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Resumo: O espectro com que se abria o Manifesto de 1848 foi espantosamente identificado como sendo 
o anúncio do modelo de sociedade pós-capitalista que os autores defendiam quando, pelo contrário, 
era aquele que, pairando sobre a Europa, Marx e Engels queriam rejeitar: o comunismo-brutal, já por 
eles criticado desde 1844 e assente na inveja. O outro comunismo, aquele que propunham, teria o seu 
fundamento não apenas numa revolta dos novos proletários, mas na confluência desta revolta com a 
enorme capacidade produtiva instalada pelo capitalismo como modo de produção e seria essa conjugação 
que permitiria que se verificasse a generalizada fuga à condição social precária através da socialização 
dos ganhos produtivos. As experiências comunistas do século XX não seguiram este segundo caminho, 
foram antes experiências de economias de guerra permanente com formas de industrialização brutal, 
que após 1945, ganhariam algum prestígio nas elites nacionalistas dos países descolonizados. A sua 
imagem negativa, que constitui hoje o esteio da invocação de uma alegadamente intransponível natu-
reza humana, tornou-se um impedimento à ponderação das propostas de socialização no século XXI.
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Abstract: The specter mentioned in the first sentence of the 1848 Manifesto was astonishingly identified 
as the announcement of the model of post-capitalist society that the authors defended. On the contrary, 
this was the one that, hovering over Europe, Marx and Engels wanted to reject: rough communism, 
 already criticized by Marx since 1844 and based on envy. The other communism, the one they proposed, 
would have its foundation not only in the revolt of the new proletarians, but in the confluence of this 
revolt with the enormous productive capacity installed by capitalism as a mode of production, and it 
would be this combination that would allow for the widespread flight from the precarious social condi-
tion through the socialization of productivity gains. The communist experiences during the 20th century 
did not follow this second path, they were instead experiences of permanent war economies with forms 
of brutal industrialization, which after 1945 would gain some prestige among the nationalist elites of 
decolonized countries. Its negative image, which today constitutes the mainstay of the invocation of an 
allegedly insurmountable human nature, has become an impediment to the consideration of socialization 
projects in the 21st century.
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A célebre frase “um espectro está a assombrar a Europa — o espectro do comu-
nismo”, a primeira do Manifesto Comunista de Marx e Engels, foi espantosamente 
lida como constituindo o anúncio profético do advento do comunismo defendido 
pelos autores, quando na verdade se referia à presença pública, em 1848, de um 
outro comunismo, uma assombração que se podia confundir com o do projeto que 
os autores queriam afirmar. O termo, diziam, ganhara na época uma importância 
central: todos os poderes o exorcizavam. Onde estava a oposição que não lançara 
de volta uma acusação de comunismo tanto contra os partidos de oposição mais 
avançados como contra os seus adversários reacionários?

Com efeito, nos anos próximos do ano de 1848 são numerosos os títulos dos 
livros que incluem o termo, sendo quase todos destinados a combater essas ideias. 
Sudre publica em 1849 uma história do comunismo. Em Portugal, António José de 
Seabra, futuro autor da Código Civil de 1867, faz eco dessas ideias no seu livro 
sobre a propriedade, publicado em 1850 (Seabra, 1850).

Duas conclusões podiam ser retiradas deste uso intenso, diziam os autores do 
Manifesto. A primeira era uma asserção entusiasticamente juvenil dos autores: isto 
significava que o comunismo já era reconhecido por todos os poderes europeus 
como uma potência. Outra seria a atualidade do propósito do seu Manifesto: era 
tempo — diziam — dos comunistas publicarem abertamente os seus objetivos e 
confrontarem o conto infantil que era o espectro do comunismo com um manifesto 
do próprio partido. Para eles, estavam pois em campo dois comunismos e o que 
estava em circulação no espaço público como o tal espectro era explicitamente 
identificado como um papão. O seu Manifesto opunha-se-lhe.

As duas conclusões dos autores podem parecer inconciliáveis: se dele havia 
já o reconhecimento como um “poder”, como podia ser, ao mesmo tempo, um 
conto infantil? Imaginamos que pudessem considerar que o tal reconhecimento 
fosse um sinal de uma possível mudança futura, feita na sequência do diagnóstico, 
já muito frequente em variados observadores nos anos de 1840, de uma  acentuada 
polarização social que conduzia à formação de “duas nações” no interior dos 
Estados. Exemplifica-o o livro Sybil or the Two Nations de Benjamin Disraeli, 
publicado em 1845.

A perspetiva enunciada pelos autores do Manifesto fundava-se no papel revo-
lu cionário da burguesia. Onde esta classe obtinha vantagem, diziam, punha fim a 
todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Rasgara os laços feudais que  prendiam 
o homem aos seus “superiores naturais” e não deixara nenhum outro nexo entre 
o homem e o homem para além do puro interesse próprio. Nas águas  geladas do 
cálculo egoísta, afogava os êxtases religiosos, o entusiasmo cavalheiresco, o senti-
mentalismo filisteu. O valor pessoal fora transformado em valor de troca e, em lugar 
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das inúmeras liberdades regulamentadas, estabelecera essa liberdade única e sem 
escrúpulos que era a do comércio livre. Em síntese, a exploração que era velada por 
ilusões religiosas e políticas fora agora substituída pela exploração nua, desavergo-
nhada, direta e brutal. Enfim, os autores identificavam uma passagem ao predomínio 
da frieza nas relações sociais.

Verificamos deste modo que esperavam uma marcada simplificação do modo 
de comunicação social que resultava da ausência dos laços de paternalismo nas 
relações brutais que se reproduziam no ambiente marcado pela urbanização e pela 
unificação do espaço económico. Os laços da proteção pessoal em pequena escala 
que obscureciam a exploração em épocas anteriores desapareciam e por isso se 
imaginava um um outro tipo de afrontamento entre as classes.

Inúmeras leituras e interpretações da novidade da perspetiva que os autores 
do Manifesto queriam afirmar ficaram por aqui. A nova classe dominante confron-
tar-se-ia, ao contrário das anteriores, com um novo tipo de classe dominada. Esta, 
pelas suas características intrínsecas na estruturação social, seria levada a protago-
nizar um conflito massivo e radical. Mas este aspeto, mesmo que se aceitasse que 
fosse estimado desta forma, era apenas um aspeto secundário da tal novidade do 
“comunismo” destes autores. A dimensão principal era a revolução do  processo 
produtivo feita pelo modo capitalista de produção e era este que dava efetiva 
dimensão ao primeiro. Mesmo que fosse “naturalmente” revolucionária (e essa 
naturalidade é um absurdo), a revolta da nova classe seria apenas mais uma na 
história que subverteria momentaneamente a ordem existente mas, sem a sociali-
zação dos benefícios potenciais da capacidade produtiva obtida, não se alteraria 
o modo de estruturação social.

Durante um domínio de apenas cem anos, explanavam os autores do  Manifesto, 
criara a burguesia forças produtivas mais massivas e colossais do que todas as 
gerações anteriores juntas. Nenhum outro tempo pressentira a possibilidade de tais 
forças. Tais meios de produção e de troca tinham tinham sido no interior do que 
chamavam “sociedade feudal” e a certa altura do seu desenvolvimento as  relações 
feudais de propriedade não eram mais compatíveis com as forças produtivas já 
desenvolvidas. Esta passagem foi entendida (fazendo parte de uma imaginada 
filosofia da história) como a formulação de uma “lei” da passagem entre épocas, 
com consequências na naturalização de tais passagens. Mas o que importa enfatizar, 
para já, é que a perspetiva de emancipação social passava pela socialização da 
capacidade produtiva instalada pelo capitalismo. A revolta dos novos proletários 
contra a esta sua condição encontrava-se com a possibilidade de eliminar a condição 
proletária em si mesma. Esta perspetiva quer situar-se num plano diverso quer da 
tradição milenarista como da tradição da reforma social autoritária.
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O que aqui proponho é um trabalho de arqueologia que visa identificar uma 
intuição inicial sobre a socialização assente sobre a revolução produtiva efetuada 
pelo capitalismo, visão que foi posteriormente soterrada por inúmeras camadas de 
sedimentação interpretativa e de mumificação escolástica2.

1.

Mas o comunismo, ou seja, a posse coletiva dos meios de produção e da 
repartição dos meios de subsistência produzidos, encontra-se como uma tradição 
literária existente desde a Antiguidade e retomada com maior ou menor inovação 
pelos vários autores.

O comunismo, na ordem platónica, abrangia uma pequena parte da socie-
dade. O seu propósito era a eliminação dos conflitos entre os membros da classe 
dirigente que detinham as funções bélicas. Estes indivíduos deixavam de constituir 
núcleos familiares com mulheres, filhos e bens próprios e, consequentemente, 
passavam a não entrar em competição pela sua posição relativa no interior dessa 
classe. A comunhão de bens tinha o objetivo de criação de um grupo irmanado 
por interesses comuns e por isso coeso. O comunismo visava manter os guerreiros 
subordinados aos governantes:

Ainsi, la cité de Platon ne consiste quʼen une aristocratie de guerriers et 
de philosophes, servie par une multitude dʼesclaves, et dominant la classe 
des hommes libres voués aux occupations utiles. Cʼest vers le perfection-
nement physique et moral de cette poignée de dominateurs que Platon va 
tout faire converger. (Sudre, 1849, p. 19)3.

A propriedade individual apenas se previa para a classe inferior. No corpo 
de guerreiros haveria uma única família, estando todos os membros unidos por 
laços de parentesco e desapareceriam deste modo os privilégios de nascimento,  
a ambição familiar e o amor paternal. Verificamos que, nesta sociedade esclavagista, 
esta imaginada posse comum nada tinha a ver com um qualquer aspeto do que 
chamamos “equidade social”, sendo apenas um instrumento de boa governação. 

 2 Trabalho que anteriormente esbocei em “O drama do autor. A escassa influência de Karl Marx nos 
séculos XIX e XX” (2013). Ver em <https://www.academia.edu/22174789/O_drama_do_autor_A_escas-
sa_influ%C3%AAncia_de_Marx_no_s%C3%A9culo_XX>.
 3 “Assim, a cidade de Platão apenas consiste numa aristocracia de guerreiros e de filósofos, servida 
por uma multidão de escravos e dominando a classes dos homens livres dedicados às ocupações úteis.  
É para o aperfeiçoamento físico e moral desse punhado de dominadores que Platão vai tudo fazer convergir”.
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Também a literatura descritiva da sociedade de Esparta vai no sentido da 
posse comum como fundamentação material da capacidade militar. A tradição 
deste tipo de ordenação social surge associada à figura de Licurgo, o legislador, 
cujo propósito seria sobretudo o de fazer dos espartanos guerreiros intrépidos. 
Esta autoridade modeladora exercia-se também como uma política de limitação da 
população. A tradição atribui-lhe os expedientes do infanticídio dos  recém-nascidos 
e das expedições para assassínio de hilotas, os indivíduos escravizados. Entre si, 
todos os espartanos (os livres) eram iguais. A terra era dividida em lotes do mesmo 
tamanho e a união sexual estaria subordinada ao propósito eugénico e por essa 
via tanto mulheres como homens seriam fortalecidos.

Essa inspiração prolongou-se, em versão cristianizada, nas obras de Tomás 
Morus e em Campanella. O modelo era o modo de governo das ordens monásticas. 
A estrita disciplina que se previa para os membros das congregações, que idealmente 
a deveriam cumprir sem qualquer variação individual, era aplicada à população de 
uma cidade. Tudo se encontrava detalhadamente previsto e sujeito a uma autoridade 
incontestável. A uniformização e a rotina eram as regras. Os indivíduos renunciavam 
à individualidade e “mortificavam-se” em vida. Também neste caso não era a procura 
da equidade que estava na origem deste plano, mas a criação de uma sociedade sem 
conflitos moleculares, ou seja, uma sociedade plenamente disciplinada e perfeitamente 
policiada. O plano de Campanella também é o do governo dos “filósofos”. A chave 
da sua proposta seria a amizade:

Apart from the powerful love of country, friendship was the bond that held 
together Solarian society, a sentiment that found ample opportunity for 
expression in war, in sickness, and in the pursuit of scientific knowledge. 
Where people constantly helped one another, “amor proprio” disappeared. 
Campanella was more circumstantial than More in communicating this new 
kind of feeling as the foundation of society. (Manuel, 1979, pp. 271-3).

Trata-se da imagem da virtude na sua plenitude, mas que só se poderia obter 
pelo constrangimento, já que não há amizade obrigatória4.

No século XVIII, encontramos o plano de Morelly, no qual ganha papel central 
a referência à natureza. A natureza era a forma alternativa da presença de uma 
entidade divina, mas que se tomava como imanente. O seu modelo de legislação, 

 4 Entre os “primeiros cristãos”, a posse comum de bens podia ser vista como consagração da justiça 
entre humanos, mas, para além de não ser claro que tal posse tenha existido, estas comunidades organi-
zavam-se em função da proximidade do “fim dos tempos”, a comunhão podendo ser por isso uma forma 
de mortificação antecipada.
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que se afirmava estar de acordo com as intenções dessa natureza, servia de reduto 
essencial como forma universal de divindade, incluía preceitos que se afirmava 
que cortariam as raízes de todos os males da sociedade. Eram três os princípios: 
nada na sociedade pertenceria singularmente a ninguém, com exceção das coisas 
de uso atual para as suas necessidades, os seus prazeres ou o trabalho diário; todo 
o cidadão seria um homem público, apoiado e sustentado às custas do público e 
cada cidadão contribuiria com a sua parte para a utilidade pública de acordo com 
seus pontos fortes, talentos e idade (Sudre, 1849, p. 204).

No final do século XVIII, a possibilidade de uma subversão social ganhava 
uma referência que permanecerá central e que resulta de um equívoco de interpre-
tação: o jacobinismo.

Nada indica que haja uma inspiração utópica no jacobinismo ou que no seu 
programa se encontre a posse comunista de bens. A imagem dele feita participou 
contudo na construção da “demonização” política. O jacobinismo foi essencialmente 
um expediente “clássico” que decorreu da inesperada evolução da conjuntura, sendo 
o estado de exceção justificado pela ameaça militar. Foi um exemplo do estado 
paradoxal em que, em nome da defesa da “democracia” — e a Constituição de 
1793, que nunca vigorou, era a mais democrática de sempre — se impunha um 
estado ditatorial.

As suas medidas no campo económico não são programáticas, mas impostas 
pela estrita necessidade e são as da economia de guerra. Além de procurar equipar 
e manter o exército mobilizado, tentava garantir-se a alimentação da população 
sem permitir que os preços disparassem. O mercado nestes domínios essenciais 
deixava de funcionar e era substituído por uma regulação administrativa, mas isto 
era visto como algo de episódico e não estrutural.

A imagem do jacobinismo terá sido depois contaminada pela do babeuvismo 
pela fluidez de posicionamentos que conduziu à confusão de correntes que se deu 
nos anos de 1793-1796. O babeuvismo pode então surgir como uma forma perma-
nente da economia de guerra, tendo a dimensão crucial de garantir o abastecimento 
básico dos combatentes e das populações pobres. A imagem da ameaça jacobina 
sobre a propriedade podia deste modo ganhar uma outra dimensão, sistemática e 
não apenas excecional. Mas o jacobinismo podia ser apresentado como o resul-
tado de uma pulsão de tipo empresarial, ou seja, aventureira, por parte de novos 
candidatos à posse da propriedade, imaginado como uma ameaça sobre os antigos 
detentores, tal como se encontra em Burke:

Jacobinism is the revolt of the enterprising talents of a country against 
its property. When private men form themselves into associations for the 
purpose of destroying the pre-existing laws and institutions of their country; 
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when they secure to themselves an army by dividing amongst the people of 
no property, the Estates of the ancient and lawful proprietors; when a state 
recognizes those acts; when it does not make confiscations for crimes, but 
makes crimes for confiscations; when it has its principal strength, and all 
its resources in such a violation of property; when it stands chiefly upon 
such a violation; massacring by judgments, or  otherwise, those who make 
any struggle for their old legal government, and their legal, hereditary or 
acquired possessions — I call this Jacobinism by establishment. (Burke, 
1796, pp. 2-3).

Babeuf não esteve em consonância com o jacobinismo no poder e saudou 
mesmo o seu final, com o chamado Thermidor. A dissonância entre Babeuf e o 
governo jacobino ficou documentada no opúsculo Du système de dépopulation, 
onde Babeuf denunciava que estaria em curso um projeto de diminuição propo-
sitada da população com vista a adequar esse efetivo à capacidade produtiva do 
país e acenando desta forma com uma melhoria da vida dos comuns sobreviventes. 
Babeuf identificava aquilo que somos tentados a considerar como uma espécie de 
“eugenismo popular”. Mas, após a derrota dos jacobinos, os homens que  foram 
afastados do poder confluíram e isso explica por que podemos encontrar na conspi-
ração de Babeuf uma amálgama de homens que tinham sido marginalizados pelo 
governo thermidoriano. Em todo o caso, esta época da conspiração dos Iguais 
tem de se entendida como resposta à situação social crítica para a população mais 
pobre existente no ano de 1796.

No Manifeste des Égaux assinalava-se que os que reclamavam a igualdade 
eram mandados calar nestes termos:

Taisez-vous misérables! lʼégalité de fait n'est qu'une chimère; contentez-vous 
de l'égalité conditionnelle; vous êtes tous égaux devant la loi. Canaille 
que te faut-il de plus?5

A esta igualdade se opunha uma outra: “nous prétendons désormais vivre et 
mourir égaux comme nous sommes nés; nous voulons l'égalité réelle ou la mort; 
voilà ce qu'il nous faut”.6 Essa igualdade real seria obtida a qualquer custo e ai 
de quem quisesse resistir a tal desejo! A fase passada da revolução fora apenas o 

 5 “Calai-vos miseráveis! A igualdade de facto é apenas uma quimera; contentai-vos com a igualdade 
condiciona; sois todos iguais perante a lei. Canalha, que mais vos falta?”.
 6 “Nós pretendemos viver e morrer iguais tal como nascemos; queremos a igualdade real ou a morte; 
eis o que precisamos”.
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início de uma outra que seria — afirmava — muito maior, muito mais solene e que 
seria a última. Depois dos reis e dos clérigos, o povo afastaria os novos tiranos 
e tartufos. Previa a extrema “simplificação” social por imposição da subsistência 
universal: morreriam, se necessário, todas as artes, desde que assim se obtivesse a 
igualdade real! Mas a perspetiva da lei agrária, em que a divisão do campo teria 
sido resultado da vontade instantânea de uns poucos soldados sem princípios e 
de umas poucas gentes movidas mais pelo instinto do que pela razão, era con-
denada e a ela se opunha algo que se afirmava ser mais sublime: o bem comum 
ou a comunhão dos bens. Não haveria propriedade individual de terras e sim um 
usufruto comum dos produtos da terra porque estes eram de todos. Terminava a 
situação em que menos de um milhão de indivíduos dispunha do que pertencia a 
vinte milhões de semelhantes. Deixaria de haver uma outra diferença, para além 
das de sexo e idade, porque todos tinham as mesmas necessidades e faculdades, 
passando a haver para eles uma única educação e uma única alimentação. O obje-
tivo desta “sainte entreprise” era o de pôr termo às dissensões civis e à miséria 
pública. Nunca antes este grande objetivo tinha sido concebido e posto em execução, 
apenas tendo falado disso alguns homens de génio, mas com voz baixa e trémula 
e sem a coragem de falar toda a verdade. O novo estado seria o fim da desordem 
e da própria política: “Le chaos, sous le nom de politique, y règne depuis trop 
de siècles. Que tout rentre dans lʼordre et reprenne sa place”7. Enfim, era tempo 
da “République des Égaux, ce grand hospice ouvert à tous les hommes. Les jours 
de la restitution générale sont arrivés. Familles gémissantes, venez vous asseoir à 
la table commune dressée par la nature pour tous ses enfants”8. Sublinhem-se as 
noções de hospitalidade e de mesa comum.

Assim, o projeto babeuvista estava perto do modelo utópico de inspiração 
monástica, imposto com recurso a um método violento.

A utopia pertence, em conclusão, a uma tradição autoritária. Não é emanci-
padora dos humanos, não os transforma em sujeitos. Quer mantê-los em modo 
disciplinado, é uma forma caritativa9, sistemática e regular (e não apenas episódica) 
em grande escala.

 7 O caos, com o nome de política, aí reina por demasiados séculos. Que tudo entre de novo na ordem 
e retome os seus lugares.
 8 República dos Iguais, esse grande hospício aberto a todos os homens. Os dias da restituição geral 
chegaram. Famílias que gemem, vinde sentar-vos à mesa comum que foi posta pela natureza para todos 
os seus filhos.
 9 A caridade é um auxílio dado ao indivíduo para a salvaguarda da sua sobrevivência, mas não deve 
alterar a sua posição social, tal como afirmou Tomás de Aquino.
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A utopia é uma vertente das reflexões sobre a disciplina social que tem 
 expressões várias na procura do modo de integração dos indivíduos nos grupos 
sejam estes no campo militar, no da comunhão dos irmanados na fé, nas comu-
nidades monásticas ou no uso dos trabalhadores nas manufaturas e nas fábricas.  
No exemplo platónico, a comunhão de bens estava socialmente limitada aos 
 membros da classe militar. No exemplo de Morus ou Campanella é uma variante 
do discurso de predicação moralista.

2.

O comunismo-brutal de Babeuf não é o comunismo dos autores do  Manifesto. 
Dizem estes: as primeiras tentativas diretas do proletariado em atingir os seus próprios 
fins, feitas em tempos de ebulição social universal, quando a sociedade feudal estava 
a ser derrubada, fracassaram necessariamente, devido ao estado subde senvolvido 
que era então o do proletariado, bem como à ausência de  condições económicas 
para a sua emancipação, condições que ainda não haviam sido produ zidas e que 
apenas poderiam sê-lo pela época burguesa iminente. Concluem: a literatura 
revolucionária que acompanhou estes primeiros movimentos do proletariado 
teve necessariamente um caráter reacionário. Incutiu o ascetismo universal e 
o nivelamento social na sua forma mais crua.

A condenação do comunismo-brutal encontra-se pois no Manifesto de 1848 
e não num texto obscuro “de juventude”, um dos que ficou por publicar e que só 
foi conhecido muito mais tarde, como é o caso dos Manuscritos de 1844 em que 
se encontra um longo trecho que o caracteriza:

“This type of communism — since it negates the personality of man in 
every sphere — is but the logical expression of private property, which is 
this negation. General envy constituting itself as a power is the disguise 
in which greed re-establishes itself and satisfies itself, only in another 
way. The thought of every piece of private property as such is at least 
turned against wealthier private property in the form of envy and the 
urge to reduce things to a common level, so that this envy and urge 
even constitute the essence of competition. Crude communism is only the 
culmination of this envy and of this levelling-down proceeding from the 
preconceived minimum. It has a definite, limited standard. How little this 
annulment of private property is really an appropriation is in fact proved 
by the abstract negation of the entire world of culture and civilisation, 
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the regression to the unnatural simplicity of the poor and crude man 
who has few needs and who has not only failed to go beyond private 
property, but has not yet even reached it”10. <https://www.marxists.org/
archive/marx/works/1844/manuscripts/comm.htm>.

O carácter da mudança social não é pois uma mudança de índole essencial-
mente política.

A mudança depende de duas maturações esperadas: uma do proletariado como 
classe social — aquilo que permite que a mudança não seja pensada como ação 
de uma elite de iluminados; outra do capitalismo como revolução compulsiva do 
processo produtivo de tal modo que a socialização prevista na época pós-capitalista 
não constituía a imposição do comunismo-brutal, mas a consagração da “persona-
lidade” a que se referia em 1844.

Um trecho de Marx sobre Bakunine é límpido, tanto quanto à base material 
da revolução como no que respeita ao papel da vontade:

“A radical social revolution depends on certain definite historical condi-
tions of economic development as its precondition. It is also only possible 
where with capitalist production the industrial proletariat occupies at 
least an important position among the mass of the people. And if it is to 
have any chance of victory, it must be able to do immediately as much 
for the peasants as the French bourgeoisie, mutatis mutandis, did in its 
revolution for the French peasants of that time. A fine idea, that the rule 
of labour involves the subjugation of land labour! But here Mr Bakuninʼs 
innermost thoughts emerge. He understands absolutely nothing about the 
social revolution, only its political phrases. Its economic conditions do 
not exist for him. As all hitherto existing economic forms, developed or 
undeveloped, involve the enslavement of the worker (whether in the form 
of wage-labourer, peasant etc.), he believes that a radical revolution is 

 10 Esse tipo de comunismo — uma vez que nega a personalidade do homem em todas as esferas — 
é apenas a expressão lógica da propriedade privada, que é essa negação. A inveja geral que se constitui 
como poder é o disfarce em que a ganância se restabelece e se satisfaz apenas de outra maneira. A ideia 
de que cada fração de propriedade privada enquanto tal está, pelo menos, voltada contra a propriedade 
privada mais rica sob a forma de inveja e desejo de reduzir as coisas a um nível comum, de modo que 
essa inveja e desejo constituam a essência da competição. O comunismo brutal é apenas o culminar dessa 
inveja e deste nivelamento, procedendo do mínimo preconcebido. Tem um padrão definido e limitado.  
O quão pouco essa anulação da propriedade privada é realmente uma apropriação é de facto provado pela 
negação abstrata de todo o mundo da cultura e da civilização, a regressão à simplicidade antinatural do 
pobre e bruto homem que tem poucas necessidades e que não apenas fracassou ir além da propriedade 
privada, mas nem sequer a alcançou.
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possible in all such forms alike. Still more! He wants the European social 
revolution, premised on the economic basis of capitalist production, to 
take place at the level of the Russian or Slavic agricultural and pastoral 
peoples, not to surpass this level […] The will, and not the economic 
conditions, is the foundation of his social revolution”11. 1874, “Conspectus 
of Bakunin’s Statism and Anarchy”. <https://www.marxists.org/archive/
marx/works/1874/04/bakunin-notes.htm>.

O objetivo é a reposição da propriedade dos meios de produção a um outro nível:

“The capitalist mode of appropriation, the result of the capitalist mode 
of production, produces capitalist private property. This is the first 
 negation of individual private property, as founded on the labour of the 
proprietor. But capitalist production begets, with the inexorability of a 
law of Nature, its own negation. It is the negation of negation. This 
does not re-establish private property for the producer, but gives him 
individual property based on the acquisition of the capitalist era: i.e., 
on co-operation and the possession in common of the land and of the 
means of production. The transformation of scattered private property, 
arising from individual labour, into capitalist private property is, naturally,  
a process, incomparably more protracted, violent, and difficult, than the 
transformation of capitalistic private property, already practically resting 
on socialised production, into socialised property. In the former case, we 
had the expropriation of the mass of the people by a few usurpers; in 
the latter, we have the expropriation of a few usurpers by the mass of 

 11 “Uma revolução social radical depende de certas condições históricas definidas de  desenvolvimento 
económico como sua pré-condição. Também é possível apenas quando, com a produção capitalista, o prole-
ta  riado industrial ocupa pelo menos uma posição importante entre a massa do povo. E, para ter  alguma 
possibilidade de vitória, deve poder fazê-lo imediatamente, tanto pelos camponeses quanto pela burguesia 
 francesa, mutatis mutandis, que fez em sua revolução pelos camponeses franceses da época. Uma boa ideia, 
que a regra do trabalho envolve a subjugação do trabalho em terra! Mas aqui emergem os pensamentos 
mais íntimos de Bakunin. Ele não entende nada sobre a revolução social, apenas as suas frases políticas.  
As suas condições económicas não existem para ele. Como todas as formas económicas até então  existentes, 
desenvolvidas ou não desenvolvidas, envolvem a escravização do trabalhador (seja sob a forma de assala-
riados, camponeses, etc.), acredita que uma revolução radical é possível em todas essas formas. Mais ainda! 
Ele quer que a revolução social europeia, baseada na base económica da produção capitalista, ocorra no 
nível dos povos agrícola e pastoral russo e eslavo, para não ir além desse nível […] A vontade, não as 
condições económicas, é a base de sua revolução social.



102 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62

Fernando Dores Costa

the people”12. (<https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/
pdf/Capital-Volume-I.pdf>, p. 543).

Este movimento não é o de um regresso a um estado de harmonia:

“Universally developed individuals, whose social relations, as their own 
communal [gemeinschaftlich] relations, are hence also subordinated to their 
own communal control, are no product of nature, but of history. The degree 
and the universality of the development of wealth where this individuality 
becomes possible supposes production on the basis of exchange values as 
a prior condition, whose universality produces not only the alienation of 
the individual from himself and from others, but also the universality and 
the comprehensiveness of his relations and capacities. In earlier stages 
of development the single individual seems to be developed more fully, 
because he has not yet worked out his relationships in their fullness, or 
erected them as independent social powers and relations opposite  himself. 
It is as ridiculous to yearn for a return to that original fullness [22. 
This is directed against the doctrines of the Romantic reaction, as put 
forward by such people as Adam Müller (Die Elemente der Staatskunst, 
Berlin, 1809) and Thomas Carlyle (Chartism, London, 1840)] as it is to 
believe that with this complete emptiness history has come to a standstill.  
The bourgeois viewpoint has never advanced beyond this antithesis between 
itself and this romantic viewpoint, and therefore the latter will accompany  

 12 O modo de apropriação capitalista, resultado do modo de produção capitalista, produz a propriedade 
privada capitalista. Esta é a primeira negação da propriedade privada individual, fundada no trabalho do 
proprietário. Mas a produção capitalista engendra, com a inexorabilidade de uma lei de Natureza, a sua 
própria negação. É a negação da negação. Isso não restabelece a propriedade privada para o produtor, mas 
dá-lhe a propriedade individual com base na aquisição da era capitalista: ou seja, sobre a cooperação e a 
posse comum da terra e dos meios de produção. A transformação da propriedade privada dispersa, decorrente 
do trabalho individual, em propriedade privada capitalista é, naturalmente, um processo incompara velmente 
mais demorado, violento e difícil do que a transformação da propriedade privada capitalista, já praticamente 
apoiada na socialização da produção, em propriedade socializada. No primeiro caso, tivemos a expropriação 
da massa de o povo por alguns usurpadores; neste último, temos a expropriação de alguns usurpadores pela 
massa do povo.
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it as legitimate antithesis up to its blessed end)”13. <https://www.marxists.
org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch03.htm>.

O romantismo constituia deste modo o contraponto que sempre iria acompa-
nhar o ponto de vista propriamente burguês, marcadamente interesseiro e por isso 
desorganizador, como o seu reverso nostálgico e ordeiro. Não é este o papel da 
denúncia do predomínio dos barões em Almeida Garrett, por exemplo? Também 
no caso da inspiração inicial de mudança pós-capitalista, tal como expressava no 
Manifesto de 1848, uma perspetiva neo-romântica se lhe irá sobrepor, em oposição 
ao "produtivismo" que nele se encontraria.

3.

A ideia de uma marcha de “progresso” na história foi hoje abandonada. Isso 
deve-se, por um lado, a um fatalismo sobre a “natureza humana” que é a chave para 
um novo quietismo. Por outro, em sentido oposto, resulta da consagração da ideia de 
que a história é o resultado da ação dos humanos e não de entidades sobre-humanas. 
Não há inevitabilidades ou marchas estritamente objetivas. A ação humana ocorre, 
contudo, no espaço de uma herança material de acumulação de natureza  humanizada 
e confronta-se com as enormes mudanças verificadas nos últimos dois séculos.

As hierarquias sociais estão fundadas no modo de resposta ao estado de 
neces sidade. A sobrevivência e a reprodução da vida dominam a ação dos  humanos. 
Esta ação não é individual, é sempre a de um grupo. O indivíduo apenas se forma 
no interior de um grupo, do qual incorpora a cultura, ou seja, a linguagem e os 
hábitos de socialização, e dos grupos concêntricos de maior dimensão em que 
este se insere. Não há pois um grau zero de socialização, apenas formas diversas, 
mais ou menos complexas.

 13 Indivíduos universalmente desenvolvidos, cujas relações sociais, tal como as suas próprias relações 
comunitárias são, portanto, também subordinadas ao seu próprio controle comunitário, não são produtos 
da natureza, mas da história. O grau e a universalidade do desenvolvimento da riqueza onde esta indivi-
dualidade se torna possível supõe a produção com base nos valores de troca como condição prévia, cuja 
universalidade produz não só a alienação do indivíduo de si mesmo e dos outros, mas também a univer-
salidade e a abrangência das suas relações e capacidades. Em estágios iniciais de desenvolvimento, o indi-
víduo parece desenvolver-se mais plenamente, porque ainda não desenvolveu os seus relacionamentos na 
sua plenitude, nem os ergueu como poderes sociais independentes e relações a ele opostas. É tão ridículo 
ansiar por um retorno àquela plenitude original quanto acreditar que, com esse vazio total, a história chegou 
a uma imobilidade. O ponto de vista burguês nunca avançou além desta antítese entre si próprio e este 
ponto de vista romântico e portanto, este último acompanhá-lo-á como a sua legítima antítese até ao seu  
abençoado fim.
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A reprodução humana da vida faz-se por via da ação instrumental que 
transforma produtos naturais. A reprodução faz-se deste modo como interposição 
de um “casulo” entre os humanos e a natureza e esse “casulo” é o da natureza 
humanizada. Esta encontra-se congelada sob diversas formas, mas não dispensam 
o trabalho humano quotidiano. Consequentemente, os humanos fazem parte dos 
instrumentos de reprodução enquanto operadores dos instrumentos. O modo de 
reprodução apresenta-se como uma determinada tradição de uso dos instrumentos 
produtores dos meios de subsistência que incluem os humanos-operadores. Na defi-
nição dessa tradição são cruciais a qualidade dos meios de produção e a tipologia 
das relações sociais que disponibiliza os meios humanos para a reprodução do 
modo de reprodução. Os novos humanos nascem no seu interior, são submetidos 
à respetiva habituação. Todos os humanos são objetos de instrumentalização nessa 
ação e a autoridade do chefe (do pater, o pai ou o patrão) exerce-se para esse 
efeito sobre escravos, servos, jornaleiros, criados, filhos e mulheres.

O pater interpreta o modo de utilização dos meios disponíveis para que o 
seu grupo possa escapar à aniquilação. Esse modo está presente como tradição. 
O poder é estritamente arbitrário, mas também sentido como necessário e mesmo 
 indispensável. Sem ela, a unidade cooperativa é destruída e os dependentes inte grados 
noutras unidades de mando ou exilados. Um chefe incompetente é um desastre 
para os seus dependentes, tal como um inábil comandante de pelotão o é para os 
seus soldados na medida em que ambos se revelam incapazes de conduzi-los no 
caminho da sobrevivência, fazendo o seu papel.

Todos os subordinados são objetualizados, ou seja, tratados como instru-
mentos das exigências tradicionais ou inovadoras de reprodução, mas também o 
chefe é objetualizado na medida em que ele apenas incarna o papel da autoridade, 
enunciando as exigências de reprodução como requisitos objetivos, impostos pela 
natureza das coisas e não pela sua iniciativa própria. A clivagem não se faz como 
uma oposição entre o bem e o mal, os agressores e as vítimas, opressores e opri-
midos, como se realiza na sua representação comum, e que ilude a determinação 
estrutural sobre todos os presentes enquanto sistema de sobrevivência. A autoridade 
assenta sobre a morte: o risco de perecer como uma ameaça natural sustenta a 
necessidade de conformação.

Os vínculos entre chefes e subordinados foram-se desfazendo em várias das 
suas formas — as dos escravos, dos servos, dos criados e, na época mais próxima, 
também sobre filhos e mulheres. Para mais, foi alterada. no caso dos modernos 
assalariados, tornando-se este contrato assalariado o padrão de todas as relações 
sociais. Em comum, parece haver um caminho que se faz com o sentido de uma 
dissolução dos laços de subordinação pessoal, ou seja, de uma “subjetivização” dos 
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de “baixo” (ainda que no mundo esta evolução seja em muitos casos inexistente 
ou duvidosa, pois permanecem as condições de subordinação estrita de mulheres 
e de servidores e mesmo a persistência de escravatura).

A dissolução dos laços de tipo “objetual” é, no campo laboral, contrariada 
pela ausência de uma plena emancipação dos subordinados nesse campo. Inicial-
mente, este género de relações laborais encontra-se fora do direito e colocada no 
âmbito dos contratos ou, em caso de conflito, na esfera da polícia. Pertencem ao 
domínio da insubordinação dos serviçais. As revoltas dos assalariados podem por 
isso ser abordadas com uma violência excecional e a-legal.

O capitalismo como modo de produção impôs dessa nova objetualização em 
larga escala através do trabalho assalariado. Este novo tipo de condição de objeto 
não tem a dimensão do patrocinato existente tradicionalmente no mundo rural.  
O trabalhador aluga a sua capacidade instrumental como “coisa”. O trabalhador que 
é contratado para pregar um prego na parede é uma das três “coisas” envolvidas no 
processo: o prego, o martelo e a força/destreza necessária para operar o martelo, 
que é inseparável do corpo do trabalhador. Mas este — ao contrário do que sucede 
com o estatuto pessoal dos escravos ou dos servos — apenas se encontra subor-
dinado durante o tempo em que opera e, fora deste, é livre. A sua subordinação 
limitada decorre exclusivamente da necessidade de obtenção de uma remuneração 
do contratador da sua capacidade operativa. Este não é um agente tutelar e protetor, 
não é um pater, um senhor ou um clérigo, nem sequer um chefe político ou um 
cacique. Contudo, num sentido que parece oposto a este, verificamos que a figura 
do “criador de postos de trabalho” institui os patrões como protetores dos seus 
contratados no domínio da possibilidade de obter acesso aos meios de vida, mais 
estrito mas vital, mas sem implicar uma dimensão de condução moral ou política. 

Entretanto, o capitalismo tende por si mesmo a substituir o operador de 
maqui nismos humano pela automação e, consequentemente, a introduzir a inovação 
tecnológica que substitui os humanos. Se for socializada e não usada contra os 
humanos, esta inovação constitui o caminho da liberdade, mas essa socialização 
não é compatível com a organização de tipo empresarial. Esta guia-se pela redução 
máxima de custos e por isso emprega o menor número possível de humanos, não 
havendo deste modo a distribuição dos ganhos de tempo global de labor necessário, 
mas a concentração deste labor num pequeno número.
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4.

A utilização aterradora do “célebre espectro” aconteceu antes que pudesse ter 
uma correspondência com uma situação histórica efetiva e, inclusivamente, sem que 
houvesse movimentos revoltosos que dessem razão para esse pânico. Isto indicia 
que o seu uso tem uma eficácia já esperada antes de haver dele experiência, ou 
seja, que se aguarda que tenha um eco espontâneo no senso comum, sobretudo 
nas classes medianas.

Esse eco decorre do pavor da nudez social, ou seja, da perceção do risco 
da generalizada imposição da condição social ínfima que é a dos humanos que 
subsistem e se encontram condenados à ocupação na procura diária de expedientes 
para escapar à fome. Mesmo que seja remoto o risco de isso acontecer, a maioria 
dos humanos não escapa com facilidade a este pesadelo. Corresponde à morte 
social, um estado de anulação de si mesmo em vida. Receiam por isso que sejam 
impedidos de utilizar os mecanismos, frequentemente idealizados, que permitem 
escapar ao risco de morte social. Mas apenas se aplica aos que têm uma perspe-
tiva de melhoria da sua situação ou pelo menos de manutenção de uma situação 
acima da subsistência.

Temos tendência para pensar esta questão como sendo individual, mas ela é 
fundamentalmente dos grupos sociais em que se encontram os indivíduos.  Estes 
nascem em grupos e são inseridos num determinado processo de reprodução 
social e isso impõe-lhes o seu horizonte de expectativas. Sobretudo nos tempos 
mais recuados, predomina a rotina social: a condição social herdada é mantida de 
geração em geração. O indivíduo tem escassa margem de iniciativa, predominando 
a monotonia. Sobre as classes médias recai a ameaça de destruição por via da 
ação dos “poderosos” e dos detentores de cargos administrativos. A referência à 
necessidade de acompanhar demandas judiciais ou de ir salvaguardar com a sua 
presença os negócios das casas que evoluem desfavoravelmente na ausência dos 
que as encabeçam é muito frequente entre os oficiais militares no século XVII. 
Um património sem a ação de um vigilante desaparece. Magistrados e detentores 
de cargos são vistos como potenciais agentes da sua destruição. A interpretação 
casuística das leis suporta esta prática.

A alusão à propriedade tem um duplo sentido: um refere-se à reserva de 
meios que podem ser mobilizados por vontade dos indivíduos em seu benefício. 
Constituem uma barreira entre os indivíduos e as ameaças que os podem  condenar 
à morte social. Uma outra imagem é a de uma esfera de interposição entre os indi-
víduos e o “nada” (ou nudez social), a tal espécie de “casulo” que pode ser mais 
ou menos resistente às ameaças. Esta interposição inclui, em tempos pré-industriais,  
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a  habitação e o seu mobiliário, cavalos e carruagens, serviçais que libertam de 
tarefas vis, também sinais de prestígio social puramente formais mas que podem 
inibir os autores de eventuais ataques. A base de tudo isto são no essencial os 
rendimentos obtidos do excedente da produção agrária sob a forma de rendas.  
As rendas podem ser obtidas de uma exploração direta de terras ou da cedência 
dessa exploração. O “casulo” inclui os humanos enquanto instrumentos. Na  moderna 
indústria há uma utilização intensiva de humanos-objetos como operadores de 
maquinismos. A fonte predominante de rendimentos passa da agricultura para a 
indústria e depois também para os prédios urbanos e para os títulos de dívida.

Os objetos em geral ganham esse poder de se constituírem como detentores 
de um valor próprio de interposição social que não coincide com o seu valor 
de uso, ou seja, com a utilidade estrita dos objetos. Os objetos — determinados 
objetos — revelam publicamente a distância a que os indivíduos se encontram 
da necessidade. Tal aquisição satisfazia igualmente os próprios pela “liberdade” 
adquirida e evidenciada na extravagância da disposição de meios. A distinção — 
celebrizada no livro de Bourdieu — demarca simultaneamente a distância entre 
humanos — entre os que permanecem próximos do estado de necessidade e os que 
se distanciaram desse estado. A distinção pode surgir deste modo simultaneamente 
como ação de arrogância face aos demais humanos e como afirmação de uma 
humanização superior pela maior margem de autonomia de decisão.

A atenção dos indivíduos está centrada em assuntos relacionados com a 
 família (e a sexualidade), o trabalho e ainda as formas de distração (festas e jogos), 
ou seja, a vida privada (e a envolvente próxima). Isto favorece estruturalmente 
a buro cratização de todas as formas associativas pois acabam por ficar nas mãos 
dos que se profissionalizam de iure e de facto como seus dirigentes.

A imaginação de uma condição proletária como uma condição extrema de 
desenraizamento que conduziria à revolta revelou-se abstrata, sendo resultado de 
uma dedução meramente filosófica. Na Alemanha anterior à catástrofe hitleriana, 
o que os trabalhadores reivindicavam era serem tratados decentemente, ou seja, 
des-coisificados:

Or as another worker put it: “If only I got more decent attention. But the 
Fabrikant doesnʼt even say good morning”, a complaint that, according 
to Levenstein, runs with all possible variations through the replies of 
all the workers. Once again we encounter the workersʼ plea for decent  
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human treatment, a theme that recurs in their hopes and fears about the 
future”. (Barrington Moore, 1979, p. 208)14.

Os acontecimentos de 1914 tinham ilustrado dramaticamente que o antibeli-
cismo não estava escudado numa estranheza dos proletários ao entusiasmo patriótico 
tal como se expressava na asserção “os proletários não têm pátria”:

Shortly after the mass demonstrations against the war in Stuttgart, all the 
people in a trolley car in a “red” area sang Deutschland, Deutschland 
über Alles!” The sentiment was very widespread that Germany was morally 
in the right and its very existence threatened. The most striking feature, 
mentioned in other accounts as well, was an almost drunken sense of 
belonging together with everybody else in one huge social body: Germany. 
Finally, there was great relief at the apparently sudden disappearance of 
the daily demands of a rather boring existence. Such a sense of relief 
and belongingness resembles closely the “disaster euphoria” that modern 
investigators have observed to be· the result of the temporary suspension 
of social routines and obligations in the wake of sudden disasters like 
floods, tornadoes, and hurricanes. (Idem, 226).

5.

A experimentação de um sistema de tipo “comunista” apenas viria a ter lugar 
no século XX na Rússia (e nos países que integrou na sua esfera desde 1945) e 
depois na China.

Na verdade, a revolução de outubro de 1917 foi mais um golpe de Estado no 
interior da situação criada pela revolução de fevereiro desse ano e correspondeu 
ao aproveitamento do desgaste de todas as outras forças políticas num tempo em 
que a grande reivindicação era o fim da guerra e tinha como pano de fundo a 
reclamação pelos camponeses de acesso à terra. Apenas esta situação de guerra e 
a sintonia dos bolcheviques com essas reclamações explicam a possibilidade de 

 14 Também o interesse dos trabalhadores pela literatura era limitado: “It appears that the majority 
of the socialist workers, in itself a minority, was an absolute stranger to socialist theory and showed no 
interest in the Partyʼs scientific literature. Nor is there evidence of more than spotty interest in more general 
works” (Idem, p. 211). Isto embora, tal como Moore sublinha, não houvesse sinais de anti-intelectualismo 
ou de “obreirismo”.
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ter tido êxito uma tal iniciativa. Não foi a maturidade económica e social do país 
que esteve subjacente à revolução, mas estas circunstâncias extraordinárias e que 
nada têm a ver com essa maturidade.

Esta iniciativa estava pois no domínio da aventura política. Um partido que 
se reclamava de um projeto de transformação pós-capitalista da sociedade tomava 
o poder num país em que nada apontava para a atualidade dessa transformação. 
Neste ponto, ou se apresentava a expectativa de que outras revoluções tivessem 
lugar (argumento que foi muito utilizado pelos defensores dos bolcheviques) 
ou a revolução tinha necessariamente um programa muito diverso do programa 
 pós-capitalista. As tarefas dos novos governantes não podiam ser as da socialização 
dos benefícios potenciais da capacidade de produção instalada pelo capitalismo 
como modo de produção, mas tarefas muito “básicas” como a criação e manutenção 
de um exército e a alimentação da população urbana quando, para mais, se faziam 
sentir os efeitos da quebra produtiva imposta pela grande guerra. A sobrevivência 
do Estado “revolucionário” como Estado era a missão do novo governo e por isso 
este ficava dominado pela chamada “razão de Estado”. O instrumento tornava-se o 
fim em si mesmo. Em vez da socialização de benefícios da capacidade produtiva, 
temos um processo feito em sentido oposto, o da concentração de recursos no 
Estado. Esta revolução não é “socialista” e nem sequer é “burguesa” (admitindo 
que esta última não é apenas imaginária).

Uma passagem do livro Marxism de George Lichtheim permite ilustrar a 
confusão existente na suposta inspiração da experiência russa na assinalada  intuição 
original (que é o centro deste trabalho) sobre o papel do capitalismo e da revolução. 
Assim, no texto “Princípios do comunismo” de Engels (1847) o autor encontra a 
perspetiva de que “the ‘proletarian revolution’ is destined to set free the ‘productive 
forces’ at present held back by the institutions of bourgeois society” (1961, 59). 
Afirma Lichtheim que se encontram ecos no Manifesto do que chama “entusiasmo 
tecnológico”, assim como a ênfase posta no papel revolucionário do capitalismo 
ao afastar as formas pré-industriais. Engels realçaria o caráter  libertador e progres-
sivo deste processo: a emancipação das forças produtivas postas em marcha pela 
revolução industrial permaneceria incompleta por efeito da propriedade privada e 
o comunismo representaria a sua consumação e a revolução proletária — conclui 
Lichtheim — seria vista como o ato pelo qual a revolução industrial escaparia ao 
controlo burguês. E acrescenta: “this idea was destined to became the key concept of 
Leninism”. Evidencia-se a confusão: a referida revolução seria não uma construção 
fundada sobre a exploração dos efeitos sociais potencias da revolução industrial, 
mas uma outra via de industrialização feita sem a propriedade privada capitalista. 
Claro que isto é uma projeção do que foi a Rússia soviética num escrito de 1847. 
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A proposta de Engels não inspirara esta experiência, tal como se prova noutro 
trecho desses mesmos “Princípios”, onde, respondendo à pergunta se a abolição 
da propriedade privada não teria sido possível numa época anterior, afirmava:

Enquanto não for possível produzir tanto que haja o suficiente para todos, 
com maior excedente para expandir o capital social e estender as forças 
de produção — enquanto isso não for possível, deve haver sempre uma 
classe dominante dirigindo o uso das forças produtivas da sociedade e 
uma classe pobre e oprimida. A forma como essas classes são constituídas 
depende do estágio de desenvolvimento15.

A escassez (ou melhor, o governo do risco de escassez) está no centro da 
explicação da estruturação social e o capitalismo apontaria objetivamente para 
a possibilidade da sua superação e dos seus efeitos. A abolição da propriedade 
privada apenas se podia fazer com os efeitos de socialização dos benefícios se 
houvesse um estado de pós-escassez. O caso soviético iria precisamente  confirmar 
a intransponibilidade da “lei” enunciada por Engels. A burocracia era o novo 
gover nante dessa escassez.

A “economia de guerra” não foi uma invenção bolchevista, dando continui-
dade ao que todos os Estados envolvidos na guerra de 1914-18 fizeram para tentar 
manter o exército abastecido e as cidades com pão. Para tal, o mercado é suspenso, 
a concorrência é substituída pela contratação: o Estado não pode ficar dependente 
de jogos especulativos, mas beneficia alguns capitalistas no fornecimento de bens 
e obriga os produtores de bens essenciais a vender por um preço tabelado. Quando 
estes se mostram relutantes, recorre-se à requisição. Assim acontecera na generali-
dade das guerras, mesmo antes do século XIX. Nos países em estado bélico estas 
medidas eram vistas como episódicas e não permanentes, sendo impostas pelo mais 
agudo estado de necessidade. Os interesses particulares tinham de se subordinar ao 
“bem geral” que o Estado representava. Era esta a vertente económica do estado de 
exceção, em que se suspendiam liberdades civis e comerciais. Podemos considerar 
que durante este período de economia de guerra há um esboço do que será a plani-
ficação económica, no sentido mais estrito: o Estado está obrigado — porque não 
pode haver quebras — a definir objetivos anuais de produção e a tentar garantir 
que as condições para tal se encontram reunidas. Isso impõe que o Estado penetre 
em domínios que não eram tradicionalmente os seus. Até no periférico Portugal, 
  

 15 <https://www.marxists.org/archive/marx/works/1847/11/prin-com.htm>.
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a guerra de 1914-1918 levou à criação (momentânea) de ministérios da agricultura 
e do trabalho.

Na Rússia, este predomínio da economia de guerra vai prolongar-se porque 
se mantém o estado de guerra. Mas uma outra orientação (a celebrizada pela sigla 
NEP) foi ensaiada. Correspondia à verificação de que o trabalho da “burguesia” na 
Rússia não tinha sido feito e que não havia de facto base para uma socialização. 
A economia de guerra assente na requisição era uma forma violenta e desincenti-
vava o investimento agrário. Foi assinalado que, paradoxalmente, ao adotarem a 
reivindicação de acesso à terra, os bolcheviques tinham aumentado a importância 
do setor estritamente camponês — o dos produtores auto-subsistentes — e reduzido 
a dos produtores para o mercado. Com esta nova política económica incentiva-
va-se a produção para o comércio e o investimento agrário. Haveria nesse caso 
uma economia dual, uma, a industrial, sob controlo do Estado, e a agrária, onde 
predominariam os lavradores ricos. Não decorreria disto uma alteração política pois 
o poder urbano mantinha-se, mas a prazo cresceria o peso social desta nova classe. 

Debateu-se intensamente o que fazer. A opção pela destruição dos kulaks, os 
lavradores ricos, corresponde a uma versão extrema de economia de guerra, em que 
a subordinação às exigências estatais era levada até ao controlo do próprio processo 
produtivo nos campos, não ficando pela definição das condições de venda. A opção 
não tem um fundamento ideológico, mas um sentido estritamente prático. Estaline 
terá estado inicialmente mais próximo da posição da chamada “direita”, mas acabou 
por adotar a da “esquerda” (Souvarine, 1939; Deutscher, 1949). Isto terá espantado 
Trotsky e levou-o a uma suprema manifestação do fetichismo das formas de proprie-
dade, expresso por excelência no conceito de “Estado operário”. Este fetichismo foi 
assinalado por Merlaeu-Ponty (1955): as formas de propriedade tinham um valor 
intrínseco e apenas por ser pública, a propriedade constituía uma forma superior e 
pós-capitalista, ainda que o poder político estivesse capturado por uma burocracia.

O modelo da economia de guerra passou assim de expediente imposto pela 
urgência para sistema permanente. A abolição da propriedade privada  continuava 
a não ter um objetivo de socialização, mas apenas de estatização intensiva e 
brutal: como a população permaneceu em estado de pobreza, todos os ganhos de 
produção concentraram-se no Estado e na sua burocracia. Isso explica que, inespe-
radamente, o caso soviético pudesse ganhar o estatuto de modelo alternativo de 
“modernização”, próprio para os países pós-colonizados, onde pouco se poderia 
esperar da “burguesia nacional” e onde o Estado teria de fazer o seu papel como 
fonte de investimento.

Este prestígio de um alegado modelo alternativo já existia nos anos 30 
 (Furet, 1995), mas ganhou relevo após 1945. Convém recordar que o prestígio do 
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 capitalismo tinha sido fortemente abalado pela crise de 1929 e nos EUA vigorava 
a política intervencionista do New Deal. Esta podia ser agrupada pelos observa-
dores no âmbito genérico da consagração geral de um “socialismo” — ou seja, 
de um poder estatal regulador — que nada tinha a ver com a emancipação da 
classe operária e que parecia confluir com a Rússia estalinista, alvo de admiração 
não pelo avanço que teria obtido nessa emancipação, mas pela sua eficácia como 
forma de poder. Foi nesse tempo que apareceram várias obras centradas no  perigo 
da chamada deriva tirânica: Hayek, Schumpeter, Popper, mas também, noutro 
campo, Polianyi16.

Verificamos deste modo que esta oposição entre os dois modelos não se 
inscreve numa história da luta de classes, ainda que num deles se mantenha a 
referência a uma suposta emancipação como retórica que cobre cinicamente um 
conflito entre Estados de grande porte após 1945. Este uso retórico aparece como 
estado supremo da alienação: em nome da emancipação social, cria-se e defende-se 
um Estado que se tornara o único objetivo e para a defesa do qual se exploram os 
trabalhadores e se mantém um sistema de opressão das populações sob a ditadura 
de um partido que representa uma burocracia que se reproduz dessa forma.

A economia de guerra permanente corresponde à incapacidade de manter uma 
relação regular com os produtores e desse modo pode ser equivalente ao estado 
de stress constante no âmbito político.

A ausência de estatutos protegidos e o uso intenso da violência levam a que 
haja um risco constante de desgraça. A acusação dos indivíduos como traidores ou 
agentes estrangeiros permitia que qualquer conflito fosse tratado como uma presença 
próxima do inimigo e, consequentemente, como um assunto próprio do estado de 
guerra. A obediência seria obtida através deste sistema de medo e de eliminação 
de descontentes. Favorecia a conformação estrita, pelo menos no espaço público. 

A contestação do conceito de totalitarismo foi motivada pela vontade de 
salvaguardar o estalinismo de uma equiparação ao nazismo e permitir manter a 
sua conexão com uma matriz ideológica ainda que longínqua, oposta ao ultrana-
cionalismo e ao racismo.

O Estado total seria aquele que abarcava o conjunto das dimensões de vida 
dos indivíduos, que passavam a estar em estado de mobilização permanente e 
sob vigilância constante. Corresponde deste modo ao Estado-partido, no qual os 
indivíduos não estão apenas subordinados às leis e às ordens, mas são militantes 
dessas ordens, ou seja, que as tomam como intrinsecamente suas. São estes os 

 16 Nesses anos publicaram respetivamente: O Caminho da Servidão (1944), Capitalismo, socialismo 
e democracia (1942), A sociedade aberta e os seus inimigos (1945) e A Grande Transformação (1944).



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 113

Sobre um Célebre Espectro

membros do Estado, os outros estão a mais. Este Estado-total corresponderia de 
algum modo ao ideal há muito procurado de obediência às ordens como se fossem 
decididas pelos próprios e que se encontra já nos nacionalismos. O Estado-total 
corresponderia à efetiva nacionalização das massas.

Na versão racista nazi, tal nacionalização fazia-se como uma operação de 
exclusão e extermínio dos judeus. Esta eliminação tem um papel “constitucional” 
— é ela que permite a referida nacionalização porque se situa a um nível inteligível 
pela mentalidade das massas, o nível da microconflituosidade, ou seja, do conflito 
quotidiano e da pequena escala da “luta pela vida” que inclui a estigmatização dos 
“outros” que se apropriam ilicitamente de recursos que são dos “nossos”. Isto é o 
que a massa conseguiria entender e por isso aquilo que a podia tornar útil faz-se 
por esta e somente por esta via.

Mas aquilo que poderia ser interpretado como sintonia entre os chefes e a 
massa de súbditos revela-se ilusório. A massa constitutiva da nação é uma maté-
ria-prima, sobre a qual se opera: “Os nazis não achavam que os alemães fossem 
uma raça superior, à qual pertenciam, mas sim que deviam ser comandados, como 
todas as outras nações, por uma raça superior que só agora estava a nascer.”  
Um decreto de Hitler de 9 de agosto de 1941 proibia mesmo o uso da expressão 
“raça alemã” porque tenderia a “sacrificar a ideia racial em si a favor de uma 
simples princípio de nacionalidade e a destruir pré-condições conceptuais de toda 
a nossa política racial e popular” (Arendt, 2010, 545).

A naturalidade que é referência do nazismo não é uma naturalidade dada, mas 
uma naturalidade redefinida pela execução de um plano de extinção de determinadas 
raças e criação de espaço para outras. O projeto nazi passava pela modificação da 
ocupação do mundo pelos grupos raciais tal como existia.

O paralelo entre isto e a expropriação (e eliminação) das classes proprietárias 
na Rússia estalinista não deve ser excluído à partida. Ambas se situam no âmbito 
da resposta que pode ser entendida como banal perante a “luta pela vida” através 
da exclusão de um determinado grupo social identificado como a fonte dos males 
que sofrem os tomados como comuns. Mas o que difere é o que foi designado 
como “não-utilitarismo” do projeto racista nazi — a destruição de “recursos” dispo-
níveis como propósito da ação — em comparação com a orientação estalinista.  
A opção pela exclusividade da propriedade estatal não parecia constituir um objetivo 
mobilizador motivado pela conflituosidade social, mas um objetivo estritamente 
prático da burocracia para sustentar o seu Estado, provavelmente compreendido 
pela parte da população obcecada pela possibilidade da fome.

A escala e o tempo destas operações parecem bem diversas. O projeto nazi 
tem o propósito de emendar os “erros” do trabalho “divino” e dele se esperava 
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a configuração do mundo por muitos, mil, anos. O estalinismo foi o resultado da 
hipertrofia extrema do Estado numa sociedade de predomínio rural, abalada pela 
guerra e pelo empobrecimento e sujeita a um vincado stress de (risco de)  escassez. 
A Rússia foi palco de uma “contra-revolução” burocrática que era uma quase 
inevitabilidade neste ambiente. Esta “estabilização” peculiar de uma “economia 
de guerra” (que durou 60 anos) substituía uma reposição da ordem que não podia 
ser feita por uma burguesia inexistente nem pelos kulaks com peso económico 
mas sem expressão política. Este panorama nada tinha a ver com a teoria marxista 
original e a referência a uma inspiração desse tipo manteve-se porque dava uma 
justificação excecional ao Estado soviético como estado de guerra  permanente, 
explicada como conflito ideológico e não como competição entre potências  
(e depois entre super-potências) em que a sua diplomacia era essencialmente igual 
à dos demais países.

A diferença aqui proposta entre os casos do nazismo e do estalinismo não 
se destina a ser mais uma tentativa de afastamento a priori deste último do que 
se aponta pela noção de totalitarismo.

Mas no uso desta noção havia um propósito ideológico: o estabelecimento 
de uma relação direta e simples entre um corpo doutrinal, sempre mal definido e 
geralmente apenas nomeado, e uma experiência histórica que demonstraria a sua 
completa falência em termos de objetivos e perfeita demonstração dos resultados 
perversos de tais ideias.

Esta perspetiva funda-se deste modo num estrito modelo de explicação da ação 
humana centrada nas ideologias que, contudo, não se aplica geralmente noutros 
aspetos, onde se recorre a um modelo oposto, o das paixões e dos interesses. Algo 
que se encontra na continuidade da literatura contra-revolucionária do final do século 
XVIII, na denúncia do papel socialmente dissolvente das ideias dos filósofos do 
século, responsabilizados pela Revolução, exemplo por excelência da inesperada 
centralidade das “ideias” na interpretação da História. Uma versão um pouco mais 
sofisticada dirá que as ideias têm o efeito de dar legitimidade às paixões e é este 
o seu papel pernicioso, o de justificar as ações violentas e destrutivas movidas 
pelos impulsos mais básicos. Mas a experiência da Rússia soviética nada tem a 
ver com estas explosões de revolta, as supostas vinganças dos oprimidos, sendo 
desde o início feita pelo Estado-partido.

Um idêntico papel das ideias se verifica nos que procuram a defesa da expe-
riência russa. Assim, para que seja fundamentada a sua apresentação como socialista 
revolucionária tem de se recorrer ao que dizem os dirigentes sobre si próprios e 
sobre os seus objetivos. Porque praticamente nada mais permite a sua classificação 
como tal: o objetivo é a sobrevivência do novo regime de Estado e a economia de 
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guerra não é socialista já que não há sinais de socialização. A classe dominante 
não passou a ser a pequena classe operária industrial, mas a  burocracia do partido 
que desta se reclama. Este está objetivamente obrigado a recrutar violentamente 
um exército, militarizar os trabalhadores e requisitar os cereais aos agricultores. 
Estamos no campo da mediação absurda: descemos às profundezas porque este 
é o caminho para as alturas. Em conclusão, a experiência socialista no sentido 
próprio do termo não foi feita.

Esta afirmação pode parecer absurda: não é precisamente isto o socialismo?
Para além do termo abarcar políticas muito diversas, é evidente que o termo 

teve cada vez mais este sentido da estatização e de intervencionismo económico, 
mesmo em sociedades onde permaneceu a propriedade privada. As experiências de 
socialização de bens acabou por ter os seus melhores exemplos no “Welfare State” 
— apesar dos seus limites — em países muito mais ricos e com uma  estrutura 
social industrial e urbana.

Nos Estados resultantes da descolonização surgiam “socialismos” variados 
que não correspondiam ao modelo soviético, mas a socialismos particulares como 
os diversos casos do “socialismo africano” (Mohan, 1964). O termo sustentava a 
reclamação para o Estado de uma supervisão sobre a economia que poderia ter 
diferentes traduções práticas, nomeadamente a interferência meramente abusiva dos 
governantes nos negócios. Mas, numa outra dimensão, isto indicava a  generalização 
da ideia de que o “desenvolvimento” dependia de um plano de investimentos 
públicos. Nacionalismo dos descolonizados e socialismo pareciam coincidir a 
certa altura. As classes dirigentes dos países saídos da época colonial viam no 
“socialismo” a possibilidade de escaparem aos efeitos do mercado mundial e de 
subverterem a sua submissão económica às ex-potências coloniais. O socialismo é, 
neste caso, o nome do desenvolvimento económico no espaço nacional protegido 
através de um plano de investimentos públicos. Não fora isso que conseguira a 
Rússia estalinista, que transitara de Estado à beira da decomposição em 1930 para 
o estatuto de superpotência em 1950?

Nalguns poucos casos, este modelo foi levado até ao “comunismo”. É o caso 
do Vietname, cujo general Giap apresentava uma tradição plurisecular de ação  militar 
de “todo o povo” como a singularidade vietnamita, a que se dava continuidade 
no século XX, sob a direção de um partido “comunista”. Importa assinalar o que 
definia como “leninismo” no âmbito deste nacionalismo: na época da “passagem do 
capitalismo à etapa imperialista”, Lenine formulara “a sua célebre tese: o socialismo 
não poderá triunfar simultaneamente em todos os países mas triunfará sim, primeiro 
num país ou num certo número de países.” Ao mesmo tempo, “apoiando-se na 
nova teoria referente à necessidade de colocar a revolução democrática burguesa 
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sob a direção do proletariado e de passar desta revolução à revolução proletária” 
(Giap, 1976, 31). Em suma, o “leninismo” corresponderia à orientação em que 
seria o “proletariado” — entenda-se por isso o partido “comu nista” e neste caso 
sem o respaldo sequer de um proletariado moderno como classe — que faria a 
revolução “burguesa” — entenda-se a revolução nacional, geralmente num quadro 
colonial ou pós-colonial — sem que houvesse uma fase “democrática”. Tratava-se 
de facto de dar um nome e uma justificação à “revolução nacional” dirigida por 
um partido-Estado.

Mas a grande progressão do modelo da economia de guerra permanente 
foi a China. Também aqui a questão central foi a questão nacional e ainda mais 
acentua damente as condições económicas são completamente adversas à perspe-
tiva de socialização. A perspetiva seria a de construir o socialismo em ambiente 
 “medieval” (cedendo a um cliché sobre a Idade Média). Tal como na Rússia de 
1917, a guerra mundial de 1939-1945 foi decisiva para a criação de oportuni-
dade de tomada do poder pelos comunistas, mas no caso da China acresciam os 
 efeitos da ocupação japonesa. Duas forças concorreram na obtenção da “liberdade 
 nacional”, uma das quais era nominalmente “comunista”, mas a sua base era apenas 
camponesa, estando mesmo ausente a relação entre o bolchevismo e o operariado 
russo. A alegada inspiração “marxista” acabara de fazer uma translação de 180 
graus e era usada para legitimar um regime autoritário de economia de guerra 
permanente num país populoso, muito pobre e destruído pela guerra. Este tipo 
de economia foi especialmente ineficaz na China e o chamado “Grande salto em 
frente” ilustra a demência voluntarista e a arrogância social da burocracia maoista. 
Curiosamente, a China viria a ilustrar também que a relação entre a burocracia de 
tipo estalinista e a economia de guerra não constitui uma relação essencial. A certo 
ponto das muitas convulsões sociais e políticas, a fação dominante da  burocracia 
chinesa abandonou cautelosamente a economia de guerra — que pressupõe a 
escassa inserção no  mercado mundial — para o regresso ao mercado capita lista 
e à propriedade privada sem romper com a tutela estatal sobre a sociedade.  
O “comunismo” do século XX, essa via peculiar da revolução “burguesa”  (nacional), 
completava a sua trajetória.

Igualmente entre os partidos comunistas que existiram no interior dos  países 
em situação de legalidade ou de clandestinidade se encontra a influência do refe-
rido “leninismo”.

Assim, Cunhal escrevia que Lenine elaborara “a teoria do desenvolvimento 
contínuo do processo revolucionário, da transformação da revolução democrático
-burguesa em revolução socialista, sob condição de que a classe operária tivesse 
um papel hegemónico” (Cunhal, 1975, p. 151). Para mais, a revolução russa teria 
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mostrado “na vida, na prática, o carácter científico da análise e conclusões de 
Lenine”.

Assinalava que, antes do capitalismo monopolista, os movimentos democrá-
ticos dirigiam-se contra o feudalismo como inimigo principal e esse era o processo 
da revolução democrática-burguesa. Mas que a etapa atual (escrevia em 1971) não 
era democrática-burguesa mas sim democrática-nacional e o inimigo principal era 
uma fração, a mais poderosa, da burguesia — o setor monopolista. Na compo-
sição da chamada “revolução democrática e nacional” incluía-se em papel central 
um elemento crucial da representação liberal do conflito social: a oposição entre 
monopolistas e todos os demais. O setor económico-social que era apontado como 
sustentáculo social do fascismo, sendo, a par do desmantelamento do sistema 
 repressivo do regime, o alvo da ação da revolução democrática e nacional, é 
carac terizado como monopolista (e latifundiário). É o setor protegido politicamente 
pela ditadura e que corresponde aos grupos económicos criados à sua sombra, ou 
seja, são aqueles em que por definição não há concorrência económica, os seus 
negócios estando à partida garantidos. A dimensão emblemática sempre apontada 
da orientação económica salazarista é o “condicionamento industrial”, ou seja, 
a regulação administrativa da concorrência. Imagina-se que isto criasse descon-
tentamentos entre os que queriam entrar num setor e eram impedidos e que em 
consequência disso, este sistema não tivesse a adesão dos patrões prejudicados.

Esta clivagem entre os monopólios e todos os demais setores tem raiz na 
tradição que opõe os produtivos aos parasitários que, por vezes, se traduz numa 
oposição entre a finança e os industriais, os primeiros dedicando-se ao negócio do 
dinheiro e os segundos criando riqueza efetiva, ou ainda na oposição que se faz 
entre os que têm um mercado definido por privilégios e exclusivos e os que fazem 
inovações. Por isso, no discurso liberal clássico, a ilustração daquilo com que se 
quer acabar neste domínio são por excelência os exclusivos obtidos por graça régia.

Esta clivagem não é uma clivagem que tenha origem no movimento operário 
já que os problemas da exploração dos trabalhadores não estão concentrados nos 
setores monopolistas. Claro que estes se destacam porque, havendo neles uma 
maior concentração de trabalhadores, tal permite que haja lutas mais consequentes 
e que, por outro lado, são muitos os patrões destes setores que sustentam o regime 
político. Mas isto são condicionantes apenas táticos.

O propósito de identificação dos monopolistas era o da obtenção de uma 
confluência de todos ou quase todos os outros grupos sociais contra o regime e 
deste modo o isolamento de um pequeno mas poderoso grupo da sociedade como 
a sua parte malsã. Deste modo, reproduzia-se a matriz de representação do  conflito 
julgado essencial numa certa época e que se encontra em 1820, na oposição entre o 
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despotismo ministerial e a nação, em 1834, na oposição entre o grupo dos que após 
a vitória liberal ocuparam os lugares de direção e os seus benefícios (os  “amigos de 
D. Pedro”) e a nação ou, no início do século XX, entre a clique que rodeia o rei e a 
nação. É a representação do conflito como o da nação contra os traidores, mas que 
pode ser também apresentada como a do “povo português”, explorando a polissemia 
do termo povo. Este é o modelo liberal (a soberania é essencialmente nacional) que 
é também herdeiro da tradição que opôs a monarquia (temperada) ao despotismo 
(ou monarquia que degenerou em tirania). O “monopolismo” preenche o lugar do 
“feudalismo” e a revolução é uma revolução “burguesa” sem direção “burguesa”.

Desta forma, um partido que reclamava ter como objetivo a abolição do capi-
talismo adaptava-se à tradição de comunicação política e, nesse domínio, procurava 
o que designava como uma “aliança de classes”. Todos os conflitos deveriam 
confluir na noção agregadora de “povo”. Por isso, a sua filiação no “patriotismo” 
tornava-se central — depreende-se que o que fazia estava na continuidade das lutas 
anteriores desse “povo”, mesmo desde os tempos medievais. Não se estranha pois 
que a história que produziram os autores próximos desta visão fosse marcada pela 
continuidade da tradição que apontava o povo como o protagonista que salvara a 
pátria dos traidores (Neves, 2010).

6. A DIFICULDADE SUBJETIVA DE SOCIALIZAÇÃO NO 
TEMPO EM QUE JÁ NÃO HÁ PROPRIEDADE

A possibilidade de socialização dos bens sociais e dos benefícios potenciais 
da capacidade produtiva instalada parece impedida pelo fantasma do “comunismo” 
do século XX, que ganhou um papel central na representação da sociedade e do 
poder. É ele que legitima o capitalismo quando este é atacado: logo se replica 
que um sistema oposto já foi experimentado e com os resultados conhecidos, pelo 
que não vale a pena pensar que possa haver um sistema não-capitalista com bons 
resultados. A socialização é assim condenada através da sua identificação com a 
estatização da economia típica das economias de guerra “comunistas” do século 
XX. Contudo, uma socialização imperfeita já efetuada de alguns bens essenciais 
encontra-se sempre em risco porque dependente de sistemas fiscais que permitem 
a fuga dos rendimentos de capital. Para mais, a nova vaga de automação produ-
tiva pode condenar muitos a uma condição de lumpenproletários ou de plebe da 
Roma Antiga suportada pelo pão público em vez de libertar os humanos de um 
parte do tempo de trabalho. Enfim, a propriedade como uma ilusão de um estado 



Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62 | 119

Sobre um Célebre Espectro

de congelamento de meios de sobrevivência é cada vez mais evidente por força 
da financiarização de toda a atividade, em que uma crise pode fazer desaparecer 
num dia o que se julgou ser a “riqueza”.
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