe OP

que lhe saj & &grJJ.d&Yel a. di acuse- , ou elo d•eeJo de se tor1u.r or1-

g1D&l. rir-lo buscando ànoeruete a Yerda.de. i coeraate. i eoao1ea

c1o • i Ju ato. Por 1seo a e o, CGI p a n-a. a de Ce9 r C"-11-ti, ex&

r&d&s • •Os ultiaos tr1nt ~~toa•, pod. &llos dt zer qne & crltic' 

histórica tei ta por 011YI9ir Vi MD!. •n 

mas ta f'Óros de tribun&l•. 

Alltes de tr&z\-1 s à luz, de di vulgá-1 '-8 e discuti-la .. 

medi ta tun d11.111 eDt e as teses ~ue defende. Versudo assunto a dB a •da 

controvertidos, não se lb..e dep&ru oontradições. ,Qii&lldo \Oaa atns, 

alo á p a.r& ju sti ti o a. r u coa e t &rio 11p rest-a ao. ou en1 t s o1 &!'- •• I e 

ua obserYaçl.o iaeportuna, ainio parll tirB"r ldnda •üs o •• peate 

de vi ata 0011 novo a eaclareafo111• toa. 

Para qae se posa& cUser 4o •• ••reciaeto, hoje 11l41aaa

t1 v.J., ê necessário p eroorreP-lJle '1.8 obras, ccmbeeê-1 e.s tot1.tl.a. Oollt11-

do, nod•os ~finar que nest a.a.!r vel ÚDteae, que é •1Yol1lt1o do 

PoN BratdleiN•, o &u tor •• noa 11 reaea.t& oc. te&t s os "tributos .,. 

lhe apreat• a. au:Hola de ua doa •&t • precl&Ns tJeDa&dorea do Bnldl.. 

lata ebra, ••~ •• eaooatra na tercef.ra e41cfie, tot trad11-

úd& para o japonas e o eapaahol. ••rtaa-a, el4!Sut• te, &rt." 
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ene ulti• icU !. Jali L Pa,-l'Ó• ~a aoono oo & 1n1o1attn. 4e JU

nlatél'.l da Ju.t19a e Inetnçi PÚblica 4& Argmtlaa, qa ru 11 ••a 

•Bl 1 t oa d AB ... Bra lei e•, •b & epr,. ort•taq 

ca.._ LeYene, fipra de aoel da 1 teleotua114ade &rgeatina. 

de 11-

O 11ne de 011Ye1riL Yi&U& prefac1on-o Jtodoln 11ft l6t 

ot3 c aéata ant Yereí.r1 foi cal eb:ndo 110 Br etl r u e 

ceaJuata das BU&B a BOc1aç •• culturata. efeito, ata e1 r 

do qae este festejl!.do obeel'Y dor do aundo rgentino- qae o t n-

atna&J 1 1 s da h1atÓI'1 a, d11 cJ 1011 a e ao d1 rei to - " dtser 

c!o Y&l. r d& bra. do no 88 p lltP! cio. U• e outro conbgee~res ftll-

aos i a a de aua te st1 tu to-
• nal1atas; aaboa 1001 lo 

i: de Yer a. lllllelr~ p r que publ1o1et1\ a:rgentin ae 411'1-

~e !\0 411 " r br&s1le1 , rendenc!o se Duús justiL e ll'lp1f1oattn.a 

hOJIIa&g e •!.!!!. tal te, !. e, -.1--....-. ctenUtioe, _!!.deU du !!:. 

••• 

lu~ 

de • YOlu e, enio -a • 800 # ~-. o etaolosieta, o h1 

lltioe. 

la pr.l.•eir& parte, aet•ta, ap"' • exataá-lo os 

~í.rtae e.!od • • apoatar-llle~ as o&lle •• que t &t o wo•t•• e 

e:xplllalo de aossae popul'9ées t• sito • diretle do Oeatel mate

ta, JtU conaeqaaeta. 

os ta. toa ta confina eata. tese 7 Sim, -a ele 1~ 

tamp , a. de..,ette de tra.te.~ e de tr&b llo eaerlt • lt:ll. !ela a 

ez:;u.neãe co~oaizadora danes t rrtt"'rto, • gr de !'te t.!ncta dee

pOYe&t189 t• dele •• ••t14o prnista poP esse e1Óle_se. !u t~~e, 

ao Preatd te Y&P.. 
# 

, .... ea'le ' .. &1'00 p ..... o •. Ido é, r& os nJttlea 
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doBra 11, e~ecir1lmente !' t G so,. 001 a.z, Am ~ .zon1 • 

Na sBgun da art do 11 vro, onde, com :muita n en etr , ã.o, 

estn ela s sele9- es tn1 c as, o rcbl~ a. do cru Z!LI:ll?n to, o t91mo r&-

.Jllento ie nossa. rac , o de ali s1t. o ti o SU'1 tro Ô1Óg1 co br~.s11 ei ro e 

a; nta cs ca.r.actáre comuna 11 s tipos r.egion~i s do nort9 e do sul, 

entre out-r>as toses, defende a. d~ aria.niza.ç":io progr_s .. tva. dest~s ti-

pos region !Sc) Par tudo isso, a r de inv stigY~Õe rottnda , 

não rescinde da. .tatl stica., que, seeu o Art -'J.ro, é um dos olhos 

da ciologia.. Aind~ a sim, h. qu nê.c lhe 1ê ra.r.io, qu m 1 b«? 

conteste e c ~n t r~ :ri e no qu e con c ~rn o 
, 

c.u rg,do e ·~rlticas qu~ _e lhe fez d 

qu 9 a.p eg a. do à i teori11. la.. ougi:m '1, :ld á.l"~ u:m Br~. 11 c loni ?.;ll.do 

e organizado todo or dÓlicos louros,.,. Olivei a Vil'tnn'l. cord'i l\ nes

t9 c~ 1t lo os eeus m.~:rroitcs :la A.;Jlaudido tmtro""~ologista. Os . aos 

do ultimo recensejruttBnto n~tcion~l de 1940., b::m conto 1\s l'ee.quizaa rei-

tas no ~ t'ldc a. Bc :"t elo P ro:t. DO d P19reon~ d~ U 1 v r .f •de de 

Chica.g (The negr<]_.A, J:?razil, 194:3) Mo leno reconh cimento a. est 

tendanoia. a.ria.nizante d T'opul ç-o hr'l.si e1r. 

Na terceir p13.rta, ao nrecin.r a. no_s evoluç-o nol!tiea, 

exa.min a.n do, ead um de per si, o er1odo colani al, o inm !'i 1 e o 

republioa.no, nrocur11 princiu'!.lmente de taca.l" o predomlnio cre eente 

do poder central sobre o governos lo c 1 s, ostr ndo :tu e no er!o:io 

republi ca.no-tedera.t1 vo 11 tolh1da no terreno poli ti co. ~ 1 a to re !. do t11 . 
textos constituciona.i , a su :torç interV'encionist~, a Uniio I! di

latA. cada vez ais no terreno econornicc e ooci'i.l dos Estados11• 1st~ 

conclus-o do ascritor, note-se, nos · foi da.d~ "'YH.noo inda nos -regia 

a. cart-a. de 91, isto'~ um regii'le deacentr liz do e feder tiro. A Con 

t:!tuiç-o e 10 de NOVP;br "'=' 1937, r'!. vigente, com o seu asnirito 

centraliz~tdo.r e n cion. lizaãor, veio corrobor:~.r R. conclusê.o o eru-

dito publicista. e & confirm inteir8Jllente. 

Nesta. arte, demon~tr ainda. Oliv ir V1 nn~ co o os l!~t~-
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ou a ascreve:r as ay'ies 

sem ... em dependenai!. do ei !ICCiftl, em '!Ue ~ J'llovtam, e do me1t) 

t1s1 • que s ""'"'' velrla. Hio leram s.ssiR, ~ 1~ort oi& 
# 

à.evidn. a. estes tatores capita.is- &o!.!!.!!. oo!Slllico e 1\0 n.2!!!.• 

N~:~. segunia parte da. introduyã.o 1o seu livro, o '8-UtOl' ~-nr-

mina moderno cone ai to de evoluçã.o social. Deoof ~ 1~ b&Te,. !PLssa-

do em revista. a.s teoria.a sobre e assunto, :1om i. n te E~ no "' ~auto 

XIX, a.cantúa, brilhantemente, a 9Xif!.t~nci1t fie um'l re'I.ÇiO -r T&,~ 

r& aon.ir& o unifor.mismo, o uniltttera.lismo, o t~tt!t.liemo d.a evelu

yão- e a sua oonclusio é ia que !1.!_!!!. litualmente monoc\uB 1 atas 

oiue. 

Ve-se, iest'irte, que tambem Oliveira Vi'mn!t se onõe ·!.8 

•p arti aularim •, a que ~e refere o :n to r íle •soei !il Procese• e i11 

célebre aoncepCfã.O dos •grupoc; primários•, o o1Ólogo norte-H!!~ri-

ca.no Charles Hortan COoleJ e que consiste nosta. tend.enl)f. ~ slmp11-

ti e à. g en erali .zaç-
..- ;) . . que se tra.dns n s au ree --~.J!Mirillll 

'· 
a. oe.u sa. conjuntO de t 

• r 
e ~ d& vi da ell soei ed&de• • 

·. 
··Q.lle contraria, tu,nda.m ent ' mente, f!. v h !I. cl~ ssi fi caç'.ii d&s c1 en-

c1e.s de Augusto·:.. . te, a cuj api ce foi colooa.de. ~. SGo g1' .... 

pn critério~:da. COllp.lexidatl .crescente e gen.eraliz~'le de 

cante. 

ét&s b& 1 A1 estio, nu• a.paaha.do descolori , as 

e:z:post&a p r 11 veir& Yíann& dl •noluçio do P BM.trllef. , 11-

he'!t!-vro au11a.mante necesaári a t d.Qs oe que se interes. &1!1 

ment de noaaa histM.a e ela enlu de 

••••••••• 
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Greve - Noções 

~i o à e la eueva' Tissembã'Om o g~:&ree não a een
~jdepam de oabre moder , t , Para conceitua-la, os autores levam em con a va-
rios elementos. Tissembaum, p. ex., considera lg) o fato; 
22) o sujeito ativo e 3g) o~ fins. 

Eduardo Couture e ~ Plá Rodriguez apontam: 12) 
a omissão de prestar trabalho, 22) a vontade de dar, a 
essa omissão, significado de reclamação ou pedido; 3g) o 
caráter coletivo do fato. 

Não há dÚVida sôbre a coincidência das linhas ge
rais entro dois conceitos. ~ evidente que a "omissão de 
prestar trabalho" é o fato; a vontade de dar a essa omis
são o significado de reclamação ou peàido constitui o 
fim; o caráter coletivo do fato envolveria a· questão rol~ 
tiva ao sujeito ativo da greve. ~~~ 

Não há autor que não em~r. ste, na conceituação da 
greve, relevo especial ao fato a suspensão do. trabalho, 
seja com a designação que fÔr: abstenção. abandono, omis
·são, ausência, paralização. Prevalece, porém, nos concei
tos a idéia de suspensão. ~ uma suspensão do trabalho, 
para Castorena, Mario de la Cueva, Callart Folch, Niperdey 
e muitos outros. 

Eis a definição de Mario de la C~eva, que mais nos 
poderia interessar, atendendo a que alude à suspensão do 
trabalho, já como uma "faculdade legal", quero dizer, oomo 
um fato legalmente reconhecido: "! o oxerc!cio da faculda
de legal ~as maiorias obreiras para suspender os trabalhos 
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nas emprêsas, com a prévia observância das formalidades 
legais para obter o equillbrio dos direitos ou interesses 
coletivos de trabalhadores e patrões". 

Outros autores preferem aludir, quanto ao fato, 
não à suspensão, mas ao abandono do trabalho: Krotoskin, 
entre êles. Em verdade, para usar-se a expressão abandono 
impunha-se uma ~imitação com o acréscimo do termo temporá
rio, o que não fez Krotoshin, que se limitou a definir a 
greve como "o abandono do trabalho 9.ue realiza em comum 
uma pluralidade de trabalhadores com um fim determinado". 

George Ard•u prefere aludir à temporária abstenção 
do trabalho,"' prévio abandono do estabelecimento. 

~ cessação do trabalho está expressa nos conceitos 
de numerosos autores, sejam exemplo: Botija, Cabanellas, 
Unsain. 

Eugênio Pérez Botija alude "a uma cessação concer
tada do trabalho pelo pessoal de um ou v~ias emprêsas e 
tom um fim polltico-social". 

O decreto-lei 9.070, de 1946, no art. 2~, s l~, 
ude à cessação coletiva do trabalho deliberada pela totã 
dade dos trabalhadores de ~ou de várias emprêsas, ac~ 

reta o a paralização de todas ou de algumas das respecti
va atividades. 11 lf expressão "cessação coletiva de traba-
1 o" é, ainda, referida em vários artigos. Eis, consoante 

doutrina e o nosso sistema legal vigente, ~ ~ da gre
ve.~.~ 
~ Focalizemos o sujeito ativo . ~e Í e ~,Q im~e~t~, 

'cr'.., Os doub'inadores variam na determinação do sujeito 
ativo. Aludem alguns ~ a "trabalhadores" ( Castorena e 
Cabanella), e nesse grupo incluo os ~ue se referem "à ini
c~ativa obreira" ( Callart Folch) ou~ "pessoal de twta ou 

·~ias empzêae:§l" (~rQg Botija) J 
Vimos que o Dec.-iei n. 9.070, disciplinador do e

xerc!cio do direito de greve, alude à "totalidade ou à mai
oria dos trabalhadores de uma ou de várias emprêsas", pri,n 
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cí~io aceito com o acréacimo da e~~ressão "ou estabele?iuen
tos", elo rojeto de rt:d'Ul' enta ao elaborao.o or comlssao 
aesig ... "ad:.... elo I....ini stro da Jus ti a' e da qual ti vemos a hon
ra de articipar . 

Pois bem, à " luralida e de trabalhadores 
ria obreira 11 ,_e r8ferern os a enae s ... lper ey, aske 
e E. Krotoshin, êste radicêdo na Areentina . 

Veja-se a definiçao proposta por Kaskel e Dersch , 
em livro comum: "é a sus2ensão coletiva do trabalho de uma 
pluralidade de t.rc.tb::tlhadores, c~~ Ul fir. q.'-;'J.L.~,uer:• . 

Passeno., '.tO ex:.1 e dos ~ lns t •Ibte e e!3.3efte:ta]... 
A matéria é é ..,+~tclada ela doutrL1a sob dul:'l.o as e

c~o: o cbjetivo e ~ireto e o subjetivo ou indireto . 
....,.,.>~ 1º) Ca anellas diz que a ..;reve visa a "exercer pres-1 

são" sô'~re on atrões . Un...,ain, i""ual_ente. Greve é a cessa-
, Çãõ si .. ul tânea , coleti v-...:rn.ente cor,certada, c -:;c;revc o saudoso 

mestre argentino, com o fim e "exercer ,t:re:ssao ", ..;eral~ente 
ce ín 'ol~~ econô!rlica, _çarãllodi icar as conüiçoes estabeleci
das no contrc.to de trabalho". C'""··los q~cle fala " ....... um Lleio 
de for-;a"; alurun.; a ttares ale:mães, em "meio de luta"; 13arass 
nais radic;.l, eM " eio dráa?tico". 111o.10 ~ 
~li , .ais aceLhmda ~ di ver ênci c.. dos tt'Itor~er

".e ao fj "': ">,t je ·i v c o t ir ~ire:- to . 
.J:,es+.e ..,>ar ·i c•llar, prevalece; eM verdade, o fim que 

incide nas cor1àiçÕes de tr ·lho, como realça Tissem at.U!l. , e 
está enuncü.L:_<2, ce r'l rr:oC:o ou de outro seja para "n:elhorá
las" ( Castorer.a )~ara ''c c·nservá-las "~~ra "mo di -ficá-las" 
(C. Gide), incl•l.sive, é evidente, co;.."l. "a alter ção o contra-
to de trabalho", QOI:lO afirmar- outros. - ~~ nJJ-1'-l 

Cntre.1 s~ Mais i!~1preci "'os, ~PB.~ ref.i-r-a:m., t:;ene 
ri c:.T:1ente, a uma ''final i. ad~ c eter:::Iinada" (Cal der~, .Krotos-
hin). Kas -el e Dersch aluder1, ja o vi.:rros, "a m • fim qual-

u.er", suste.J.... o ue limite.r os fins~ nelhores cor:.diçÕes 
de trabt~lll.o é estar em con-t:radiç:lo co. os fatos, pois as gre 
ves olí .... icas, as reves e s "mpa ia ta~ ém deve1 ser leva-
das en conta. 

Já n~s referirr.os ao conce!i. to de Lario de la Cu.eva, 
que mellcioLa, co· o fim, o "e _ilíbrio dos djreitos ou in er~s 
ses coletivo""_de tr';b;.lhador?s e ~atrõe~" · 

O "f1~1 poll 'tlco- soclal 11 e subllnhado uo conceito de 
Perez Botija, a ~ue mencionaoos. 

_ PeJo exposto, e em face o nosso lircito positivo 
nao temos divida e~ propor a seg.1inte defini~ão: greve é a' 
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'~ ) -suspensao colet~ a ~.&-- .:t:r xhaJ:a&, segundo cor.tdiçoes le~alnente 

ecta'e1ecidas, c~m o fiM de asJc~·~ar aos tra alhadores a na 
nuter';'ao DU a mel1oria de con içot:.s de trabalho. -- - ~ .n. expressao "sU:JJ2ensao coletiva de t;p.aba±ho1

' a mim 
me parece .... · .ais prec-i sa, na o t.avendo ne,..!l si uer nece sc:1idaà.e 
ck iLclusao do adjetivo_ teT!lporária, ois está. inplíci ta na 
Pté_:ria .l.alavra su"lpeLsao, que n~o ten outro sit;Lificauo, s~ 
nao o de 11 ato de retardar o cumprir:e1Lto t'e alguma.. coisa; in-:
terr~pç~o; ce~saç~c momentânea ou tem orária'' . Por que ªlu
dir a susrensao ''concertada", como f, zen Folch, Castorena, 
Caldera e outros? , .... ,... é coletiya, se "9-sa 3. f.;_ns deterrr.ina-

oa, eLfi~, o ~ato da suspensao em s1, está a deMonstr~r que 
houve rrévios entcn imentos, "concertos 11 para a eclos~o da 
.;reve. 

:Sn.tre nós, por força do texto constitucional e da 
lei vie_;ente, a zr~ve, "l.ra que ~ejr: co1siderach como o exer
cício de 1..;: . .."'1. direi to, é u:na suspens~o legal, iTiporta ~Y" di
zer, deve obe ecer "a condiçoes legalnente est.aheleciJ.as" . 

~e~ais, co~o eMonst~aremos, ter limites in lícito 
no próp:ri o text· c onsti uci or 1 : ,. ...... xtra'Vasa""'"de seus fi11s :.a
tivo""' pc ítiç; , ou,, extra-pr~ofissioi].a_!s. ~uo ela vina ~ 

- • l~ll-:t:!-J..W...J.J:.I..O.l~C!r--...(l~ 
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os mais convincentes. Não o por . 
fugir ás lmposlcões da ver4ade. 

PrOI!egtlh'em~ filiando claro, olhando M 
cousas deeapalxonadamente. ~ 

Certo~prehe ~-n uanto.; ana.ly· 
sarem eR s quest" leva s elos sentlmentoll 
de sollda Ieda just . . Insplradot~, ,...'l!tel 
mente, )SOl 11'811: é que os constituintes de 34 
norovaram, em boa hora.. o disposto no artlg') 
121 d1. antiga carta Magn:1: A tet promoverá :t 
amparo da produccão e estabelecerá 11.'!1 condi· 
cões do trabalho. na cidade e nos campos, tendD 
em t•ista a proteccão social do trllb4lhador e 08 
Interesses econornlcoe do pa.lz. 

Dest'arte, na proprla lei antiga encontram~ 
conceito de Legl8laçA.o do Trabalho, bll.se&d~ 

no esplrito que preside novo systhema ]u-
rldleo: - "O Estado o fraco, reatrln-glndo do _ _ _ .., 

e o 
ao tra

com 06 su
naclonal. 
social do tra

a consclenc!a jurldlca hodter
••as leis t;Oci&"q como accen• 

<7••nra.,.•rx.r.n?l·"" em seu livro "Le Béglme D~· 
/e DroJ,t· c;ril Modernc" têm um 

eent!do mui ca.r~ctcmtlco de leis de protecçA.o 
da cla58e operaria", - não pOdemos deixar de 
reconhecer este !ecto como urn reflexo logtco 
e lnevltavel da preoécupacAo geral pela soluçAo 
do problema. Voltam·ae·lM, assim, tOd;.:aa::..-="---:--:::;..:~-
attencões. .:.fi'~ 

B·asta ponderar que .. o Xlll . em sua lm• 
:nortftl encycllca Rertun HiJt,arum , de 15 de Maio 
de 1891 , Já n06 &d\'ertla da conveniencia de 
virmos, por meio dP medidas promptas e ef!l• 
ca~s. em auxlli':l da'il classes Inferiores, e.tten· 
dendo a que. na maioria dos casos. os seus mem
brO!! estA.o numa s1tua.ção de tnfortunio e de 

lmmerecldos. NAn cessaram ahl os ap• 
nrsse !;('nt!do, pelo "papa-aoctolo

nutr~~ encycll<'as. como !l .de 8 de se-
de 1899. dirigida. a,~ Arct"bispos. Bispo!! 

e aQ Clero de Fr~nça, ~i.st'!K el_l~ nã.o -~~~Jliea· 
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Prevaleceram, a partir do meado do século XIX, 
doutrinas apregoadoras do determinismo histórico e 
social. Aí estão a lei positivista dos três estados, de 
Augusto Comte, e o materialismo histórico, de Karl 
Marx. 

O positivismo explica o desenvolvimento inte- _ 
lectual da humanidade da fase teológica, com o trí
plice aspecto fetichista, politeísta e monoteísta, à fase _ 
metaffsica e desta à positiva. 

No marxismo, as transformações sociais justi
ficam-se pela luta de classes, com o domínio inicial 

do feudalismo, seguindo-se-lhe o da burguesia, para 
terminar com a vitória do proletariado. 

Conceitos fundamentados em apreciação objetiva -
e sob perspectivas parciais da civilização ocidental. 
Realmente falhos, porque se classificam de leis ge- -
rais, e não passam de observações restritas. 

Tristão de Ataíde estabelece distinção funda
mental. O determinismo de Comte é intelectualista: 
são as idéias filosóficas do homem, sucessivamente, 
que vão moldando a vida social; o de Marx é mate- -

. rialista: "são os métodos de produção, e, portanto, 
a técnica, que criam, sucessivamente, os vários am- -
bientes sociais" (1). 

Monismo econômico, determinismo e materialis
mo, tais os postulados do marxismo, na síntese de 
Tourgeon (2). 

Há os que pretendem - inglório esforço de 
caricaturismo doutrinário - rever o materialismo 
histórico, no que concerne ao monismo econômico. 
A guisa de reinterpretar o marxismo, refazem-no. 

Com acentuada ligeireza, ou sofisticadamente, 
enfatizam as palavras de Engels, no fim da vida: 

"Marx e eu devemos ter a responsabilidade pelo 
fato de, certas vezes, os jovens emprestarem maior peso 
do que lhe é devido ao lado econômico. Em face dos 
nossos . adversários, fora preciso sublinhar o princípio 
essencial negado por eles, e então não encontrávamos 
sempre o tempo, o lugar, nem a ocasião de fazer jus
tiça aos outros fatores que participam da ação recí-

(1) Tristão de Atafde, Problema da Burguesia, 1932, páa. 108. 

(2) Charles Tourgeon, Critique de la conception matirlalist• 
d• l'hütolre, Paria, 1931. 
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proca" (Frederico Engels - Carta de 21 de setembro 
de 1890). 

Sua morte data de 1895. 

No livro Do Anátema ao Diálogo, Roger Ga
raudy sufraga a mesma tese. Deplora e contesta a 
abstração do determinismo econômico, noção, se
gundo alega - difundindo uma inverdade -, limi
tada às obras da juventude de Marx (1). 

O que nos compete é examinar, objetivamente, 
sem distorções, o desajeitado depoimento de Engels, 
para evidenciar que retrata chocante esvaziamento 
doutrinário. Desfaz a conexão essencial do marxismo 
com o materialismo histórico. É o mesmo que dizer: 
redunda na aceitação de marxismo espúrio, truncado, 
negador de si mesmo. A importância da afirmativa 
está no repúdio à idéia central, rígida, da infra-es
trutura econômica e no expresso reconhecimento de 
que a concepção marxista é atrofiada; inexata, su
perficial. Não aclara, deforma a história. Sem atingir 
a doutrina e o seu aparato sociológico, sem retirar-lhe 
a consistência, sem invalidá-la, ab imis fundamentis, 
sem ultrapassá-la, não há corrigir este ponto original, 
ainda que falso, do determinismo econômico. 

A medíocre justificativa beira ao ridículo. Re
sulta em notável confissão de erro ou omissão es
sencial, que, de uma vez para sempre, desvanece o 
sistema, destrói um signo doutrinário, arruína a es
trutura do marxismo, mutilando-o, retirando-lhe a 
autenticidade, espoliando-o de conteúdo próprio, 
característico, que faz da "situação econômica a base 
mesma de todos os acontecimentos". 

Com fatos, vamos restaurar ou recompor a ver
dade~ cinicamente- distorciâa. 

(1) Roger Garaudy, Do Anátema ao Diálogo, tr., págs. 40-41. 71 

Deixemos que falem Engels e Marx sobre a 
linha-mestra da doutrina. 

O primeiro, tão inflexível nos conceitos, escreveu 
com inegável nitidez: "A produção de meios que 
mantêm a vida do homem e a subseqüente troca de 
produtos são a base de toda a estrutura social." (1 ) 

Não foi à toa que timbrou em reiterar, dogmatica
mente, na mesma obra, à página 51: 

"A estrutura econômica da sociedade forma a sua 
base real. Só partindo dela poderemos dar explicação 
definitiva de todo esse edifício de instituições jurídicas 
ou politicas, religiosas ou filosóficas e demais ideologias 
de determinado período." 

Por sinal, quem, senão Marx, por vezes tão com
plicado na formulação de idéias, disse e redisse, 
explicitamente, traduzindo vital expressão doutriná
ria, legitimando-a, que "a religião, a família, o Es
tado, o direito, a moral, a ciência, o espírito etc. não 
são mais do que modos particulares da produ
ção"? (2) E Marx nunca se desdisse. Ao contrário. 
Na Crítica da Economia Política, não foi menos ter
minante. Aqui estão inteirinbas suas palavras: "O 
conjunto das relações de produção da vida material 
condiciona o processo da vida social e espiritual." 

Em outra obra, persiste na idéia, isto é, na de
finição maçante, à força de repetida, sem abrir opor
tunidade a corretivos tardios, póstumos e inconse
qüentes. Ouçamo-lo, num trecho célebre, de precisão 
exemplar em matéria de radicalismo ideológico: 

(1) F. Engels - Socialismo Ut6pico e Cientifico, N. York, 
1935, pág. 34. 

(2) K. Marx, Manuscrits lcon.-phil. - Oeuvre1 PhJI., t. VI, 
pia. 24. 



"Os indivíduos são aquilo que revelam através das 
manifestações da vida. São aquilo que produzem. Valem 
o que vale sua produção, entendendo aqui pelo termo 
os objetos produzidos e a forma de produzi-los. Sua 
definição e seu valor dependem, portanto, das con
dições materiais de sua produção." (1) 

Vale a pena relembrar a conhecida definição 
de Augusto Com te: o materialismo é a doutrina que 
explica o superior pelo inferior. Quem tiver dúvida, 
releia as citações que acabam de ser feitas. Elas falam 
e valem por si. 

Para os comunistas, prevalecem, ou não, as as
serções de Marx e Engels? 

O conceito marxista da história, ninguém poderá 
encobri-lo, restringe-se ao determinismo econômico. 
Todas as premissas ou justificações doutrinárias con
vergem nele. A tese é mais que pretensioso credo, é 
obsessão doutrinária. Está claramente formulada, 
além dos citados, no livro de Marx Miséria da Filo
sofia (2) e no Manifesto do Partido Comunista, re
digido em parceria com Engels. 

Sistemática e teimosamente, sempre foram ne
gados os demais fatores. Marx e Engels distorcem 
a realidade social, bradando a cada passo, e sem va
cilações, sem eufemismo, que só os dados econô
micos e materiais interferem na história, "absorvem 
o presente, o passado e o futuro"; estritamente, cons
tituem a infra-estrutura ou o instrumento da dialética 
materialista. O mais - arte, ciência, política, reli-

(1) K. Marx, ldeologie allemande - Oeuvres Completes, J, S, 
pág. 5. 

(2) K. Marx, Misere de la philosophie - Oeuvr1s Complet1s, 
I, 6, pág. 179. 73 

gião, filosofia não importa. É superestrutura, ,é 
conseqüência, é reboque. 

-
Voltamos a insistir: basear a realidade ou a evo-

lução social em fator único,l e não em fatores múl
tiplos, ou dar-lhe um só crit rio, uma só medida de 
avaliação, é incidir em grave erro, que conduz, ine
vitavelmente, à visão incompleta e arbitráriah:Ia socie
dade. Nisto se reduz, neste unidimensionalismo pri
mário, a perspectiva marxista da história. 

A ciência social repugna a simplista e fictícia 
noção linear da realidade histórica articulada pelo 
profeta do determinismo econômico. Repugna-lhe, 
igualmente, a limitada e ilusória lei científica dos três 
estados que nos legou a física social ou o sociologismo 
positivista. 
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Reage-se, mostrou Oliveira Viana, contra o uni
formismo, o unilateralismo, o fatalismo da evolução: 
pedem-se fórmulas mais largas e menos rígidas, ca
pazes de conter toda a incontável riqueza de formas 
da vida social (1). 

f 
Eis aí certeira crítica às idéias "geniais" de 

Marx, o· maior libelo à concepção da história, cir
cunscrita ao limitado círculo do materialismo eco
nômico. Aos intelectuais comunistas, a eles próprios, 
causa espécie este postulado da doutrina. Como Ga
raudy, também Pierre Fougeyrollas não atinou com 
o devaneio marxista e traduziu o desencanto pelo 

. determinismo linear do materialismo histórico, que 
está, no plano científico, irremediavelmente proscri
to (2). Que restaria, pois, da concepção marxista? 

O golpe atinge, identicamente, a sumária con
cepção positivista. Durkheim não teve dúvidas em 
criticar Augusto Comte por resumir o desenvolvi
mento da humanidade na estreiteza da lei dos três 
estados. 

Aí estão, em ruínas, as "grandes" sínteses da 
história, artificialmente engendradas na centúria pas
sada. 

(1) F. J. de Oliveira Viana, Evolução do Povo Brasileiro, 1933, 

2.• ed., pág. 18. 5 
(2) Pierre Fougeyrollas, Le marxism~ en question, Paris, 1959. 7 

Pondere-se que, em carta a Engels, confessou 
Marx ter lido a obra de Darwin sobre a seleção na
tural, frisando: "Esse é o livro que contém a base 
científica para o nosso sistema" ( Correspondance 
Marx-Engels, t. IV, pág. 227). Escreve a Lassale e 
reitera o asserto: "O livro de Darwin é muito im
portante e nos dá a base científica para a luta de 
classes na história." (1 ) 

Justifica-se a reflexão de D. Geraldo Sigaud: 
"A base de toda concepção marxista é o evolucio
nismo materialista." (2) 

Quanto à concepção marxista do homem, fique
mos nesta síntese esclarecedora: "A origem do ho
mem é a própria evolução da matéria, passando dia-

(1) K. Marx, Correspondência Seleta, Londres, 1934, pág. 125. 
(2) D. Geraldo Sigaud, A Seita Comunista, Ed. Vera Cruz, 

pág. S. 
Ver: David Soravsky, Soviet Marxism and Natural Science, N. 

York, 1961. 

!eticamente de formas imperfeitas a formas sempre 
mais perfeitas. Este homem, mero resultado da evo
lução da matéria,! não tem nenhuma razão de ser, 
nenhum destino, além do cosmos material. Emergindo 
da matéria, e, quando o seu corpo se desintegra, nada 
resta da pessoa humana." (1) 

Com efeito, no dogma da evolução materialista 
encontra-se a causa de todos os nossos erros sociais. 
A filosofia marxista é pura aplicação dele. Expli
ca-se a sociedade como uma série de evoluções ine
vitáveis que começou com as mais baixas formas da 
vida animal e veio continuando até hoje, segundo 
leis estritamente econômicas. Materialismo histórico 
- é o nome que mui propriamente dão os seus auto
res a esse credo socialista. 



A primeira conseqüência lógica da aceitação do 
dogma da evolução materialista é a negação do livre 

- arbítrio. Se nada existe, exceto matéria e força, é 
intuitivo que não pode ~ver liberdade moral. Leis 
físicas ou ações e reações químicas não podem cla
r~mente possuir liberdade. · · 

É fácil na~ prática ~provar o contráriÕ em nosso caso 
individual. Video meliora proboque deteriora sequor. 

___ __, MARX, HEGEL E FEUERBACH l.._ __ 

O autor de O Capital recorreu à dialética he
geliana para criar, invertendo valores, sua concepção 
da história. 

Hegel (1770-1831) justifica o desenvolvimento 
do mundo e a evolução do pensamento humano pelo 
processo dialético, segundo o qual não há condição 
permanente: "em cada fase das coisas existe uma 
contradição que só o conflito dos contrários pode 
resolver" (1). A tese gera a antítese; da luta entre 
ambas resulta a síntese. Toda a síntese, uma vez 
firmada, passa à condição de tese ... Esta a "arma
dura filosófica", de que Marx se apossou. 

O evolucionismo dialético de Hegel é presidido 
por uma idéia, a do Absoluto, que domina a histó
ria (2); o de Marx, pelas forças econômicas, que são 

(1) Will Durant, Hist6ria da Filosofia - A Vida e as Idéias 
dos Grandes Fi/6sofos, tr. de Godofredo Rangel e Monteiro Lobato 
- Cia. Ed. Nacional, pág. 292. 

(2) Hegel, Phénoménologie de I'P.spril, tr. de Hyppolite, Paris, 
Aubier. 

Ver: A. Kojeve, Introduction a la lecture de Hegel, Paris, 1947; 
B. Croce, Saggio sullo Hegel, 1948; Gentile, La riforma della dialle
tica hegeliana, 3.a ed.; E. Block, El Pensamiento de Hegel, México, 
1949; J. Hyppolite, P.tudes sur Marx et Hegel, Paris, 1955; A. Cornu, 
Karl Marx, de l'hégelianisme au matérialisme historique, Paris, 1934; 
F. Gregoire, Aux sources de la pensée de Marx: Hegel - Feuerbach, 
Louvain, 1947; Djacir Menezes, Hegel e a Filosofia Soviética, Rio e 

82 a Querela Anti-Hegel, Rio, 1960. 



as causas das transformações sociais e geram a uta 
de classes. 

Em tema tão complexo, ou seja, da "inversão" 
a que foi submetida a filosofia de Hegel, é clara a 
crítica de James T. Shotwell: "Karl Marx também 
descambou para o Absoluto, simplesmente virando 
o Absoluto de Hegel de pernas para o ar. A seu ver, 
'o ideal não é mais que o mundo material refletido 
pela mente humana'. O mundo é a coisa, não a 
idéia." (1) 

Não é menos explícita a síntese de Me Fadden: 

"Para Hegel, a idéia compunha-se de elementos 
contraditórios. Para Marx, é a matéria que se compõe 
desses mesmos elementos. O caráter contraditório da 
idéia produziu a evolução hegeliana. Os elementos con
traditórios da matéria produzem a evolução marxista. 
Em Hegel, a idéia não era auto-suficiente: sua natu
reza contraditória dotava-a de movimento para o pro
gresso. Em Marx, a matéria é auto-suficiente: sua na
tureza contraditória proporciona-lhe impulso evolutivo, 
princípio imanente, que lhe evita a necessidade de re
correr a uma causa externa à própria matéria." (') 

Tais pressupostos levaram Marx, em A Pobreza 
da Filosofia, a rebelar-se contra "a doutrina de um 
Ser Supremo, que conduza os destinos da humani
dade". Induziram Engels, no Anti-Dühring, à posição 
idêntica, expressa no fantástico anúncio: "Fica ex
cluído o último vestígio de um Criador do mundo." 

O materialismo dialético - doutrina o Pe. Ri
cardo Lombardi, S.J., que o examinou a fundo- é 

(1) James T. Shotwell, A Interpretação da Hisi6ria e Outros 
Ensaios, tr., Rio, 1967, pág. 27. 

(2) J . Me Fadden, ob. cit., pág. 61. Sobre o tema: E. Conze, 
An Introduction to Dialectical Materialism, Londres, 1936. 83 

um conjunto gravíssimo de erros filosóficos e teo
lógicos: uma das sínteses especulativas mais anti
cristãs, ou antes, mais anti-religiosas que se tenham 
jamais excogitado. Seria suficiente a negação da al
ma e de Deus para colocá-lo, não diremos fora da 
Igreja e do Cristianismo, mas de toda religiosidade 
concebível" ( ob. cit., pág. 6). 

Marx inspirou-se, igualmente, na dialética do 
Senhor e do Escravo, de Hegel, que lembra o con
ceito de Hobbes - homo homini lupus. E o elevou 
ao plano econômico-social na concepção da luta de 
classes, máxime na antinomia capital e trabalho, bur
guesia e proletariado. As obras Manuscritos Econô
mico-Filosóficos e Sagrada Fanúlia são, no parecer 
dos exegetas do marxismo, as que melhor traduzem 
aquele influxo. 

Em dia a crítica ao pensamento religioso, e, 
particularmente, à doutrina cristã, era preciso com
bater o idealismo, que, para os comunistas, "está 
sempre ligado, de um modo ou de outro, à religião". 
Era preciso repeli-lo, categoricamente, atendendo a 
que "as concepções idealistas" - garante-o Bucha
rine, que tentou expor a filosofia materialista de for
ma popular - "conduzem, em última instância, a 
uma espécie de conceito de Deus e nessas condições 
não podem constituir para os marxistas mais do que 
mera insensatez" (1) . 

Se os pion~iros do sistema não o tivessem re
conhecido, ligeiro exame da filosofia alemã da pri
meira metade do século XIX, marcada pelo negati
vismo religioso, demonstraria sua influência sobre a 
construção marxista. Desta quadra, as obras de 

---~--------,:8:_4:..___ (1) N. Bukharin, The A..B.C. of Communism, Londre5, 1922. 



_ __,.J ·nUAS CONCEPÇÕES DA VIDA E DO MUNDO I 

Defrontamos duas concepções da vida e do mun
do - a cristã e a marxista - inteiramente antagô
nicas. O homem consciente, incapaz de trair a sua 
Fé, sabe que o ateísmo é o divisor insuperável de 
ambas. Numa, "a matéria é primordial" (2). Os va-
lores morais e espirituais estão submetidos à causa 
ou realidade econômica; em conseqüência, a todos ,.., ~ 
deve o homem sobrepor o opus oeconomicum, vol
tando-se, unicamente, aos problemas de ordem tem
poral. Daí resulta - a expressão é de :f:mile Baas 

(1) Georges M. M. CoUier, L'Atheisme du Jeune Marx, pâg. 157. 

40 (2) Lénin, Matlrialisme el empiriocrilicisme, Paris, 1948, pás. 41. 

- um "humanismo truncado" (1). Ou seja, noção 
limitada, e não integral, da vida e do mundo. Noutra, 
inspirada na doutrina cristã, os valores materiais não 
constituem a infra-estrutura da sociedade, vale dizer, 
firma-se o primado do espírito, não se desprezam as 
causas finais. Deus está "no vértice de toda a escala 
de valores" (2). 

Consideração básica: tratar do humanismo total 
sem cogitar da morte, é praticar "chantagem antro
pológica", disse-o, e bem, Jerkovic (3 ). A Consti
tuição Gaudíum et Spes acentua: "f: em face da morte 
que a condição humana atinge o seu cume" (n.0 18). 
No entanto, "sobre a morte na obra de Marx não 
há praticamente nada" (J. Jerkovic). 

(1) :tmile Baas, L'humanisme marxiste, Paris, 1947. 

(2) V., entre muitos, 1. Maritain, La Primauté du Spirituel, 

Paris, Libr. Plon; 1. Barthélémy, Visão Cristã do Homem e do Uni
verso, tr., Lisboa. 

(3) J . Jerkovic, ob. cit., pãg. 38. 
Com respeito ao tema, no marxismo e no Cristianismo: G. Mar

telei, Victoire sur la mort. P.léments d'anthropologie chrétienne, Lyon, 
1%2. 41 
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{1) Ver: F. Enae!s Ludwi ~ 
phlt! cklssiq'" alkmande ' 1M So~ euerbach t!l la /in dt! 111 phl/os~>o 
de F. Grégoirc, Aux so:rces. de I ales, Paris, 194S. B o citado livro 
bach, Louvain, 1947. a penslt! de Marx; Hegel - Ft!uer-

(2) 1acqucs Maritain H 
nio Coutinho, S. Paulo Í962 ~o Intt!tral, 4.• ed., tr. de AfrA-

' • P•&. 37. 
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depender a religião, que não passaria de ilusão ne
fasta (1). 

8 

De Feuerbach, esta passagem: "A reviravolta 
da história dar-se-á no momento em que o homem 
tomar consciência de que o único Deus do ho
mem é o homem mesmo" (Essência do Cristianismo). 

De sorte que, nem será demais repetir, Marx 
adotou o processo dialético de Hegel, criticando-lhe 
a Fenomenologia do Espírito. Deixou expressa a re
cusa do primado da idéia no prefácio à segunda edi
ção de O C~pital, em trecho conhecido: 

"Para Hegel, o processo de pensamento, que ele 
transforma nada menos do que num sujeito indepen
dente com o nome de idéia, é o demiurgo ou o criador 
do real, que constitui, unicamente, sua manifestação 
exterior. Para mim, ao contrário, a idéia não é mais 
do que o material transposto e traduzido pelo cérebro 
humano." (2) 

Completando o esclarecimento atinente às fon
tes do materialismo dialético, Marx atribui a Feuer
bach "ter fundado o verdadeiro materialismo e a 
Ciência real, fazendo igualmente da relação social 
do 'homem com o homem' o princípio fundamental 
da teoria" (3 ). Não obstante, em trabalho posterior, 
Teses Sobre Feuerbach, censura-lhe o materialismo, 
estático a seu ver, por não considerar a atividade 
humana em si mesma, como atividade objetiva. 

(1) D. Agnelo Rossi, A Filosofia do Comunismo, 2.• ed ., Ed. 
Vozes, 1959, pág. 29. V. Pe. Henrique C. Lima Vaz, S.J., Marxismo 
e Filosofia, rev. Sintese, n.•• 1, 2 e 3 de 1959, Rio de Janeiro. 

(2) K. Marx, Le Capital, pref. à 2.• ed., tr., ~d. Sociales, 
P aris. 

(3) K . Marx, Manuscrits lcon.-phll., de 1844, tr., Oeuvres 
Phil., t. IV . . 



Açambarca, vimo--lo no capítulo anleridf:,., a dia
lética de Hegel e o materialismo de Feuerbach. Ag~
ra-se à "base científica" da seleção natural de Darwm. 

Significativo o tópico de Henrique C. de Lima 
Vaz, S. J.: 

"Ora, é no cruzamento preciso de duas influências 
decisivas que a originalidade de Marx como pensador 
se define: a influência de Feuerbach, de quem recebe o 
postulado materialista, e a influência de Hegel, que 
lhe transmite o método dialético." (3) 

Em face das premissas, a que se reduz a origi
nalidade de Marx como pensador? única resposta 
válida: a um "cruzar" de teorias, a uma "inversão" 

(1) "Stienne Gibson, Les Métamorphoses de la Cité de Dleu, 
Paris, 1952. 

(2) Ver n:.o ID, 2.a parte : A Tese Socialista 1 a Concepção 
Cristã da Propriedade. Robert Owen, autor de Social System (Lon
dres, 1821) e What Is Sociallsm? (Londres, 1941), destacou-se pela 
cr!U.ca às "horríveis condições de trabalho" e aos abusos resultant~s 
da revoluçãQ industrial em seu pa]s. Precursor de Marx, nas maru
festações ntrárias à propriedade privada e no esforço P9l' identificar 
os "males sociais e econômicos áo sistema capitalista.'X 

(3) P . Henrique C. Lima V az, S. J ., Marxismo e Filosofia, c(IV. 
104 Sfntese, abril-junho, 1959, pág. 47. 

ou "utilização ao inverso do método dialético", nada 
mais. 

Tão abusivamente se ampara nos ombros de 
Hegel que Lenine chega a afirmar: "Sem Hegel, o 
Capital de Marx é incompreensível" (Lenine, Nota 
Filos6fica, póstuma. Apud F. J. Sheed, ob. cit., cap. 
I, pág. 1 ) . A filosofia de Marx é a de Hegel, trun
cada, e com outras conclusões. 

Ressalvada a crítica ao idealismo, Marx é tri
butário de Hegel, exprime-se no seu vocabulário, 
utiliza-lhe a direção geral do pensamento. É seu dis
cípulo da "ala esquerda", onde se alinharam, igual-
mente, Max Stirner (1806-1856), o filósofo do anar
quismo, e Herzen (1812-1870), o filósofo do ni
ilismo russo (v. Émile Baas, ob. cit., págs. 18-19). 

A gra e contraazÇãO: 

·j O MATERIALISMO DIALÉTICO E A L_ 
SOCIEDADE ESTÁTICA DA UTOPIA 

COMUNISTA 

~egundo o materialismo biJ:Srico e dialético, 
J e-se a evolução da socieda na luta de clas

M,..., na "lei da revolução necessária. pela vitória su
~essiva de uma classe sobre outra: dos nobres sobre 
.., clero, dos burgueses sobre os nobres, dos prole
•ários sobre os burgueses" e). 

Em meados do século Y rx, ao {ormular a dou
trina revolucionária, Marx apoiou-st:. nestes dados: 
no mundo moderno, o que se verifica é a existência 
de uma tese - a burgue ·a, que provoca uma antí
tlr~ - o proletariado. Do conflito entre ambos, há 
de irromper a ditadura do proletariado - etapa de 
transição do capitalismo ao comunismo, isto é, à 
sociedade sem classes, que põe fim ao processo dia
lético. Explícita, a respeito, a carta de Marx a J. 
Weydemeyer, dat1da de 5 de março de 1852: "A 
- lta de classes conduz necessariamente à ditadura do 
11roletariado; e~ta ditadura não constitui em si mesma 
senão a traJl<;.ção à abolição de odas as classes e 
1 urna socieuade sem classes." (2 ) 

(1) Tristão de Atafde, Problema da Burguuia, 1932, pág. 68. 

(2) Apud. A. P iettre, Marx et Marxime, 1959, pág. 180. 
V. o autor soviético S. G. Strumilin, A Passagem do Socialismo 

o Comunismo, tr., Turim, 1961. 
Sobre a ditadura do proletariado : Sherman Chang, The Morxisr;. , 

- Theory o/ State, Filadélfia, 1931. • 8 7 



Nova referência de Marx ao período de transi
ção, encontramo-la no livro A Luta de Classes na 
França (Obras Escolhidas, I, página 124): 

"O socialismo é a declaração da revolução per
manente, a ditadura de classe do proletariado como 
fase de transição necessária à supressão das diferenças 
de classes em geral, à supressão do regime de produção 
sobre o qual se apóiam, a supressão de todas as for- -
mas de relações sociais correspondentes a esse regime, 
à supressão de todas as idéias que emanam dessas for- _ 
mas de relações sociais.'tgual entendimento in Critique 

u 7Srogramme de Got a (Éd. Sociales, Paris, 1950, 
ág. 34). 

Tal processo - baseado na contradição, que 
lhe empresta caráter nitidamente dinâmico, transfor
mador e revolucionário, porquanto do choque dos 
contrários, dos fins transitórios e sucessivos, é que 
se origina o movimento e a luta - admite, afinal 
de contas, condição permanente? Pode conduzir a 
situações definitivas? Não, por certo. Opõe-se, a ló
gica do sistema, a qualquer noção estável do conhe
cimento e da realidade. 

Em Ludwig Feuerbach e o Fim da Filosofia 
Clássica Alemã, o autor não deixa dúvidas: "A ver
dadeira importância e o cunho revolucionário da 
filosofia hegeliana consistem, precisamente, no fato 
de acabar, llQr comple.to, com o caráte definitivo de 
todos os resultados do ensamento e da atividade 
h'iunana." Dizmais: "Diante da dialética, não existe 
nada de absoluto, de definitivo, desagrado; ela mos
tra a caducidade de todas as coisas, e para ela nada 
existe senão o processo ininterrompido do devenir e 
do transitório." (1) 

(1) F. Engels, Ludwlg Feuerbach et la Fln tk la Phllowpht. 
88 Classlque Allemande, :M. Sociales, Paris, 1945, páa. 7. 

No Anti-Dühring, Engels torna ao tema: "O 
mundo material é um processo infinito no tempo e 
no espaço." -:::::::::=-

Guarde-se a definição de um escritor marxista: 
"Dialética - palavra cujo conteúdo positivo é o 
conceito de desenvolvimento que consiste na união 
dos contrários reciprocamente operantes. Através 
deste jogo perpétuo de contrários, vão-se destruindo 
formas velhas e originando outras novas." ( 1) 

Embora Engels, o mais categorizado exegeta de 
Marx, proclame que a história não possa "encontrar \ 
fim Rerfeito em estado ideal perfeito da humanidade, 
por 1sso que sociedade perfeita, Estado perfeito são 
~o~as que só existem na imaginação"; conquanto 
msiSta na tecla de que a dialética "destrói toda noção 
de verda.de absoluta e definitiva" - apesar de tudo, 
os marxistas não se mostram fiéis à dialética. Des
concertam-na, imobilizam-na, pregan o a instituição, 
em caráter definitivo, de sociedade sem classes de 

' . ' smtese mcapaz de provocar antítese (2 ). 

Diante disto, não se concebe que seus próprios 
doutrinadores, e trazemos o exemplo de T. J ackson, 
sustentem que a dialética seja a lógica do marxismo 
( ob. cit.). 

(1) T. Jackson, Dialectis: The Logic of Marxlsme, Londres, 
1936, pág. 186. 

(2) Sobre a contradição de uma sociedade estática, a da utopia 
comunista, num sistema que se esteia na dialética: R. p. Ducatlllon, 
O.P., Doutrina Comunista e Doutrina Católica, em O Comunismo 
e os Cristãos, 1939, tr., pág. 74; Bertrand Russell, Liberdade na Or
zanização, N. York, 1934, pág. 196; J. Me Fadden, ob. cit., pág. 280; 
M. Bober, Interpretação da História Segundo Carlos M«n:, Cambrid
ae, 1927, págs. 283-285. 89 



Vejam a incoerência, o ilogismo: atingido o ter
mo marxista, ou epílogo comunista, com uma so
ciedade non plus ultra, plenamente realizada, para
disíaca, sem classes, sem contrastes, sem lutas, re
nega-se a teoria de que, no universo, nada existe 
de estável, fixo e permanente. A dialética - "ciência 
das leis gerais da mudança, da contradição" - base 
do materialismo histórico, reduz-se, enfim, a uma 
farsa para os corifeus do sistema. 

VI 

J FILOSOFIA, CU:NClA E DIALÉTICA L 
----'· MATERIALISTA 

Conhecida a intransigência do marxismo em 
colocar a dialética na base de toda a realidade, Karl 
Jaspers, em Raison et Désraison de Notre Temps, 
verbera como "pretensão gratuita" a tese de "tudo 
fundar sobre a dialética e tudo justificar por ela" (1) . 

Tal insistência acabaria por transformá-lo, 
exemplarmente, caracteristicamente, na doutrina do 
ilogismo, da incoerência, da contradição. No parti
cular, não carece de exemplos exógenos, tantos os 
seus juízos e posições conflitantes. A propósito, não 
se deve perder de vista que a produção de Marx é 
constituída, "principalmente, de numerosas obras de 
ocasião, inspiradas pelas circunstâncias, exceto O Ca
pital, que ficou inacabado" (ver E. Baas, ob. cit. , 
pág. 18). 

( 1) Karl J aspers, Raison et Désraison de notre tem ps, Paris, 1953, 
:}Q tr ., pág. 18. 

Ninguém excede o marxista na apregoada aver
são a idéias preconcebidas, e, paradoxalmente, nin
guém o suplanta na fantasiosa formulação a priori 

- de princípios e teses que constituem a diretriz ne
cessária a qualquer investigação filosófica ou cien
tífica. Antes de construir a base dos sputniks, já 
saturava de bases apriorísticas o campo do pensa
mento. Critério, prático e rígido, de obter ou ditar 
conclusões e evitar questões abertas. 

Vive enclausurado no materialismo dialético -
monopolista, por excelência. Ilogicamente, tudo: pos
tulado, método, conclusão. Em todos os domínios, 
e sempre, essencial, irredutível, inarredável. 

Não há exagero. Abra-se o Pequeno Dicionário 
Filosófico, publicado em Moscou pelas Edições Po
líticas do Estado. As definições são desta ordem: 
"A dialética é o único método válido, o instrumento 
irrecusável de investigação científica." (1) Um en
tusiasta deste método considera-o, e não é para me
nos, "algo estranho e misterioso" (2). 

Pretensão idêntica alimentou determinada cor
rente sociológica do século passado: "mesclava e 
confundia positividade científica e positivismo filosó
fico" (A. Perpifíá Rodríguez, ob. cit., página 180). 1 

Aí está. A dialética materialista opõe-se, no 
marxismo, às verdades absolutas e é apontada como 
verdade absoluta e dogma rígido pelo próprio mar
xismo. Tudo soluciona: quer as menores dificuldades, 
quer os magnos problemas filosóficos e científicos. 

(1) Petit dictionaire philosophique, sob a direção de M. Rosen
thal e P. Ioundine, Moscou, 1955, pág. 400. 

(2) E. ConzeJ ob. cit., pág. 8. 91 



FALSA NOÇÃO DO HOMEM \....__ __ _ 

Na Contribuição à Crítica da Economia Política 
(! 859), dá-nos Marx hrrosserra n~o ao homem e 
da sociedade. Lá está{ "'~o prefácio: 

"O modo de produção da vida material condiciona 
o _conjunto do ·Apr<?cesso social, político e espiritual. 
Nao e ,a ~onsciencia dos homens que lhes determina 
o ser; e, mversamente, o seu ser social que lhes de
termina a consciência." (1) 

38 
(1 ) K. Marx, Contrlbutlon d la critique de l'iconomle poli

tique, Paris, 1928, pás. s. 

Conceito idêntico também se depara nas Teses 
Sobre Feuerbach: "O materialismo histórico consi
dera que a verdadeira natureza do homem é cons
tituída por sua atividade social" (tese IX). InclUímos 

~ outra-de-finição: "A essência _humana não é uma' abs
traçã irlerente ao indivíduo tomado isoladamente. 
Na sua realidade, eJa é o conjunto das' relações so-
ciais" (tese-VI) (1). J v 

Tudo se reduz, num horizontalismo exclusivista, 
à dimensão social e econômica. Subordinado o ho
mem, por inteiro, a tais contingências, rejeita-se-lhe 
a dignidade, não se lhe reconhecem direitos inviolá-

~ veis. Mas, non in solo pane vivit homo. 
Esta concepção, mutiladora e mesquinha, da na

tureza do homem, do seu ser, da sua consciência, 
presente e dominante em toda a obra de Marx, é 
essencialmente falsa. Real não é só a matéria; o es
pírito também é real. P'ortanto, aquela noção repre
senta completa negação dos valores mais altos da 
pessoa humana. Como tal, é antipersonalista. Ber
diaeff julga hostil ao princípio da pessoa a concepção 
do universo que só abranja um único plano e para 
a qual a natureza do homem se esgote pelo fato de 
pertencer ele apenas a esse plano social do ser, não 
possuindo dimensão em profundidade, porque pri
vado de vida interior {2 ). 

(1) K . Marx, Theses sur Feuerbach, tr., Moütor, Oeuvru Phl
losophiques, t. VI, pág. 143. 

(2) Nicolas Berdiaeff, "Pessoa Humana e Marxismo", no livro 
O Comunismo e os Cristãos, 1939, tr. port. do Dr. Frederico Reya 
Coutinho, pág. 171. 

V., entre outros, E. Fromm, Conceito Marxista do Homem, tr., 
Rio, 1967; A. Camus, L 'homme r• volté, 1951; P. Bigo, Marxisme et 
Humanlsme, Paris, 1953, e tr., S. Paulo, 1966; J. Lacroix, Marxisme, 
Existencialisme, Personalisme, 1950; ~núle Baas, Introdução Crftioo 
ao Marxismo, tr., Rio, 1958, editado em 1947, sob o título O Hu-
manismo Marxista; H. de Lubac, O Drama do Humanismo Ateu, 
tr.; A. Etcheverry, Le Con/lict Actuel des Humanlsmes, Paris, 1959; 
Donúnsos Crippa, O Humanismo Marxista, rev. Convivium, junho -
1962. 

O contumaz inversor de valores não vê no ho
mem - e esta é uma idéia central no conteúdo mar
xista - uma criatura de Deus; vê em Deus uma cria

- ção do homem. 

Para que não pairem dúvidas, limitamo-nos a 
manifestações irretorquíveis. 

Alfredo Lage opina ser impossível "amputar" 
ou "esvaziar" o marxismo do antiteísmo que o insufla 
(A Formação Marxista, rev. Vozes, julho-1964, pág. 
489). Idem, Henrique C. de Lima Vaz, S. J.: "É 
inteiramente vã qualquer tentativa de repensar o mar
xismo numa perspectiva teísta, ou de atribuir ao ateís
mo em Marx um caráter acidental" (Marxismo e 
Filosofia, rev. Síntese, abril-junho, 1959, pág. 61). 
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