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1.  RESUMO 

 

 O proposito essencial dessa monografia será delinear e proceder uma breve análise 

imanente dos estudos de Karl Heinrich Marx sobre o livro “Antiga Sociedade” de Lewis 

Henry Morgan através de uma exegese dos “Cadernos Etnológicos”, uma série de 

rascunhos que Marx desenvolveu nos últimos meses de vida e que conforme Friedrich 

Engels afirma estavam motivando Marx a expor novidades e descobertas acerca das 

sociedades primitivas e sua crítica ao sistema capitalista. Esses cadernos foram 

arquivados e esquecidos pelo Ocidente por quase cem anos, até que o antropólogo 

estadunidense Lawrence Krader os publicou. No mesmo diapasão da descoberta e 

enquadramento antropológico refletiremos também sobre o lugar de Marx e dos 

“Cadernos Etnológicos” na Antropologia, mormente na história da antropologia e na 

antropologia filosófica através da perquirição da ontologia do humano na efervescência 

intelectual e acadêmica dos novecentos e da análise do gênero textual da escrita 

antropológica.   

 Palavras-chave: História da Antropologia. Teorias Clássicas da Antropologia. 

Evolucionismo Cultural. Legado Marxiano. Sociedades Pré-capitalistas. Sociedades 

Primitivas.  
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1.  ABSTRACT 

 

The essential purpose of this monograph will be to outline and carry out an brief 

immanent analysis of Karl Heinrich Marx's studies on Lewis Henry Morgan's book 

"Ancient Society", through exegeses of the “Ethnological Notebooks”, a series of 

sketches that Marx developed in the last months of his life and that according to Friedrich 

Engels he claims were motivating Marx to expose news and discoveries about primitive 

societies and his critique of capitalist sistem. These notebooks were archived and 

forgotten by the West for almost a hundred years, until the American anthropologist 

Lawrence Krader published them. In the same pitch of the discovery and anthropological 

framework, we will also reflect on the place of Marx and the “Ethnological” Notebooks 

in Anthropology, especially in history of anthropology and in philosophical anthropology 

through the investigation of the human ontology in the intellectual and academic 

effervecence of the nineteenth century and the analysis of the textual genre of 

anthropological writing. 

Keywords: History of Anthropology. Classical Theories of Anthropology. 

Cultural evolutionism. Marxian legacy. Pre-capitalist societies. Primitive Societies. 
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2.  INTRODUÇÃO 

 

“Aproximar o pensamento de Marx com a Antropologia é uma tarefa que 

tem sido, até o presente momento, um esforço individual e por vezes 

solitário por parte daquele que se interessa a esse propósito.” 

(ÁLVARES, 2019, p. 12)  

 

 Tinha tudo para dar certo. Depois do escândalo acadêmico com a publicação (em 

1967) dos descompassos e ofensas registrados no diário de campo de Bronislaw 

Malinowski, em Nova Guiné e nas Ilhas Trobriand - reverberado por inúmeras resenhas 

críticas e defensivas (FIRTH, 1988, p. XXIII-XXX) -,  era a vez de trazer a lume um 

escrito de mesma forma e conteúdo antropológico, um registro prévio de pesquisa, 

exemplar e ilibado, produzido por uma autoridade intelectual inconteste, que tanto seu  

ingresso acrescesse prestígio ao panteão de autores da Antropologia quanto remisse o 

imbróglio moral a que ficaram reféns os antropólogos frente a comunidade acadêmica 

(GEERTZ, 2014, p.15-17, [1974] p. 60-74). Após mais de vinte anos de pesquisas, o 

antropólogo estadunidense Lawrence Krader publicou, em 1972, os inéditos “Cadernos 

Etnológicos” de Karl Marx. 

 Esses cadernos foram escritos nos últimos meses da vida de Marx, entre os anos 

de 1880 a 1882 (KRADER, 1988, p.70 e 2015, p.324-330) - em momentos de intensa 

convalescência e luto para o autor. Acometido de fortes e constantes dores de cabeça, 

bronquite e furunculose, Marx assistia a sua querida esposa, Jenny von Westphalen, nos 

últimos estágios de um câncer no fígado, que a levou em dezembro de 1881. Sozinho, 

deprimido e enfermo, ainda lhe restaram forças para socorrer sua filha mais velha, Jenny 

Marx Longuet, que morreu de câncer na bexiga (KONDER, 1999, p.144-146 e MUSTO, 

2018) antes dele falecer, em março de 1883.  

 Enfim, não faltavam razões para Marx bradar os reveses e registrar em suas 

anotações particulares os piores ou mais melancólicos adjetivos contra seus objetos de 

estudo, como fizera Malinowski1, em seu luto e desforro contra os nativos. Entretanto, 

nada disso transparece em seus cadernos.  

                                                           
1 Certamente, essas considerações não se tratam de um juízo de valor depreciativo aos diários de 

Malinowski. Em verdade, sua observação participante e o seu grau de isolamento o fizeram adotar o diário 

de campo também como um texto confessional. Marx não adotava esse tipo de escrita em seus cadernos. 

Mesmo quando estada na jornada de trabalho de campo na África (Argel, de fevereiro a maio de 1882). 

Marx se correspondia com amigos e familiares e nessas cartas expressava seus sentimentos e opiniões, 

como veremos no terceiro capítulo. 
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Seus apontamentos e transcrições registram a seriedade ética, serenidade 

epistemológica e dedicação acadêmica com que foi procedida a leitura e reflexão das 

obras de vários antropólogos evolucionistas, dentre eles Lewis Henry Morgan, John Budd 

Phear, Henry Summer Maine, Johann Bachofen, John Lubbock, Edward Burnett Tylor, 

dentre outros.  

 Tais escritos faziam prova da titânica erudição de Marx. A sintaxe dos textos 

envolvia conjuntamente o alemão e inglês em uma forte compressão conceitual, 

acompanhada de abreviações e de um grafismo próprio. Várias fontes citadas por Morgan 

e Maine provinham da antiguidade clássica e Marx as havia lido na língua original, seja 

grego ou latim. Em suas anotações Marx expõe suas opiniões sobre os textos citados pelos 

autores, expõe seu modus operandi de pesquisa e corrige a tradução de Homero, feita por 

Morgan (KRADER, 1988, p. IX). Quanto a temática que interessava a Marx – 

classificações históricas, meios de subsistência, família, sistema de parentesco, sucessão 

e herança, propriedade privada e formas comunais, organização social e criação de Estado 

- são elas plenamente compatíveis com os assuntos da antropologia oitocentista. 

 O texto restou inacabado e tampouco corresponde a totalidade da pesquisa. Marx 

continuou estudando antropologia e discutindo suas análises até a morte (KRADER, 

1988, p. 1). Desejava escrever um livro expondo suas novas perspectivas e descobertas 

acerca das sociedades primitivas e das não-ocidentais e o elo morganiano entre família 

patrilinear, a propriedade privada e a criação do Estado, a fim de acrescer sua crítica ao 

colonialismo europeu e ao sistema capitalista.  

 No ano seguinte a sua morte, seu amigo e companheiro intelectual, Friedrich 

Engels, fez jus ao desejo do Mestre e publicou suas conclusões em “A origem da família, 

da propriedade privada e do Estado”. Em suas primeiras palavras:  

 

Os capítulos a seguir constituem, de certo modo, a execução de um testamento. Ninguém 

menos que Karl Marx havia reservado para si a tarefa de expor os resultados das pesquisas 

de Morgan em conexão com os resultados de sua – e, em certa medida, posso dizer nossa 

– investigação materialista da história e, desse modo, evidenciar toda a sua importância. 

Pois foi Morgan quem redescobriu na América do Norte a concepção materialista da 

história descoberta por Marx quarenta anos antes e, ao comparar barbárie com civilização, 

foi levado por ela, no que diz respeito aos seus pontos principais, aos mesmos resultados 

obtidos por Marx. A Ancient Society¹ de Morgan foi tratada pelos porta-vozes da ciência 

‘pré-histórica’ da Inglaterra do mesmo modo que O capital foi tratado por muitos anos 

pelos economistas de ofício na Alemanha, ou seja, ambos foram tão diligentemente 

copiados quanto obstinadamente silenciados. Meu trabalho não pode ser senão uma pobre 

compensação para aquilo que meu falecido amigo não pode oferecer. No entanto, nos 
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extensos excertos que ele fez do trabalho de Morgan, há observações críticas que 

reproduzirei aqui, na medida do possível. (ENGELS, 2019 [1884], p.19). 

 

 Apesar da notoriedade alcançada pelo livro de Engels, os manuscritos 

investigativos de Marx passaram ao ostracismo acadêmico. Pelo menos no Ocidente. Os 

originais dormitaram anos a fio entre outros rascunhos de Marx, no Instituto Internacional 

de História Social (International Institute of Social History - IISG) em Amsterdam (livros 

B146 e B150) até Lawrence Krader os “redescobrir” para o público acadêmico.  

Uma tradução parcial russa, realizada em 1945, pelo Instituto Marx-Lenin de 

Moscou, se tornou objeto de estudos na antropologia soviética devido ao projeto 

germano-russo MEGA (Marx-Engels-Gesamtausgabe: Obra completa Marx-Engels), 

iniciado na década de 20. Na URSS “A origem da família, da propriedade privada e do 

Estado” de Engels faziam parte dos cânones da doutrina estatal marxista, e diante da 

reflexão de Marx e Engels sobre “A sociedade antiga”, Lewis Morgan era levado em alta 

conta (ALVARES, 2019, p. 43). Uma cópia dessa tradução chegou aos Estados Unidos e 

chamou a atenção do filósofo alemão marxista Karl Korsch em 1949 (KRADER, S.1, B. 

21, J.6, p. 77 e 101; KOSCH, 1975, p. 289). No mesmo ano em que teve contato com a 

tradução, Korsch conheceu Lawrence Krader e sugeriu que ele assumisse a “tradução 

definitiva” dos Cadernos Etnológicos para o inglês. 

 Inicialmente, Lawrence Krader foi consultado por Korsch como tradutor de russo. 

Krader fora aluno de Franz Boas e durante a Segunda Guerra Mundial ingressou na 

marinha mercante norte-americana - face a cooperação soviética-estadudinense da Lei 

Lend-Lease. Ele fixou seu trabalho de campo em Leningrado por três anos, onde aprendeu 

russo e se especializou em estudos da Ásia Central - tendo retornado aos Estados Unidos 

após o fim da Guerra (KRADER, S.1, B. 21, J.6, p.51-53). Ao traduzir as palavras iniciais 

do texto, o índice, seria impossível a qualquer antropólogo permanecer inerte a 

proximidade dos estudos de Marx com o evolucionismo cultural:  

 

1. Lewis Morgan, Sociedade antiga, Londres, 1877 (pp. 1-98). 

2. J. W. B. Money, Java ou como gerir uma colônia, 2 vols., Londres, 1861 (pp. 99-127). 

3. Sir J. Phear,  A vila ariana na Índia e Ceilão, 1880 (pp. 128-155). 

4. Dr. Rudolph Sohm, Direito francófono e direito romano, etc. (pp. 155-159). 
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5. Sir Henry Summer Maine, Palestras sobre o início da história das instituições, Londres, 

1875, (p. 160) (MARX, 2015, p.235, tradução nossa 2)    

 

 É fácil imaginar com a leitura dessas primeiras palavras o arrefecer do interesse 

filosófico de Korsch em concomitância a exclamação antropológica de eureka de Krader. 

Enfim, a tradução e a hermenêutica antropológica do Cadernos Etnológicos de Marx se 

tornaram o grande projeto acadêmico da vida de Krader.  

Portanto, no seu ápice profissional - quando ocupava o cargo de secretário-geral 

da União Internacional de Ciências Antropológicas e Etnológicas (IUAES) -, Krader 

publica não só a tradução, mas conjuntamente sua interpretação e análise dos “Cadernos 

Etnológicos” de Marx. 

 Na década de 70, Karl Marx estava em ascendência nos meios universitários 

ocidentais. Seus textos pululavam nas ciências sociais e humanas. O espetro da influência 

marxista ultrapassava as aulas e desaguava nas ruas, em manifestações e greves, nas lutas 

pela ampliação dos direitos civis, nos protestos contra a Guerra do Vietnã, na 

contracultura, na Guerra Fria, na vanguarda artística e em outros eventos que marcaram 

uma série de mudanças de comportamentos impulsionados pelo movimento de maio de 

1968 (SEIDMAN, 2004). 

Nesse momento, recepcionar os cadernos de Marx como textos antropológicos 

importaria no protagonismo da Antropologia em um movimento cultural universitário de 

vanguarda (BOURDEIU, 2018, p. 65 e 99 e INGOLD, 2018, p.50-52), marcando 

mudanças benfazejas ao cenário antropológico, corroído pela crítica ao respaldo dado há 

longas décadas por alguns de seus setores, às políticas neocolonialistas.  

 Metodologicamente, a fonte antropológica também era arrojada. Cadernos de 

campo eram comuns nos trabalhos etnográficos, mas cadernos de pesquisa de gabinete 

eram raros em Antropologia. A exatamente  isso correspondia os Cadernos Etnológicos 

de Marx, o assento gráfico dos recolhimentos de informações de “segunda mão” e a 

análise das informações antropológicas colhidas no gabinete de trabalho de Marx - 

logrado tanto no escritório da Estrada Maitland Park, 41, em Hampstead, Londres quanto 

no G7,  sua mesa preferida na sala de leitura do Museu Britânico -, em que Marx procura 

                                                           
2 Tradução do autor. Texto original:1.Lewis Morgan, Ancient society, Londres, 1877 (pp. 1-98). 

2. J. W. B. Money, Java etc. 2 vols., Londres, 1861 (pp. 99-127). 

3. Sir J. Phear, The Aryan village in India & Ceylon, 1880 (pp. 128-155). 

4. Dr. Rudolph Sohm, Fränkisches Recht u. römisches Recht, etc. (pp. 155-159). 

5. Sir Henry Summer Maine, Lectures on the early history of institutions, Londres, 1975, (p. 160). 
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perceber não o que os autores pesquisados percebem em seus textos, mas com o que, por 

meio do que e através de que – numa nous filosófica dos textos -, esses pesquisadores 

percebiam as sociedades primitivas.  

 Enfim, não faltava ambiência acadêmica, prestígio aos nomes de Marx e Krader, 

ou demais contextos para que a recepção dos Cadernos Etnológicos de Karl Marx fosse 

um sucesso na Antropologia. Então, o que deu errado? O que transformou esses novos 

ares, essa promessa de um texto canônico e do ingresso de um gigante no rol de 

antropólogos, a se transmutar nos dias de hoje em um evento apócrifo e apagado dos 

diálogos acadêmicos?  

 Não acredito que essas perguntas tenham uma resposta única, simples e concisa. 

Não se trata de algo que possa ser afirmado de antemão, mas sopesado com acuidade 

diante da complexidade e da polissemia dos eventos e autores envolvidos que 

procuraremos esboçar, e principalmente após todos nos dispormos a escutar o “silêncio” 

que se fez com o “apagamento” dos Cadernos Etnológicos de Marx no meio histórico-

antropológico e as “preconcepções” que a desconstrução da imagem de Karl Marx como 

um eurocêntrico, economicista, absorvido pelas sociedades modernas, pela luta de classes 

e pela crítica ao sistema capitalista, apresentado em algumas salas de aula como um 

pseudo-espectro-crítico, redarguido pela teoria da dádiva de Marcel Mauss.  

 A primeira questão que devemos ter em conta é que não estamos diante de um 

deserto acadêmico. Ao contrário. Muitos teóricos marxistas mantinham um diálogo 

próximo a antropologia principalmente entre as décadas de 60 e 80, naquilo que Thomas 

Hylland Eriksen e Finn Silvert Nielsen denominaram da “volta de Marx” e “marxismo 

estrutural” (2018, p.154-159). E vários antropólogos de orientação marxista – tais como 

Julian Steward com sua teoria da evolução cultural pelo materialismo, Leslie White com 

o determinismo tecnológico, Max Gluckman com sua análise das crises e conflitos e 

Claude Meillassoux com a “sociedade cinergética” (sendo o modo de produção traço 

determinante do processo social, político e ideológico de uma sociedade) – procuraram 

estabelecer os parâmetros econômicos e políticos marxistas nas sociedades estudadas e a 

observar os mecanismos da transformação que levava sociedades tradicionais a paulatina 

inserção na economia capitalista. 

 Entretanto o que queremos falar não é exatamente disso. Nossa pesquisa não é 

sobre a ambiência do marxismo na antropologia no momento da publicação dos Cadernos 

Etnológicos de Marx. É claro que essa assertiva nos dá conta da receptividade e da 
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atuação da tradição marxista no meio antropológico - que é notório e inegável -, mas o 

que nos interessa aqui é que a posição de Krader ao publicar os registros de Marx vai 

além da cosmovisão política-filosófica da tradição marxista em uma sinergia 

interdisciplinar com a antropologia. Talvez, se as coisas tivessem se limitado a esse 

cenário – e se nos permitirem esse rápido exercício de retrodição histórica –, as chances 

de sucesso do livro publicado por Krader teriam sido bem maiores.   

 A segunda questão a que chamamos a atenção é relativa a história, a natureza dos 

escritos e a alegada falta de atenção a esses Cadernos de Marx. A “descoberta” dos 

Cadernos Etnológicos não é um acontecimento sui generis por completo na bibliografia 

de Marx. Eles fazem parte de uma série de manuscritos inéditos descobertos ao longo do 

século XX. Dentre os mais conhecidos estavam “A ideologia alemã” e “Manuscritos 

Econômicos-Filosóficos de 1844”, ambos editados em 1932 e as correspondências de 

Marx e Engels publicadas na URSS entre 1934-1946. Certamente o mais importante é a 

série de rascunhos e minutas que constituíram o material preparatório do primeiro volume 

do “O Capital” - os “Esboços da crítica da economia política”, ou simplesmente 

Grundrisse (Esboços), em 1953 -, eles são acompanhados dos Cadernos Londrinos com 

os quais Engels concluiu o segundo e terceiro volumes do “O capital”. As inúmeras 

ramificações históricas dos escritos de Marx e Engels foram objeto de apurada e detida 

análise pelo historiador Eric Hobsbawm (1979, p.410-444). 

 Os Cadernos Etnológicos fazem parte de centenas de cadernos de pesquisas que 

estavam nos porões da casa de Marx no momento do seu passamento. Como Lucas 

Alvares afirma, eles fazem parte dos “negativos de suas intensas e interruptas produções” 

e diante da temática diferenciada não ocupam uma posição de destaque. Segundo ele:  

 

 Os assim chamados Cadernos Etnológicos não desfrutam de um lugar de destaque no 

pensamento de Marx. A disposição dos cômodos da casa de Marx em Londres nos anos 

finais de sua vida contemplavam, até certo ponto, a distinção entre seus textos publicados 

e acabados. Em sua biblioteca era possível observar, espalhados no interior de seu acervo, 

algumas de suas obras clássicas publicadas, bem como ediçõesdos jornais e revistas nas 

quais o velho mouro foi correspondente. Embora a biblioteca de Marx refletisse o 

resultado de sua produção, era no sótão de sua residência que se encontrava o “negativo” 

de suas intensas e initerruptas produções teóricas no decorrer de sua vida. Os rascunhos 

que constituíram posteriormente o que posteriormente foi denominado de Cadernos 

Etnográficos não eram encontrados, portanto, na mesma estante em que Marx guardava 

seus exemplares de O capital. A especificidade desse texto ressoou também no modo 

como ele foi recebido – ou ignorado – por grande parte da tradição marxista. 

Podemos elencar quatro argumentos que justificam uma falta de atenção devida por parte 

da tradição de intérpretes de Marx, aos seus assim chamados Cadernos Etnológicos: 1) a 
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constatação o distanciamento que a forma de rascunho desses Cadernos possuem em 

relação a outros escritos consagrados que incidiram no modo como esse autor teve sua 

importância reconhecida; 2) sob modo como são concebidos, os chamados Cadernos 

Etnológicos integralmente vieram a público tardiamente, no ano de 1972, quando os 

textos “basilares” do pensamento marxiano já dispunham de um lugar consolidado nas 

estantes de livros dos intérpretes, simpatizantes e críticos das obras de Marx; 3) houve 

uma certa indisposição, por parte de alguns intérpretes marxistas, de investigar de modo 

original tal obra, aceitando fielmente as formulações desenvolvidas por parte do editor 

dos Cadernos Etnológicos, o antropólogo Lawrence Krader; 4) a existência de 

características singulares que compõem o corpo desses intitulados Cadernos Etnológicos, 

impondo esforços morosos àqueles que se atreveram a investigá-los. (2019, p. 17) 

 

 Entretanto, devemos manter nossas ressalvas quanto a algumas das conclusões de 

Lucas Álvares. Primeiramente, a localização física dos Cadernos Etnológicos na casa de 

Marx após sua morte (apesar de Lucas Alvares não compartilhar a fonte dessa 

informação) não importa em prova inconteste do grau de importância do escrito para o 

autor. O que sabemos ao certo é que Marx estava estudando nos últimos meses de vida as 

obras de inúmeros antropólogos e que esses Cadernos guardam tanto o ineditismo de seu 

cerne temático quanto um registro do entusiasmo de Marx pelos temas encartados na “A 

sociedade antiga” de Lewis Morgan.  

Mesmo que, somente por amor ao debate, concordássemos por um instante com 

Álvares quanto ao lugar marginal e desimportante dos Cadernos Etnográficos para o 

próprio Marx, isso em nada modificaria a importância antropológica desses escritos, pois 

numa concepção interacionista o ato de leitura deve ser encarado como um processo de 

compreensão, do qual participam tanto o texto, sua forma e conteúdo, quanto o leitor, 

suas expectativas e conhecimentos prévios.  

Assim, o sentido e a importância da leitura como um processo cognitivo e 

perceptivo independem das intenções do autor ou da importância que o mesmo deu à sua 

criação. Ele está centrado no leitor e no reconhecimento da imanência do texto, ou seja, 

sua existência e autonomia próprias frente ao leitor. Sua importância está na possibilidade 

de abertura de horizontes quando o ser se apropria do ato de ler (SANTOS-THÉO, 2003, 

p.2 e DURAN, 2009, p. 4). E observar essa abertura de horizontes, essa construção de 

significados numa linha cognitivo-processual e discursiva única, propiciada pela leitura 

das obras antropológicas por Karl Marx é um dos maiores tesouros antropológicos dos 

Cadernos Etnológicos. 

Também o fato da tardança do conhecimento público desses Cadernos ser objeto 

de desinteresse geral deve ser sopesado com uma certa desconfiança. O ineditismo do 
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escrito de autores clássicos nunca foi motivo para desinteresse e morosidade nas ciências 

sociais e humanas. Pelo contrário, a curiosidade e o desconhecido são importantes 

elementos propulsionadores de estudos, apresentações científicas e pesquisas.   

O terceiro item suscitado por Álvares – a indisposição investigativa da 

apresentação de Krader merece ser tratado de forma mais minudente, sendo parte da nossa 

terceira argumentação prévia. Como veremos a seguir na edição e comentários dos 

Cadernos Etnológicos de Marx, a escrita de Krader medeia entre extremos.  

Na maior parte de sua introdução e notas ele apresenta os Cadernos como uma 

contribuição acadêmica ao pensamento antropológico e a atuação de Karl Marx a de um 

etnólogo profissional:   

 

Quando em 1972 publiquei, com a maior precisão e fidelidade possível, a transcrição dos 

trechos e notas de Marx, agora traduzidos para o espanhol, minha intenção era 

disponibilizar aos estudiosos, interessados e céticos, uma fonte sólida sobre o trabalho 

etnológico de Marx. (KRADER, 1988, p.13, tradução nossa3) 

 

Os estratos etnológicos de Marx mostram qual era a orientação de seu pensamento e as 

questões fundamentais a que ele dedicou sua investigação sobre a evolução humana e a 

história das sociedades primitivas e civilizadas. Estes cadernos de apontamentos tem uma 

importância especial, primeiro porque permitem acompanhar a evolução das ideias de 

Marx em um terreno em que nos deixou poucas notas e, segundo, porque essas ideias 

devem ter sido retiradas de obras orientadas a outros temas ou comparadas com as de seu 

co-autor Friedrich Engels. Não somente são importantes para o estudo de sociedades 

antigas ou primitivas, mas também para enfrentar problemas atuais na história – evolução 

e revolução da sociedade -, ao socialismo, a ciência e a filosofia. Por isso é importante 

que sejam disponibilizados ao público. (KRADER, 1988, p.6, tradução nossa4) 

 

Seu estudo da sociedade primitiva foi impulsionado principalmente do ponto de vista da 

civilização europeia; uma vez que os perigos do etnocentrismo, da xenofobia e da 

                                                           
3 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Cuando em 1972 publiqué tan exacta y fielmente com era 

posible la transcripcíon de los extractos y notas de Marx ahora traducidos al castellano, mi intención era 

poner a disposición de estudiosos, interessados y escépticos uma fuente sólida tocante al trabajo etnológicos 

de Marx. 

 
4 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Los extractos etnológicos de Marx muestran cuál era la 

orientación de su pensamento y las cuestiones fundamentales a que se dedicó su investigación sobre la 

evolución humana y la historia de las sociedades primitivas y civilizadas. Estos cuadernos de apuntes tienen 

una importancia especial, primero porque permiten seguir la evolución de las ideas de Marx en un terreno 

en el que nos ha dejado pocos apuntes aparte de éstos; y, segundo, porque esas ideas han debido ser tomadas 

de trabajos orientados a otros temas o bien cotejadas con las de su coautor Friedrich Engels. No sólo son 

importantes para estudiar las sociedades antiguas o primitivas, sino también de cara a problemas actuales 

de la historia - evolución y revolución de la sociedad-, al socialismo, la ciencia y filosofía. Por eso es 

importante que se hagan directamente accesibles al público. 
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superioridade racial começaram a ser notados, tendo Marx chamado a atenção sobre isso 

com especial agudeza. 

Durante o período que nos referimos, o viajante casual se transformou em um etnógrafo 

profissional (sic) e o interesse objetivo, o interesse pelas chamadas ciências 

antropológicas e etnológicas dominou imediatamente sobre os interesses políticos, 

econômicos, denominacionais ou missionários.  (KRADER, 1973, p. 5-6, tradução 

nossa5) 

 

Em outros momentos, Krader parece querer ultrapassar o texto apresentado, 

adentrar além da bibliografia de Marx e ditar os fundamentos teóricos de uma “nova 

antropologia” marxista para toda a comunidade acadêmica, como afirma o antropólogo 

checo Peter Skalník: (1980, p. 136-1476). Esses fundamentos, além de estarem numa 

disparidade diacrônica com o texto de Marx ainda estavam em franca dissonância com as 

teorias antropológicas vigentes, as acusando por vias oblíquas de atomismo face a 

dicotomia natureza e cultura -  mas em perfeita harmonia com a dogmática marxista 

contemporânea -, numa perigosa analogia teórica-aglutinadora. É o que podemos 

observar em suas palavras, cuja importância não dispensa a longa transcrição: 

 

A nova antropologia pode resumir-se nas seguintes teses:  

1) A espécie humana é parte da ordem natural, não há nada no homem que se encontre 

fora dessa ordem. A ideia de que a condição humana não é verificável empírica, material 

ou cientificamente é uma fantasia. Não há causas objetivas nem subjetivas para separar a 

humanidade do resto da natureza. 

2) O homem é por natureza um ser social. A vida na sociedade humana configura a 

constituição e funções da espécie humana, em dependência com as relações sociais dentro 

de uma determinada sociedade; fora dessas relações não há nenhuma existência. Cada ser 

humano individual é um nexo de relações sociais, do mesmo modo que a sociedade é um 

nexo de relações individuais. 

3) A partir de sua existência animal anterior a espécie humana se desenvolveu até alcançar 

sua forma e funções atuais por meio de um trabalho em sociedade, primeiro bastante 

grosseiro e a seguir mais complexo e direito. 

4) A espécie humana é a única que se produziu a si própria mediante o aperfeiçoamento 

das virtudes evolutivas inerente naturalmente a figura humana, as mãos e o cérebro. 

                                                           
5 Texto traduzido pelo autor. Texto original: El estúdio de la sociedad primitiva fue impulsado 

principalmente desde el punto de vista de la civilización europea; a la vez que los peligros del 

etnocentrismo, la xenofobia y la superiordad racial, comenzaron a notarse y Marx llamó la atención sobre 

esto como uma especial agudeza.  

Durante el período a que nos referimos, el viajero casual se transformo em um etnógrafo professional, y el 

interés objetivo, o interés así llamado de las ciências antropológicas y etnológicas, dominó sobre lons 

interesses políticos, económicos, confesionales y misioneros inmediatos. 

 
6 Destacamos o seguinte trecho de Peter Skalník:  Esta antropologia será a negação da etnologia ou da 

antropologia empírica social e/ou cultural como uma das ciências sociais atomizadas da sociedade civil 

Texto traduzido pelo Autor. Texto original: This anthropology will be a negation of ethnology or empirical 

social and/or cultural anthropology as one of the atomized social sciences in civil society. 
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5) A dialética da continuidade com a ordem natural se opõe sua negação, a 

descontinuidade com a ordem natural. A mediação interposta do trabalho e inventividade 

humana nos alienou de nosso ambiente natural.   

6) A. O processo de trabalho é o intercambio material com a natureza e os resultados 

desse processo estão contidos na cultura da espécie humana. A cultura da humanidade, 

enquanto abrange o campo pelo qual entramos em contato com o ambiente natural, 

configura configura o campo em que trabalhamos para nossa subsistência. A cultura em 

sua totalidade é o instrumento com o qual trabalhamos com a natureza fora de nós e em 

nós. É o instrumento do nosso trabalho e seu campo de aplicação é o mesmo âmbito 

cultural. 

B. O grau de alienação em que a humanidade se encontra frente a natureza é medido pela 

distância que percorremos, ou seja, pelo grau de intervenção cultural na relação entre a 

sociedade humana e a natureza. 

7) A. A alienação da humanidade frente a natureza é um distanciamento atual.  No 

entanto, potencialmente, a espécie humana é a mesma coisa com a natureza, como foi o 

caso do nosso passado animal. 

B. A dialética da relação atual e potencial com a natureza é o objeto de nosso saber 

humano, atualmente tão separado do saber natural como a espécie humana está da 

natureza. Está é a primeira alienação que deve ser superada.  É a alienação primária dos 

primeiros habitantes humanos do planeta (sic), que por interposição da mediação cultural 

se separaram do seu meio natural. 

8) A espécie humana não está em um estado definitivo, mas é capaz de transformação. A 

vida anterior dos homens de uma comunidade foi transformada em uma vida dos homens 

em uma sociedade de classes antagônicas. A alienação primária da humanidade na 

sociedade é a condição necessária dessa mudança. A alienação secundária, portanto, 

representa na história humana um fator derivado, não primário; não é uma força por si. 

9) A. O indivíduo humano pertencia anteriormente a uma comunidade, da qual primeiro 

se apartou os ricos e poderosos, acumulando o produto excedente por seu interesse 

próprio. A sociedade produtora da mais-valia gerou os primeiros interesses de classe e os 

primeiros indivíduos, os indivíduos de classe, com consciência de sua posição 

privilegiada. Separados do todo, começaram a defender seus interesses particulares, de 

modo que a sociedade se viu dividida entre as esferas pública e privada. Os produtores 

do plus-produto não desenvolveram sua individualidade até serem dissolvidos nas 

comunidades que formavam. 

B.  A produção de mais-valia e sua distribuição desigual dividiram a sociedade em classes 

mutuamente antagônicas, cujas relações entre si e com o todo social são determinados por 

suas relações com esse produto excedente e sua distribuição. A acumulação de 

propriedade é resultado da produção da mais-valia na sociedade e da sua distribuição 

desigual e injusta. A posse e sua acumulação são coisas secundárias, derivadas, em uma 

palavra: da forma. O processo da produção na sociedade e a distribuição desse produto 

social são os determinantes primários na formação das classes sociais e em suas relações 

recíprocas.  

10)  A comunidade original, formada por iguais, é a forma revolucionaria da sociedade, 

forma que receberá um novo conteúdo após a mutação histórica que experimentou a 

humanidade e uma vez que tenha sido superada a exploração na forma de escravidão, 

servidão e capitalismo.  

11) Os produtores imediatos, que pertencem a classe explorada em suas várias formas e, 

em vez dos meios de produção, só possuem sua própria mão de obra para vende-la, 

constituem uma classe que leva em si mesmo o gérmen da sociedade futura. A parte se 

converte no todo por um ato revolucionário: uma virada total na sociedade existente. Sua 

própria transformação converte o passado no futuro, passando a ser coisa distinta do que 
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havia sido até então, se escreve de novo. Só assim é possível o socialismo. (KRADER, 

1988, 3-4, tradução nossa7)  

                                                           
7 Tradução do autor. Texto original: La nueva antropología puede resumirse en las siguientes tesis: 

1) La especie humana es parte del orden natural; no hay nada en el hombre que se encuentre fuera de ese 

orden. La idea de que la condición humana no es verificable empírica, material o cientÍficamente, es una 

fantasía. No hay causas objetivas ni subjetivas para separar a la humanidad del resto de la naturaleza. 

2) El hombre es por naturaleza un ser social. La vida en la sociedad humana configura la constitución y 

funciones de la especie humana, en dependencia de las relaciones sociales dentro de una sociedad 

determinada; fuera de estas relaciones no hay existencia ninguna. Cada ser humano individual es un nexo 

de relaciones sociales, del mismo modo que la sociedad es un nexo de relaciones individuales. 

3) A partir de una existencia animal anterior, la especie humana se ha desarrollado hasta alcanzar su forma 

y funciones actuales por medio de un trabajo en la sociedade primero basto, luego más complejo y diestro. 

4) La especie humana es la única que se ha producido a sí misma mediante el perfeccionamiento de las 

virtualidades evolutivas inherentes naturalmente a la figura humana, las manos y el cerebro. 

S) A la dialéctica de la continuidad con el orden natural se le opone su negación, la discontinuidad con el 

orden natural. La mediación interpuesta de trabajo y obra del hombre nos ha enajenado a nuestro medio 

natural. 

6) A. El proceso del trabajo es el intercambio material con la naturaleza y los resultados de este proceso se 

hallan contenidos en la cultura de la especie humana. La cultura de la humanidad, a la vez que abarca el 

campo por el que entramos em contacto con el medio natural, configura el campo en el que trabajamos por 

nuestro sustento. La cultura en su totalidad es el instrumento con el que trabajamos la naturaliza fuera de 

nosotros y en nosotros. Es el instrumento de nuestro trabajo y su campo de aplicación es el mismo ámbito 

cultural. 

B. El grado de enajenación en que se encuentra la humanidad frente a la naturaliza se mide por la distancia 

que nosotros tomamos, es decir por el grado de intervención cultural en la relación entre la sociedad humana 

y la naturaleza. 

7) A. La enajenación de la humanidad frente a la naturaleza es un distanciamento actual. Sin embargo 

potencialmente la especie humana es una misma cosa con la naturaleza, como fue el caso en nuestro pasado 

animal. 

B. La dialéctica de la relación actual y potencial con la naturaleza es el objeto de nuestro saber humano, 

actualmente tan separado del saber natUral corno la especie humana lo está de la naturaleza. Esta es la 

primera enajenación que debe ser superada. Es la enajenación primaria de los primigenios habitantes 

humanos del planetat que, por interposición de la mediación cultural. se separaron a sí mismos de su médio 

natural. 

8) La especie humana no se halla en un estado definitivo, sino que es capaz de transfonnación. La vida 

anterior de los hombres en una comunidad se ha transformado 

en una vida dentro de una sociedad de clases antagónicas. La enajenación primaria de la humanidad en la 

sociedad es la condición necesaria de este cambio. La enajenación secundaria, por tanto, representa en la 

historia humana un factor derivado, no primario; no es una fuerza de por sí. 

9) A. El individuo humano pertenecía antaño a una comunidad, de la cual se separó primero el rico y 

poderoso, al acumular el plusproducto en su propio interés privado. La sociedad productora de plusvalía 

generó los primeros intereses de clase y los primeros individuos, los individuos de clase) con conciencia de 

su posición privilegiada. Separados del todo, se pusieron a defender su interés privado, de modo que la 

sociedad se encontró dividida entre el ámbito público y el privado. Los inmediatos productores del 

plusproducto no desarrollaron su individualidad hasta que se disolvieron las comunidades que formaban. 

B. La producción de plusvalía y su desigual reparto ha dividido la sociedad en clases mutuamente 

antagónicas, cuyas relaciones entre sí y con el todo social se hallan determinadas por sus relaciones con 

este plusproducto y su distribución. La acumulación de propiedad es un resultado de la producción de esta 

plusvalía en la sociedad y de su desigual e injusto reparto. La posesión y su acumulación son algo 

secundario, derivado, en una palabral: formal. El proceso de la producción en la sociedad y el reparto de 

este producto social son los determinantes primarios en la formación de clases sociales y sus relaciones 

recíprocas. 

10) La comunidad primigenia, formada por iguales, es la fonna revolucionaria de la sociedad, fonna que 

recibirá un nuevo contenido tras la mutación histórica que ha experimentado la humanidad y una vez que 

haya sido superada la explotación en forma de esclavitud, servidumbre y capitalismo. 
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 Em nenhuma linha dos Cadernos Etnológicos de Marx vemos qualquer menção 

as 11 teses de Krader. Neles, Karl Marx simplesmente estuda obras da antropologia 

evolucionista, focando sua pesquisa no processo de leitura, em comentários e 

transcrições. Ele não formula teorias e regras à antropologia. Tampouco Marx faz um 

exercício de predição teórico-antropológico para o século XX. Nem vemos coisa parecida 

em seu “testamento”, como Engels chamou o livro “A origem da família, da propriedade 

privada e do Estado” baseado nesses estudos de Marx. Neles não há lições à teoria da 

antropologia, como inculca Lawrence Krader. 

 Em verdade, Lawrence Krader ultrapassa o seu intento de tradução e edição dos 

Cadernos Etnológicos para promover, debaixo do nome de Karl Marx e empregando 

argumentos de autoridade, um substrato teórico que nasceu de sua mente, advindo de um 

gigantesco exercício exegético combinando obras de autores contemporâneos a Marx, 

suas reflexões marxistas e a teoria antropológica. Mais do que estudos sobre a última 

pesquisa antropológica feita por Marx, seu texto se tratava de um manifesto marxistizante, 

intentando cooptar parte da comunidade antropológica para as fileiras de um movimento 

intelectual. 

O resultado do trabalho de Krader é externo as próprias evidencias encontradas 

nos Cadernos de Marx e eclipsam a importância dessa fonte histórica para a antropologia 

evolucionista. Suas análises são um enxerto da teoria marxista na antropologia, num 

perigoso híbrido8. Em síntese, seus estudos sofrem de erros de perspectiva e anacronismo.  

 Essas críticas guardam semelhança daquelas que o Professor Lucas Parreira 

Alvares vaticina o trabalho de Krader e que foram objeto de exposição na XIII Reunião 

                                                           
11) Los inmediatos productores, que pertenecen a la clase explotada en sus diversas formas y, en vez de 

medios de producción, sólo poseen su propia mano de obra para venderla, constituyen una clase que lleva 

en sí misma el germen de la sociedad futura. La parte se convierte en el todo por un acto revolucionario: 

un giro total de la sociedad existente. Su misma transformación conviene al pasado en el futuro, pasa a ser 

otra cosa distinta de lo que había sido hasta entonces, se escribe de nuevo. Sólo por eso es posible el 

socialismo.  
8 Nesse sentido, há substancial relevância transcrever as conclusões de Lucas Alvares: “o LKRP (Projeto 

de pesquisa Lawrence Krader, da Universidade Mcmaster)  publicou os ‘rascunhos dos rascunhos’, ou seja, 

as anotações de Krader durante o processo de edição dos Cadernos Etnológicos de Marx. Assim é possível 

notar que, sob a pretensão de dar uma maior inteligibilidade a esses rascunhos do velho mouro, Krader 

interferiu no texto suprimindo alguns termos, acrescentando outros e impondo sinais gráficos à escrita 

original de Marx.25 (parênteses nosso, 2019, p. 51) 

Bem como suas notas de rodapé: 25 Além disso, lendo diretamente a versão original dos Cadernos 

organizados por Krader, há uma dificuldade enorme em distinguir o que é comentário de Marx e o que é 

nota de rodapé do livro do Morgan pois ambos aparecem no texto interpelados pelo sinal gráfico de 

colchetes. Marx, em seus rascunhos, acrescentou ao corpo do texto as notas originais de rodapé de Morgan 

através do mesmo tipo de interferência de seus comentários, mas parece que Krader não se preocupou em 

distinguir essas especificidades durante seu processo de edição. (2019, p. 51) 
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de Antropologia do Mercosul, ocorrida em Porto Alegre/RS e organizada pela UFRGS, 

em julho do ano passado sob o título “Introdução aos Cadernos Etnológicos de Karl 

Marx”. Em suas palavras:   

 

O problema central de interpretação de Krader é que suas formulações foram respaldadas 

por autores de renome no interior da própria tradição marxista do século XX, como 

Thompson e Dunayevskaya e, assim, os anos finais de produção teórica de Marx foram 

comprometidos por uma análise que em grande medida não corresponde à magnitude das 

investigações que Marx vinha desenvolvendo ²³. Mesmo aqueles que não endossaram as 

interpretações de Krader, também se mantiveram acríticos a grande parte de suas 

conclusões (cf. Musto, 2018). Por isso acreditamos ser fundamental a compreensão de 

onde, em que momento, e em que sentido situam-se os Cadernos Etnológicos na obra de 

Marx. Se por um lado essa nossa investida se propõe como uma crítica à interpretação de 

Krader desses Cadernos, ela também apresenta, em essência, nossa própria interpretação.  

Em seu texto autobiográfico, Krader diz ter lido todos os trabalhos de Marx publicados 

em seu tempo, e pôde afirmar categoricamente: “Não conheço ninguém que tenha lido 

criticamente e dominado a obra de Marx [mais] do que eu. Korsch o conhecia bem; porém 

ele leu Marx com olhos diferentes e com um propósito diferente do meu” 27. E qual seria 

essa distinção entre as leituras de Krader e Korsch? Nosso antropólogo faz questão de 

responder: “ele [Korsch] era um revolucionário marxista, eu não sou. Ele leu Marx 

dogmaticamente. Eu critico a teoria do valor de Marx”. Não é de surpreender que nosso 

pretensioso editor/intérprete tenha abandonado, nas décadas posteriores, qualquer tipo de 

investigação condizente com legado marxiano. Porém, os estudos do antropólogo das 

abordagens marxianas foram relevantes aos seus propósitos pessoais. Em suas próprias 

palavras, “Para meu projeto maior, a Teoria da Noesis, o estudo de Hegel e Marx foi um 

passo necessário... negativamente concluí que Marx, apesar de seu vasto conhecimento 

filosófico e sólida preparação, não tinha teoria da mente e da consciência; a teoria idealista 

de Hegel sobre esses assuntos era apenas de interesse histórico, e isso me deu um alvo 

para criticar”. Bem, cabem a vocês leitores decidirem quais formulações teóricas são 

ainda relevantes para pensar a realidade efetiva de nosso tempo: se são as contribuições 

de Hegel e Marx ou a “Teoria da Noesis” de Lawrence Krader (ALVARES, 2019, p.52-

53). 

  

 Mas a crítica não se rende aos dias atuais, somente. Antes mesmo de Krader 

publicar os Cadernos de Marx sentia-se nos eixos antropológicos estadunidenses e 

britânicos, expostos à sombra da Guerra Fria, uma certa impermeabilidade a doutrina 

marxista, mesmo entre os materialistas tais como Alfred Meyer, que afirmava que “a 

antropologia se desenvolveu com inteira independência do marxismo” (1954, p.22) e num 

grau mais intenso, como dispôs Marvin Harris ao dizer que a antropologia “se 

desenvolveu inteiramente contra o marxismo” (1979, p. 217). 

 Com exceção da resenha-crítica de W. Henderson (apud KRADER, 1988, p. 13) 

e aos elogios de Maurice Bloch (2004 [1983], p.45-47) não conseguimos localizar 
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nenhuma crítica direta ao texto de Krader-Marx. Talvez a egrégora do nome de Karl Marx 

arrefecesse os ânimos críticos a uma investida direta, restando as vias oblíquas. 

 As críticas indiretas mais furibundas foram as da lavra da antropologia política de 

Pierre Clastres. Dois anos após a publicação dos Cadernos Etnológicos chegava a vez de 

Clastres publicar “A sociedade contra o estado”. Nele Clastres critica a razão política 

ocidental, aferrada em noções de dominação e subordinação, e afirma que a sociedade 

civil pode prescindir da figura do Estado. Um novo conceito de sociedade primitiva estava 

sendo vindicado. Como leciona o Professor Ovídio de Abreu Filho “Na sua formulação 

mais concisa, este conceito pode ser assim enunciado: as sociedades primitivas são 

sociedades sem Estado e as sociedades sem Estado são sociedades contra o Estado” 

(2015, p.284).   

 Enquanto Clastres elogiava frontalmente a erudição etnológica de Marx e de 

Engels (2017, p.37), indiretamente as tintas dirigidas ao marxismo e aos seguidores de 

Marx eram pesadas: 

 

o marxismo não pode pensar a sociedade primitiva porque a sociedade primitiva não é 

pensável no quadro dessa teoria da sociedade. A análise marxista vale, talvez, para as 

sociedades divididas ou para sistemas nos quais, aparentemente, a esfera da economia é 

central (o capitalismo). Uma tal análise é, mais do que impertinente, obscurantista quando 

quer se aplicar às sociedades não divididas, às sociedades que se afirmam na recusa da 

economia. Não se sabe se é fácil ou não ser marxista em filosofia, mas vê-se claramente 

que é impossível sê-lo em etnologia” (2004, 183) 

 

Não que seja muito divertido, mas é preciso refletir um pouco sobre a antropologia 

marxista, sobre suas causas e seus efeitos, suas vantagens e seus inconvenientes. Pois se 

o etnomarxismo constitui, por um lado, uma corrente ainda poderosa nas ciências 

humanas, a entomologia dos marxistas é, por outro, de uma nulidade absoluta ou, melhor, 

radical: é nula na raiz. Eis por que (sic) não é necessário entrar no detalhe das obras: pode-

se sem dificuldade tomar em bloco a abundante produção dos etnomarxistas, como um 

bloco homogêneo igual a zero. (...) (2004, p 213) 

 

Quero apontar apenas o obscurantismo militante dos antropólogos marxistas. Eles 

falsificam sem o menor pudor os fatos, espezinham-nos e trituram-nos até nada mais 

restar. Substituem a realidade dos fatos sociais pela ideologia de seus discursos. 

Mellazzoux, Godelier e companhia são os Lissenko das ciências humanas, insaciáveis em 

seu frenesi ideológico, em sua vontade de devastação da etnologia: até o fim, isto é, até a 

supressão pura e simples da sociedade primitiva como sociedade específica, como ser 

social independente. Na lógica do discurso marxista, a sociedade primitiva não pode 

simplesmente existir, não tem o direito à existência autônoma, seu ser só se determina em 

função do que virá depois dela, do que é seu futuro obrigatório. Para os marxistas, as 

sociedades primitivas são apenas, eles proclamam doutamente, sociedades pré-

capitalistas. (...) Tudo se explica a partir do capitalismo, pois eles possuem a boa doutrina, 

a chave que abre a sociedade capitalista e portanto todas as formações sociais históricas. 
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Resultado: para o marxismo em geral, o que {mede} a sociedade é a economia, e para os 

etnomarxistas, que vão ainda mais longe, o que mede a sociedade primitiva é a sociedade 

capitalista. E ponto final. (2004, p  226) 

 

Entretanto, a concepção histórica das sociedades para Marx era diferente daquelas 

pelas quais se pautavam os evolucionistas - que tinham o Estado, ou a civitas de Lewis 

Morgan, como estágio obrigatório no desenvolvimento de todas as sociedades.   

O imprescindível para Marx não passava pelo Estado mas pela produção, como 

atividade social inata a vida humana: “A vida dos seres humanos desde sempre esteve 

baseada na produção, de uma ou de outra maneira, na produção social, cujas relações 

chamamos de relações econômicas.” (MARX, 2011, p. 400-401). O termo “relações 

econômicas” é empregado aqui por Marx em seu sentido lato e não no sentido estrito,  

financeiro. Não se trata de dinheiro ou da sua gestão nas sociedades modernas, mas da 

produção, distribuição e consumo de bens e serviços que possam ser atinentes a qualquer 

grupo social. Nesse diapasão vemos que a existência das relações e modos de produção 

são inerentes a todos os grupos sociais, observadas suas particularidades. E esse é um 

tema eminentemente antropológico.  

Nesse sentido, a Professora Maria Cecília Manzoli Turatti: 

    

Ora, se nas sociedades estudadas por antropólogos não existem membros que se 

alimentam de raios do sol ou da brisa matutina, e de fato do domínio do real que eles 

estabeleçam relações de produção e de troca e, por conseguinte, devemos concordar 

inteiramente com Godelier. (2011, p.23) 

 

A produção é principiada pelo trabalho que “é, antes de tudo, um processo entre 

o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, 

regula e controla seu metabolismo com a natureza” (MARX, 2013, p.255).  

De outra feita, Marx não se preocupa em elaborar uma classificação histórica 

determinista das formas que precederam o modo de produção capitalista, mas de uma 

compreensão específica de modos de produção precedentes e das formas anteriores do 

trabalhador em relação as condições objetivas de seu trabalho (HOBSBAWN, 2006, p. 

28-29). Enfim, através da materialidade histórica Marx apropria-se das categorias que 

emanam da realidade, em suas generalidades e particularidades, e volta a ela utilizando-

as para explicar o movimento de constituição de fenômenos, a partir de sucessivas 

aproximações e da constituição de totalizações provisórias, passíveis de superação 
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sistemática, porque históricas. Nesse processo de apreensão, Marx considera fundamental 

dar visibilidade às contradições e as transformações ocorridas no percurso histórico, cuja 

análise amplia a possibilidade de atribuir-se sentidos e explicações à realidade 

Quem se ocupou em dar uma visão histórica determinista similar a compreensão 

dos evolucionistas foi Josef Stalin em 1938, ao expor uma “teoria da passagem 

necessária” e de um “destino histórico” linear de modos de produção em todas as 

sociedades. Segundo ele “A história conhece cinco tipos fundamentais de relações de 

produção: o comunismo primitivo, a escravidão, o feudalismo, o capitalismo e o 

socialismo.” (2014, p. 18). 

Para deixarmos absolutamente clara a não adesão de Marx a concepção linear e 

determinista de história trazemos ainda a carta de Marx ao jornal russo Otiechestviennie 

Zapiski no ano de 1877, que diz: “Portanto, acontecimentos de uma analogia que salta 

aos olhos, mas que se passam em ambientes históricos diferentes, levando a resultados 

totalmente díspares”; “quando se estuda cada uma dessas evoluções à parte, comparando-

as em seguida, pode-se encontrar facilmente a chave desse fenômeno” e conclui: 

“contudo, jamais se chegará a isso tendo como chave-mestra uma teoria histórico-

filosófica geral, cuja virtude suprema consiste em ser supra-histórica” (MARX, 2017, 

p.252-257). Como veremos mais adiante essa é a primeira diferença entre os postulados 

de Morgan e Marx que está implícita na redação dos Cadernos Etnológicos. 

Portanto, apesar do foco analítico e crítico de Karl Marx estar nas sociedades 

modernas, sua regência pelo sistema capitalista e em conceitos como dominação e 

alienação nada o impedia de voltar suas observações às sociedades nativas, ou mesmo as 

pré-históricas, como estava fazendo em seus Cadernos Etnográficos.  

Essas considerações de abecedário marxista passaram desapercebidas por Pierre 

Clastres, que mirou seu juízo crítico no Estado, na economia e no sistema capitalista como 

marcadores analíticos. Talvez, por façanhas similares a essas, Clastres tenha sido 

interrompido, quando expunha suas formulações contra o pensamento marxista em um 

seminário de Lévi-Strauss, pelo anfitrião, com a seguinte frase: “você sequer leu as obras 

que cita” (cf. GODELIER, 2018). 

Desabilitar toda a contribuição dos marxistas pelo risco de contágio ideológico 

como sugere Pierre Clastres é uma posição extremada e visceral. Mas é claro que não 

podemos deixar de levar em conta os perigos que os desvios de perspectiva diacrônica e 

sincrônica e demais estragos que uma ideologia militante possam causar à produção 
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antropológica, sem o necessário e prévio contrapeso da refutação teórica, da metodologia 

e da análise acadêmica – conditio sine qua non para o fazer antropológico. Grande parte 

do que vemos até aqui se trata disso: confunde-se os estudos de Karl Marx com as 

aspirações teóricas de Lawrence Krader; confunde-se Karl Marx com o marxismo; 

confunde-se os registros de um autor na segunda metade do século XIX com a doutrina 

marxista atual. 

Enfim, o que todo esse imbróglio que tratamos acima demonstra a grosso modo é 

que os Cadernos Etnológicos de Karl Marx estiveram cercados de assuntos dos mais 

diversos e que muitos deles não perquiriam frontalmente a natureza direta e histórica dos 

seus estudos para a Antropologia – enfim, não centraram a investigação dos Cadernos 

Etnográficos como fonte histórica e antropológica. Assim, precisamos olvidar nossos 

esforços para centrar nossa análise para uma visão marxiana-histórico-antropológica.   

Pontofinalizando e nos antecipando as futuras refutações, poderíamos refletir 

sobre a pertinência de trazer Marx para o ambiente acadêmico antropológico uma vez que 

ele está “tão disciplinarmente bem instalado na sociologia e nas ciências econômicas e 

políticas”. Enfim, por que se preocupar em lecionar nas aulas de teoria clássica e de 

história da antropologia as lições de um autor que será apresentado aos alunos em outro 

momento? 

Podemos começar respondendo que se trata de um dever histórico e antropológico 

trazer à reflexão da sala de aula, às apresentações científicas, aos grupos de estudos e 

pesquisas acadêmicas um pensador que na ambiência vitoriana dedicou os últimos 

instantes de sua vida à reflexão antropológica e que tanto tem a contribuir para o 

pensamento antropológico oitocentista.  

Ressaltar a importância do pensamento de Marx para a constituição das ciências 

sociais e humanas no século XIX seria um truísmo óbvio, mas para a antropologia ainda 

parece se fazer necessário. Sua bibliografia é um enorme mosaico, enciclopédico e 

incompleto. Por mais hercúleo que sejam os esforços acadêmicos não se consegue estuda-

las em completude. Assuntos como a paleontologia, matemática, eletricidade, dentre 

outros dos mais inusitados, foram objetos de pesquisa e anotações por Marx e raríssimas 

vezes são estudados. E, como procuraremos comprovar nessa monografia, o lugar 

merecido das reflexões antropológicas de Marx não é o incógnito acadêmico.  

Logo, por maior que seja a importância dos estudos interdisciplinares, não adianta 

trazer à lume reflexões sociológicas, políticas e econômicas de Karl Marx e deixar suas 
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ponderações antropológicas ausentes da lição - como se elas pudessem ser aprendidas por 

osmose acadêmica nas salas de aula de outras graduações ou pós-graduações, ou se 

pudéssemos deixar sua falta ser eventual e erradicamente suprida ao sabor dos estudos 

particulares ou das militâncias políticas.  

Agir dessa forma também importaria em exilar Karl Marx da antropologia. Seria 

“um fazer de conta” que os estudos antropológicos marxianos satisfizessem apenas uma 

curiosidade acadêmica, um conhecimento parcelar e de típico exotismo, permitidos 

somente aquelas chamadas pejorativamente de ciências derivadas. A totalidade da 

antropologia enquanto ciência, a aplicação de suas teorias e metodologias, o fazer 

antropológico em todos os seus matizes não alcançariam o pensamento de Marx senão 

pelas vias da obliquidade e do exotismo. Enfim, um erro crasso. 
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3. A SOCIEDADE ANTIGA DE LEWIS MORGAN 

 

Antes de entrarmos na investigação do texto de Marx, nas relações internas de 

consenso e dissenso entre os trabalhos de Morgan e Marx, na malha conceitual e nos 

tecidos categoriais que foram objeto de reflexão em seu processo de leitura, escrita e 

estudo devemos, sob pena de produzir uma mera exploração formal dos Cadernos 

Etnográficos, adentrar numa intercessão entre os textos e contextos, que além de observar 

a dissimetria entre os processos de escrita (que existem em um texto conscientemente 

escrito para publicação como o de Morgan e uma escrita de leitura, estudos e 

apontamentos particulares, como as de Marx), nos levem para além do escrito e por fim 

nos mostre a coerência interna do pensamento de Marx quanto aos seus estudos 

antropológicos. Enfim, o início de nossa investigação deve passar por um procedimento 

de “abordagem imanente”, como leciona o cientista social Sérgio Lessa: 

 

A abordagem imanente é o procedimento pelo qual o próprio texto se converte em “caso” 

e, dentro de limites e parâmetros que sempre devem ser explicitados, pode ser o palco de 

experiências e campo de provas de conceitos e das suas inter‑relações lógico‑teóricas. 

Ao se tomar um texto como o objeto de estudo, as exigências metodológicas são muito 

peculiares e distintas, por exemplo, das investigações empíricas das ciências humanas. E 

isto decorre do próprio objeto: as exigências postas à investigação de um texto são em 

tudo distintas das exigências postas pelo estudo dos “casos empíricos”. Os textos exibem 

duas dimensões que se articulam muito intimamente. Por um lado, temos a sua dimensão 

mais direta, imediata, explícita: sua articulação interna, seu conteúdo mais manifesto. 

Contudo, logo a seguir, esse conteúdo se desvela portador de dois outros momentos: a) o 

conteúdo acerca do qual o texto se silencia, o que o texto não diz e; b) aquilo que o texto 

afirma implícita ou então dedutivamente. (LESSA, 2007, p.17) 

 

Enfim, cabe-nos observar a complexa realidade que conflui dos estudos 

morganianos de Karl Marx. E preferimos iniciar fazendo um corte epistemiológico 

substancial numa conhecida tríade dessa temática: Morgan-Marx-Engels e assim, ao 

invés de estudar os liames e fundamentos ontológicos que ligam “A sociedade antiga”, os 

“Cadernos Etnológicos” e “A origem da família”, nos limitarmos a pesquisar os estudos 

de Marx sobre a “A sociedade antiga” de Morgan.  

Essa conexão dialética, onde cada texto inculca academicamente ao outro, numa 

espécie de contrapartida ao espaço que a “A sociedade antiga” de Morgan ocupa entre os 

clássicos da antropologia, que tanto esboroa a importância dos estudos de Engels e Marx, 

como acabou por se constituir num vetor de “influência inconsciente” nas teorias 
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antropológicas que consagraram um certo legado de Morgan, especialmente aquelas que 

partiram do estruturalismo de Lévi-Strauss9, como poderemos atestar pelas palavras do 

antropólogo Carmelo Tolosana: 

 

Se Morgan tivesse usado apenas o argumento lógico dedutivo, a leitura do livro teria sido 

relegada aos historiadores da disciplina; não seria mais que uma antiguidade para 

estudiosos. Na realidade, a maior parte do trabalho é dedicada à análise e estudo estrutural 

positivo de fatos, instituições e invenções. (..) A outra parte da explicação vem de 

condições estruturais universalmente operacionais. Nessa abordagem, reside a vigilância 

atual da tese de Morgan. Além disso, a análise ética ou estrutural moderna tem suas raízes 

na esplêndida visão estrutural de Morgan. (...). Até o vértice estruturalista levi-straussiano 

tem um começo indireto nas razões morganianas. (TOLOSANA, 1980, p.45-4610) 

  

Consideramos que dar ênfase ao protagonismo que raramente é imputado a Marx 

- até porque seus Cadernos Etnológicos eram “desconhecidos” pela Antropologia 

Ocidental até 1972 (como já tratamos na primeira parte) e a fortuna crítica sobre o tema 

se apoia até hoje, repetidas e repetidas vezes, no livro de Friedrich Engels – seria uma 

exigência metodológica da maior importância. 

 Enfim, colocar em causa e discussão o que era ortodoxamente tido como certo por 

uma descoberta, um desenvolvimento histórico inesperado (como o fora o 

“descobrimento” e tradução dos Cadernos Etnográficos de Marx) e com a introdução de 

novos argumentos de autoridade foi uma tática antropológica legítima de Lawrence 

Krader a qual desejamos enfatiza-la e nela prosseguir. 

Agindo dessa forma também nos colocamos contra um certo dogmatismo 

acadêmico tacanho, que atende as necessidades daquele complexo que György Lukács 

denominou de “o falso socialmente necessário” (2012, p. 6-9 e p. 11-15) e que nos campos 

universitários se materializa nos recursos aos textos canônicos e às autoridades 

constituídas para a domesticação dos espíritos - que tratam de demonstrar, a partir de 

                                                           
9 Nesse sentido o texto “Marx, Engels e a antropologia: notas sobre uma relação subliminar” de Piero de 

Camargo Leirner, Revista Dois Pontos, vol. 13, no. 1, UFPR e UFSCar, abr/2016, p. 73-87. 

 
10 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Si Mórgan se hubiera servido unicamente del argumento 

lógico deductivo, la lectura del libro, quedaría relegada a los historiadores de la disciplina; no pasaría de 

ser uma antigualla para eruditos. Em realidade, la mayor parte de la obra está dedicada al análisis y estúdio 

positivo, estructural, de hechos, instituiciones e invenciones. (..) La outra parte dela explicacion proviene 

de condicionamentos estructurales universalmente operantes. Em este enfoque radica la vigência actual de 

la tesis morganiana. Más aún: el análisis etic o estructural moderno tiene sus raíces em la espléndida visión 

estructural de Morgan. Incluso la vértice estructuralista levi-straussiana tiene um arranque indirecto em las 

verdades de razón morganianas.  
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novos escritos e pesquisas a veracidade de verdades já reveladas e sumuladas -, e que 

quando não condizem com as ratificações esperadas são barradas ou tem seu avanço 

dificultado, tudo sob as bênçãos da manutenção do status quo e da defesa do capital 

simbólico acadêmico adquirido (BORDIEU, 2011, p. 136). 

Assim, tendo sempre em conta que a prioridade metodológica e ontológica de 

nossa pesquisa está focada nos estudos morganianos de Marx sem, contudo, constituir um 

ciclo fechado que sirva somente para rememorar palavras e caminhos de pesquisa já 

trilhados - e que os demais antropólogos estudados nos Cadernos Etnológicos de Marx 

serão objeto de futuras pesquisas -, devemos seguir nossa investigação com algumas 

observações sobre “A sociedade antiga” de Lewis Morgan.  

Nossa intenção não é buscar no livro de Morgan ou mesmo nos Cadernos 

Etnológicos o que eles sejam enquanto tal ou esgotar a interpretação do texto num 

fichamento detalhado, mas sim o que nossa leitura projeta sobre eles, sobre certas 

semelhanças e dissensos entre as construções discursivas e analíticas de Morgan e Marx 

e assim continuarmos nossa indagação sobre o processo de leitura e estudo de Karl Marx. 

Como disse o marxista João Bernardo Maia Viegas Soares sobre sua análise do “O 

capital”: “não pode (...) ser analisado em um círculo fechado, pela rememoração piedosa 

das palavras do mestre, e deve ao contrário ser construído como sistema do que Marx 

disse e não disse, viu e não viu, do que existe implícita e explicitamente em sua obra.” 

(1977, p. 295). 

 Primeiramente devemos ressaltar que os processos cognitivos pelos quais Lewis 

Morgan conduziu a produção de sua escrita discursiva guardam pertinência com sua 

inclinação profissional de advogado, sua atuação no partido republicano na era Lincoln, 

e com o espírito jurídico da época, propalado pelo Código Civil Frances de Napoleão 

Bonaparte (1804). O processo de codificação civil, tributário do esforço enciclopédico 

iluminista, importava em um empenho inédito do Estado em sistematizar e dar conta, em 

uma única lei, da totalidade da vida, classificando e normatizando por princípios e regras 

gerais aplicáveis indiscriminadamente e dando importância central a três aspectos: 

pessoas, coisas e propriedade privada (FRANÇA, 1804)11.  Não é à toa que seus trabalhos 

de campo eram permeados por atuações judiciais em favor dos nativos estadunidenses, 

                                                           
11 Obviamente, a especialização acadêmica em antropologia, como hoje a conhecemos, também estava se 

codificando – sistematizações, teorias, metodologias e regras gerais também estavam paulatinamente 

tomando concretude no século XIX. 
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principalmente os iroqueses e os sênecas e que sua atuação antropológica se pautasse pelo 

enorme esforço de preservação, em tudo documentar e sistematizar na cultura tradicional 

e vida social dos nativos, numa atitude denominada de “antropologia de urgência” 

(ERIKSEN e NIELSEN, 2018, p.34-35).  

Assim podemos observar que a primeira parte da “A sociedade antiga: pesquisas 

sobre as linhas do progresso humano, da selvageria, da barbárie à civilização ” participa 

de um esforço de fundamentação científica totalizante e trata de um estabelecimento 

sistemático de um detalhado e minudente esquema de evolução das culturas a partir das 

condições materiais de subsistência, constantes nas mudanças tecnológicas e nos fatos 

materiais decorrentes no curso da história através de períodos étnicos - que eram 

classificados num sistema similar as três idades de Giambattista Vico e de Christian 

Thompsen. Morgan denominava-os de selvageria, barbárie e civilização e os subdividia 

em estado inferior, médio e superior. Nesse princípio, o homem se encontra 

constantemente inserido em um processo progressivo cultural e evolucionista, cumulativo 

e gradual, em que as sociedades primitivas da atualidade, representam, de certa forma, os 

ancestrais remotos da sociedade mais avançada. 

A evolução social da humanidade foi o tema dominante na antropologia da 

segunda metade do século XIX. Todos os livros lidos e rascunhados por Marx tem essa 

temática como principal. Outras disciplinas acadêmicas que indagavam sobre a vida e o 

humano também se orientavam pelas concepções de evolução e progresso. Em modelos 

teóricos desse jaez estariam impressos a descoberta hegeliana do caráter processual da 

história e da ideia de desenvolvimento em direção a um objetivo utópico, que Hegel 

chamou de “liberdade do espírito absoluto” alcançado através do progresso da 

consciência humana e auferido por uma linearidade crescente, do mais simples ao mais 

complexo (HEGEL, 1999, p. 56).  

Esse postulado era um dos cânones de Hegel e era conhecido de Marx por sua 

antiga adesão ao hegelianismo e por seu frontal dissenso posterior, através do conceito de 

materialismo histórico, desenvolvido por Marx principalmente na “A ideologia alemã”. 

Como veremos adiante, essa parte não foi lida nem anotada por Marx. 

A ideia de evolução observada por uma classificação sistemática dos organismos 

de menor complexidade para os de maior complexidade não é de autoria de Morgan, mas 

tributária a ideia da scala naturae constante no “Timeu” de Platão (PLATÃO, 2011, p. 

182), aprimorada pela alma vegetativa, sensitiva e racional do “De Anima” 
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(ARISTÓTELES, 2010) e pelas constituições e séries orgânicas em “Da Geração dos 

Animais”, ambos de Aristóteles e adotada por muitos naturalistas, capitaneados por Jean-

Baptiste Lamarck. 

Ressalvamos também que Morgan foi um pioneiro nos estudos de parentesco, um 

dos primeiros a combinar seu próprio e intensivo trabalho de campo em uma cultura 

nativa com um aparato comparativo e oferecer uma teoria conjunta do progresso humano. 

Ele também foi o primeiro antropólogo a observar sistematicamente a vida de um castor 

e o primeiro a pôr em relevo a relação casa-organização social (TOLOSANA, 1980, p.29). 

O próprio Morgan se sente em solus peregrinus teórico e aponta a provisoriedade de seus 

conceitos, categorias e conclusões. Como veremos, algumas das contradições internas de 

seus constructos foram percebidos e analisados por Karl Marx, e em outros podemos 

observar a omissão crítica de Marx em sua refutação por escritos futuros. 

A antropologia evolucionista assumia assunções básicas, as quais era tributário 

Morgan. São elas: 1) buscavam determinar cientificamente os períodos universais, no 

tempo e espaço, do desenvolvimento sociocultural; 2) toda a seriação deveria começar 

por um princípio, sendo primordial indagar as origens; 3) o acervo comum de traços 

mentais próprios da humanidade – em outras palavras, sua unidade psíquica – explicava 

não só a primazia da monogenia no evolucionismo, como a origem independente dos 

elementos culturais e também a extensão espaço-temporal da seriação; 4) cada um desses 

períodos deveria ser correlacionado com os meios de subsistência, sistemas de 

parentesco, modos de vida, instituições – e todas essas questões eram fulcrais para 

Morgan – superstições e crenças religiosas que lhe fossem correlatas; 6) 

metodologicamente, os antropólogos se servem de dados etnográficos de culturas vivas 

(trabalho de campo, o qual Morgan foi pioneiro) e de documentos históricos, interpolando 

o passado com as culturas primitivas atuais e toda a sorte de dados etnográficos, 

observáveis pelo método comparativo evolucionista. Enfim, a evolução era progressiva, 

linear e descansa, em grande parte, nas concepções de comunidade e unidade psíquica.    

Assim, cada um a seu modo e entendimento, os antropólogos evolucionistas se 

especializavam em investigar o progresso e evolução de aspectos ou segmentos de 

algumas instituições ou grupos humanos. Dentre os principais durante a escrita da “A 

sociedade antiga” temos a escola alemã com estudos sobre a evolução de instrumentos e 

cultura material, Bachofen e McLennan com os estudos sobre o matrimonio e suas 

formas, Maine com seus estudos sobre a lei, Millar com estudos sobre a autoridade e o 
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feudalismo e Tylor e Lubbock com as ideias religiosas (TOLOSANA, 1980, p34). 

Morgan procura prestar uma visão sintetizadora que focasse não só sobre o como, mas 

também no porquê. 

O uso de um arcabouço metodológico para uma macro-compreensão 

antropológica foi utilizado por Morgan inicialmente nas hipóteses que subjazem seu livro 

anterior: “Sistemas de consanguinidade e afinidade da família humana”. E suas 

conclusões foram maturadas no “A sociedade antiga”. Em primeiro, Morgan busca 

chaves interpretativas para “reconstruir” e explicar (op. cit. p. 432) as instituições 

primitivas. A seguir procura por analogia (em uma verdadeira síndrome de correlações), 

apresentar provas da unicidade de um plano global, pela similitude de eventos nos mais 

variados grupos espacial e temporalmente diferentes (op. cit. p. 517). A seguir, Morgan 

sintetiza os constructos para os adequar as etapas do desenvolvimento humano (op. cit. p. 

78), numa ordem hierárquica. Morgan sintetiza bem sua metodologia no seguinte trecho:  

 

É necessário obter uma impressão da soma relativa e a razão do avanço humano nos vários 

períodos étnicos expostos, agrupando o que foi alcançado por cada um e comparando-os 

como diferentes categorias de eventos. Isso também nos ajudará a formar um conceito 

sobre a duração relativa desses períodos. Para que tal afirmação seja convincente, ela deve 

ser geral e em forma de resumo. Também é adequado limitar-se aos principais trabalhos 

de cada período. (1980, p. 9912) 

 

 Enfim, nos “Sistemas de consanguinidade” Morgan descobriu, durante seu 

trabalho de campo com os iroqueses, semelhanças e diferenças entre o sistema de 

parentesco iroques e outros povos ameríndios. O escopo de sua pesquisa foi ampliando 

pela catalogação e sistematização pois, “Morgan planejou um grande estudo comparativo 

sobre o parentesco em grupos nativos americanos, incluindo, a certa altura, outros grupos. 

Ele também elaborou a primeira tipologia de sistemas de parentesco (HOLY, 1996) e 

introduziu uma distinção entre parentesco classificatório e descritivo” (ERIKSEN e 

NIELSEN, 2018, p.35).  

                                                           
12 Tradução do autor. Texto original:  Necesario es obtener una impresión de la suma relativa y la razón del 

adelanto humano en los diversos períodos étnicos expuestos, agrupando lo alcanzado por cada uno, y 

comparandolos como categorias distintas de hechos. También esto nos servirá para formar algún concepto 

respecto a la relativa duración de estos períodos. Para que sea convincente tal exposición, deberá ser general 

y en forma de recapitulación. Corresponde también que se limite a las obras principales de cada período. 
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Em passant, seu sistema descritivo distingue um parente de outro praticamente de 

acordo com as distinções do parentesco biológico, já o sistema classificatório distribui os 

indivíduos entre grandes categorias de parentesco. Dessa pesquisa quatro postulados 

seriam transladados: 1) a terminologia classificatória não se trata de um mero nome mais 

de uma condensação verbal de funções, direitos e obrigações sociais que estão na base da 

organização social e política dos grupos estudados; 2) os sistemas de parentesco possuem 

um tempo de mudança e também podem sobreviver quando os sistemas sociais e as 

condições que as originaram tiverem desaparecido; 3) que no caso de sistemas de 

parentesco reminiscentes a sua nomenclatura deve refletir as condições anteriores da 

sociedade; 4) a identidade do sistema de parentesco de determinado grupo prova sua 

origem e provem de um tronco comum, de onde advém todos os povos.  

 Essas noções além de serem importantes para a construção discursiva e teórica da 

“A sociedade antiga”, principalmente demonstram a adoção da monogenia por Morgan - 

que não passou desapercebido por Marx. Dos cinco evolucionistas que Marx rascunhou 

em seus estudos após ler Morgan, somente um deles imprimia sua análise pela 

antropologia biológica de fundo poligenista: Sir J. Phear com “A vila ariana na Índia e 

Ceilão”.  

A universalidade no tempo e espaço, apesar do ritmo evolutivo diferente e a 

existência mandatória de perscrutar os elementos preexistentes, condições prévias e 

antecedentes (1980, p. 235, 415, 419 e 422) são condições típicas e inerentes a concepção 

evolucionista de Morgan. A estrutura da “A sociedade antiga” não teria sentido sem ela:  

 

O processo e o progresso é acumulativo, gradual e contínuo, não rigorosamente mas 

essencialmente geométrico (1980 p. 40013) 

As tribos da humanidade podem ser ordenadas como as diferentes formações geológicas, 

de acordo com suas condições relativas, em estratos sucessivos. Assim ordenados, eles 

mostram, com certo grau de certeza, todo o campo do progresso humano. (op. cit., 

p.49514) 

Cada um desses períodos tem uma cultura diferente e exibe modos de vida mais ou menos 

especiais e peculiares. Essa especialização de períodos étnicos torna possível tratar uma 

                                                           
13 Tradução do autor. Texto original:  El processo y progresso es cumulativo, gradual y contínuo, no 

rigorosamente pero sí essencialmente geométrico 

 
14 Tradução do autor. Texto original:  Las tribus del género humano pueden ser ordenadas como las distintas 

formaciones geológicas, de acuerdo con sus condiciones relativas, en estratos sucessivos. Así ordenadas 

muestran, com cierto grado de certidumbre, todo el campo del progresso humano. 
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sociedade em particular, de acordo com seu status relativo de avanço, e torná-la uma 

questão de investigação ou elucidação independente (op. cit. 8515) 

 

O retrocesso era reconhecido por Morgan como exceção e não significante em 

uma análise geral: “podem-se admitir que existiram casos de retrocesso mental e físico 

em tribos e nações, por razões conhecidas, mas que eles jamais interromperam o 

progresso geral da humanidade” (op. cit. 1980, p.12416). 

Entretanto, apesar de Morgan manter o postulado de que todas as sociedades 

passem temporalmente pelos mesmos períodos étnicos-evolutivos - ou seja, que os grupos 

humanos produzem paralela e independentemente as mesmas ou similares instituições -, 

não está ausente de sua escrita importantes concessões ao difusionismo, com a cópia de 

instituições e a aculturação ou contato cultural (ELLER, 2011, p.89). Em suas palavras: 

 

A vizinhança de tribos continentais mais avançadas haviam avançado as artes da vida 

entre elas, muito além do estágio de desenvolvimento de suas instituições domésticas. 

(1980, p.8417) 

 

... tribos e nações foram adulteradas por influxos externos (op. cit., p.8818) 

 

Onde quer que existisse uma conexão continental, todas as tribos devem ter participado, 

em certa medida, do progresso das outras. Todas as grandes invenções e descobertas se 

espalham por conta própria; mas as tribos inferiores devem ter apreciado seu valor antes 

que possam se apropriar (op. cit., p. 10719) 

 

                                                           
15 Tradução do autor. Texto original: Cada uno de estos períodos posee una cultura distinta y exhibe modos 

de vida más o menos especiales y peculiares. Esta especialización de períodos étnicos hace posible tratar 

una sociedad en particular, según su condición de relativo adelanto, y hacerla materia de investigación o de 

dilucidación independientes 

 
16 Tradução do autor. Texto original: Puede admitirse que existieron casos de retrocesso mental y físico 

em tribos e nacciones, or razones conocidas, pero ellos jamás interrupieron el progresso general de la 

humanidad. 

 
17 Tradução do autor. Texto original: la vecindad de tribus continentales más avanzadas, habia hecho 

progressar entre ellos las artes de la vida mucho más alla del estado de desarrollo de sus instituiciones 
domésticas 
 
18 Tradução do autor. Texto original: ... tribos y naciones han sido adulteradas por influxos externos 

 
19 Tradução do autor. Texto original: ... dondequiera que existiera una conexíon continental, todas las tribus 

deben haber participado en alguna medida, de los progressos de las otras. Todos los grandes inventos y 

descubrimientos se propagan solos; pero las tribus inferiores devenhaber apreciado su valor antes de poder 

apropriárselos 
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A cultura indígena de muitas tribos foi interrompida por influências derivadas das raças 

mais avançadas e adulterada até mudar o curso natural de seu progresso. Como 

conseqüência, suas instituições e regime social foram alterados. (op. cit., p. 46420) 

 

 A admissão de contatos culturais implica que os termos evolutivos não eram 

tratados como abstrações puras de tipo ideal por Morgan, mas como construções mentais 

e especulativas (1980, p. 111) que expressavam certas tendências de seu raciocínio 

especulativo. Para Marx, o problema substantivo do difusionismo é enquadrado nas vias 

dos sistemas de representação e práticas coloniais aos quais foram submetidos os não-

europeus e constituem os pilares da sua análise crítica do neocolonialismo. 

 Sua mensuração metodológica das fontes é questão de importante relevo. Em dado 

momento da “A sociedade antiga” Morgan postula que fábulas seriam mais importantes 

que feitos reais para compreensão antropológica:   

 

A crônica dessas tribos, desde a época da supremacia dos chefes de Alba até Sérvio Túlio, 

vem, em grande parte, das fábulas tradicionais: mas cetos feitos que perduram nas 

instituições e costumes sociais e passaram para o período histórico, tendem a revelar, de 

maneira notável, sua condição primitiva. Eles são ainda mais importantes que um esboço 

histórico de eventos reais. (op. cit. 1980, p.30921) 

  

A seguir, seus objetivos eram outros, dentre eles: compreender os detalhes da 

organização social de sociedades específicas, as implicações dos acontecimentos 

históricos, os problemas originados pelas novas invenções e os passos pelos quais novas 

relações emergiam (LEACOCK, 2012, p.233).  

Asseverava Morgan que as transformações de um período étnico e de uma forma 

institucional para outra se davam “sem fricções ou violências” e que “ao estabelecer-se 

um novo regime ... o antigo não desaparecia em seguida”, sendo “uma mudança gradual” 

                                                           
20 Tradução do autor. Texto original: La cultura indigena de muchas tribus ha sido detenida, por influjos 

derivados das razas más adelantadas y adulterada hasta cambiar el curso natural de su progreso. Como 

consecuencia, sus instituiciones y régimen social ha sido alterados 

 
21 Texto traduzido pelo autor. Texto original: La crónica de estar tribos, desde la época de la supremacia de 

los jefes de Alba hasta la de Servio Túlio, proviene, en su mayor parte, de fábulas tradicionales: pero ciertos 

hechos que perduraron en las instituiciones y costumbres sociales y pasaron al período histórico tienden a 

revelar, de una maneira notable, su condición primitiva. Ellos son aún más importantes que un bosquejo 

histórico de hechos reales. 
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(op. cit. p. 36022 e p. 290). Num exercício de retrodição – haja vista Marx não ter anotado 

nada nesse sentido – não cremos que Marx estivesse de acordo com a ausência de 

“fricções ou violências”. Para Marx o princípio organizador da sociedade não era a coesão 

(como era no utilitarismo durkheiano) mas sim o conflito, o trabalho seria a atividade 

típica humana e o conhecimento só fazia sentido se articulado a ação política. Assim 

diante de suas noções de dominação, da superação da alienação pela consciência do 

proletariado e o consequente despertar para a revolução não cremos que essas conclusões 

guardem pertinência nos estudos morganianos de Marx.  

A evolução econômica também seguiu a ideia de progressão da propriedade 

através de seus estados ordenados: comunitária nos estados da selvageria e barbárie e 

privada na civilização (op. cit, p. 523-545). Entretanto, sua análise depreciativa da 

propriedade privada - ao apontar seus malefícios aos interesses da sociedade e do bem 

comum, pela hipérbole do individualismo, da acumulação, da concentração de 

propriedades na mão de uma classe que utiliza-se da servidão dos menos favorecidos (op. 

cit. 1980, p. 26-27), aliada ao seu prognóstico futuro da suplantação da propriedade -, 

certamente não deixou de chamar a atenção de Marx: 

 

O crescimento da propriedade tem sido tão vertiginoso a partir do advento da civilização, 

as suas formas tão diversas, a sua utilização tão vasta e variada, a sua gestão tão hábil no 

interesse dos poderosos, que ela se tornou, aos olhos do povo uma potência incontrolável. 

O espírito humano sente-se aturdido perante a sua própria criação. No entanto chegará o 

dia em que a inteligência do homem conseguirá dominar a propriedade e definir as 

relações entre o Estado e a propriedade que este protege, bem como as obrigações e os 

limites dos direitos de propriedade. Os interesses da sociedade sobrepõem-se aos direitos 

dos indivíduos e a relação entre uns e os outros deve ser justa e harmônica. O destino 

final da humanidade não pode ser a mera procura da riqueza, se é verdade que o progresso 

continuará a ser a lei do futuro como o foi do passado. O tempo que decorreu desde o 

início da civilização não é mais que um fragmento da duração passada da existência do 

homem e um fragmento das idades do porvir. A dissolução social ameaça claramente ser 

o término de uma empreitada a qual a propriedade é o fim e meta, pois a dita empreitada 

contém em si própria os elementos de sua destruição. (op. cit., 1980, p. 543-54423) 

                                                           
22 Tradução do autor. Texto original: ... sin roces ni violências ... al estabelecerse um nuevo régimen ... el 

antigo no desapareció em seguida 
23 Texto traduzido pelo autor. Texto original: A partir del advenimiento de la civilización, el 

acrecentamiento de la propriedade há sido tan inmenso, sus formas tan diversificadas, sus empleos tan 

generalizados y su manejo tan inteligente para el interés de sus dueños, que há llegado a ser para el Pueblo 

uma potencia indomable. La mente humana se siente aturdida em presencia de su própria creación. Llegará 

el dia, sin embargo, em que el intelecto humano se eleve hasta dominar la propiedad y defina las relaciones 

del estado com la propriedade que salvaguarda y las obligaciones y limitaciones de derechos de sus dueños. 

Los interesses de la sociedad son mayores que los de los indivíduos y debe colocárselos em uma relación 

justa y armónica. El destino final de la humanidade no há de ser uma mera carrera hacia la propriedade, se 

es que el progresso há de ser la ley del futuro como loha sido del passado. El tempo transcurrido desde que 

se inició la civilización no es más que um fragmento de la duración passado de la existência del hombre y 
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Outra questão que merece especial relevo para os estudos morganianos de Marx 

se trata da reticencia de Morgan em utilizar os numerosos materiais de caráter religioso 

recolhidos e as instituições religiosas como questões relevantes para a construção de sua 

teoria geral da evolução humana - diferentemente de Edward Tylor que dedica grande 

parte de seus esforços nos capítulos XI a XIX de seu “Cultura Primitiva” às religiões 

primitivas. Esta questão, de natureza omissiva, seria de difícil compreensão se não fosse 

a possível resposta que Carmelo Tolosana procura trazer ao transcrever o diário de campo 

de Morgan: 

 

No diário índio as entradas com material de caráter religioso são muito numerosas (...) O 

que faz com todo esse material? Absolutamente nada. E mais, parece partidário de que 

nada se consegue com o estudo das instituições religiosas. Na página 11, número 5 desse 

livro disse “O desenvolvimento da ideia religiosa está cercado de tantas dificuldades 

intrínsecas que que não é possível obter [que possivelmente nunca se obterá, disse no 

original] uma explicação completamente satisfatória. A religião está tão ligada a natureza 

imaginativa e emocional e, portanto elementos inseguros do conhecimento que todas as 

religiões primitivas são grotescas e, em certa medida initeligíveis.” (op. cit., 1980, p. 24-

2524) 

 

Certamente, no texto do “A sociedade antiga” nem uma frase foi dita nesse 

sentido. A ininteligibilidade da religião e das instituições religiosas não foi declamada, 

mas pode-se observar sua supressão, exceto pelas raras analogias trazidas à baila, todas 

voltadas a enfatizar as funções e usos políticos e com certeza ela não deixou de ser 

observada com satisfação por Marx, diante da crítica a alienação religiosa contida na 

“Introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel” (1844): “A angústia religiosa é, ao 

mesmo tempo, a expressão da verdadeira angústia e o protesto contra esta verdadeira 

angústia. A religião é o suspiro da criatura oprimida, o coração de um mundo sem 

                                                           
un fragmento de las edades del porvenir. La disslución social amenaza claramente  ser la terminación de 

una empresa de la cual la propriedade es el fin y la meta, pues dicha empresa contiene los elementos de su 

propia destruicción. 

 
24 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Em el diário índio las entradas con material de caráter 

religioso son muy numerosas (...) ?Qué hace con todo este material? Absolutamente nada. Es más, parece 

partidário de que nada se consegue con el estúdio de las instituiciones religiosas. En la página 11, número 

5, de este libro disse: El desarrollo de la idea religiosa se halla rodeado de tales dificuldades intrínsecas que 

no es posible obtener [que posiblemente nunca se obtenerá, disse el original] una explicación 

completamente satisfactoria. La religión se enlaza tanto con la naturaliza imaginativa y emotiva, y por 

conseguinte, com elementos tn inseguros de conocimiento, que todas as religiones primitivas son grotescas 

y hasta certo punto ininteligibles.  
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coração, assim como é o espírito de uma situação sem espiritualidade. É o ópio do povo.” 

(1960, p. 42) 

Enfim, como Lawrence Krader afirma, Morgan “configurou dentre os quais 

reforçaram a causa socialista contra a própria vontade” (KRADER, 1980, p.282), ou seja, 

indiretamente. 

Apesar do foco analítico de Morgan ser o entendimento da trajetória da 

humanidade, da selvageria à civilização, as instituições guardam uma importância impar 

nessa análise, pois o aparecimento de instituições versadas na família, propriedade, 

tecnologia e governo guardariam uma série continua, progressiva e inconsciente (op. cit. 

1980, p. 124) de aferição dos diferentes estágios que se encontravam os grupos estudados.  

Com relação a família, Morgan ressalta que seu trabalho será baseado no “Sistema 

de Consanguinidade e Afinidade da Família Humana” que já tratamos acima. Para eles a 

organização das classes a base do sexo é resultante de grandes movimentos sociais 

inconscientes (op. cit., 1980, p.116) e que a organização a base do sexo apesar de ser a 

base ancestral de todos os períodos étnicos ainda é atuante entre os aborígenes 

australianos (op. cit., 1980, p.117), principiando pelas gens maternas, que originam a 

família.  

Ultrapassado o período de promiscuidade, durante a última parte da selvageria e 

em todo o período da barbárie a humanidade foi organizada institucionalmente em gens 

(grupo de indivíduos consanguíneos unidas por antepassado comum, op. cit. 1980, p. 127 

e 145), fatrias (uma associação de duas ou mais gens com objetivos comuns, op. cit. 1980, 

p. 148), tribus (várias gens, cujos membros são unidos por casamento e todos falam o 

mesmo dialeto, op. cit. 1980, p. 160) e confederação (várias tribos unidas por interesses 

políticos e militares, op. cit. 1980, p. 178). As analogias entre elas estava disposta 

precipuamente entre os iroqueses, aborígenes australianos, astecas, gregos, romanos e a 

sociedade civilizada moderna. 

As comunidades gentílicas tinham costumes rígidos: cada uma delas tinha um 

nome característico que a identificava ante as demais; os membros deviam ajuda proteção 

e auxílio mútuos; o direito de herança era coletivo e os bens tinham fins comunitários; o 

líder e chefes militares deveriam ser escolhidos dentro da própria gens e sua eleição se 

dava em um conselho. Essas balizas constituíam a Societas onde a organização social era 

baseada em relações pessoais, onde o Estado não existe e a segurança da coletividade 

depende de suas relações gentílicas.  
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Seu contraposto se dava com o início da civilização onde a aparição da sociedade 

política trazia o início da sociedade moderna, ou Civitas (op. cit. p.129 e 258), onde a 

organização política estava baseada no território e na propriedade privada. Longe da 

pessoalidade o governo atuava sobre as pessoas através das relações territoriais e passa a 

exercer a proteção da coletividade.  

Entretanto a conceituação gens, fatria, tribos e confederação não guarda 

correlação aos grupos familiares pois, diante do impedimento de enlaces sociais entre 

membros do mesmo grupo a família nasce com independência (op. cit. 1980, p. 266). 

Sexualmente, Morgan divide as formações das famílias em cinco tipos evolutivos (op. 

cit. p. 395-397): 1) a família consanguínea que consistia no casamento conjugal de 

membros consanguíneos de um mesmo grupo; 2) família panaluana que consistia numa 

relação familiar de um grupo havaiano baseada no matrimônio de vários “irmãos” com 

as esposas dos outros, em um tipo de matrimonio em grupo; 3) família sindiásmica, 

baseada na união do homem e mulher em habitação comum, seria o germe da família 

monogâmica; 4) família patriarcal, baseada na poligamia e com escassa influencia diante 

sua falta de universalidade e a 5) família monogâmica que corresponde ao matrimonio de 

um homem e uma mulher em coabitação exclusiva sendo a família preeminente da 

sociedade civilizada. O primeiro e o segundo tipos correspondem ao período da 

Selvageria, o terceiro e quarto à Barbárie e o quinto a Civilização.  

Por fim, uma questão de importante relevo antropológico está disposta nos 

entendimentos de Morgan sobre as razões objetivas da singularidade humana, um tema 

recorrente na “A sociedade antiga”:  

 

Todas as principais instituições do homem tiveram sua origem em poucos germes de 

pensamento concebido nas idades primitivas (...) O desenvolvimento desses germes de 

pensamento se dirigiram por uma lógica natural, que constitui um atributo especial do 

cérebro (...) Estes resultados, por si só, demonstrarão com o tempo serem provas cabais 

da unidade da origem do homem. A história mental do gênero humano, revelada por 

instituições, invenções e descobertas, é presumivelmente a história de uma única espécie, 

perpetuada pelos indivíduos e desenvolvida pela experiência. Entre os germes originais 

do pensamento, que mais influenciaram a mente humana e os destinos da humanidade, 

estão os que se referem ao governo, família, língua, religião e propriedade (1980, p. 12525) 

                                                           
25 Tradução do autor. Texto original: Todas las principales instituiciones del hombre han tenido su origen 

el los pocos gérmenes de pensamento, concebidos em las edades primitivas. (...) El desenvolvimiento de 

estos gérmenes de pensamento há sido dirigido por una lógica natural, que constituía un atributo essencial 

del mismo cérebro. (...) Estos resultados, por sí solos, rendirán com el tempo, prueba acabada de la unidad 

de orígen del hombre. La historia mental del gênero humano, revelada por instituições, invenciones y 

descobrimentos, es presuntamente la historia de una espécie sola, perpetuada por indivíduos, y desarrollada 

por la experiencia. Entre los germenes origina´rios del pensamento, que hayan influído más poderosamente 
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4. OS CADERNOS ETNOLÓGICOS DE KARL MARX 

 

Algumas questões iniciais devem ser trazidas à baila antes de analisarmos 

diretamente os rascunhos de Marx. A primeira delas é desfazer a concepção de que a 

leitura e estudo dos livros de antropologia rascunhados nesses cadernos seriam o primeiro 

contato de Marx com a antropologia e sua primeira reflexão antropológica.  Nada mais 

equivocado. O ineditismo editorial dos Cadernos Etnológicos, alardeado por Lawrence 

Krader não importa no ineditismo do pensamento antropológico nos textos de Marx. 

Segundo o próprio Krader:  

 

Os estudos etnológicos de Marx começaram em sua juventude, quando leu Charles 

de Brosses sobre o feitichismo e Christoph Meiners sobre a religião comparada. 

Estudou antropologia com Hendrik Steffens, um filósofo naturalista que ensinava 

na Universidade de Berlin. Marx continuou suas leituras etnológicas no Museu 

Britânico, e na preparação do “O capital” faz referências a E.B.Tylor. Em sua 

correspondência nessa mesma época, escreveu críticas a Charles Darwin e Adolfo 

Bastian, entre outros. Porém, não foi antes de 1870, quando começou a estudar 

etnologia que começou a desenvolver suas ideias etnológicas de forma 

sistemática. (KRADER, 1973, p.7-1026) 

 

Vários textos de Marx refletem seu pensamento antropológico, principalmente 

sobre a ontologia do social e do ser humano, que constituem uma antropologia filosófica 

voltada ao materialismo e particularismo, que professam o primado do ser humano como 

ente social, localizado espacial e temporalmente. O conceito maxiano de existência 

humana é eminentemente antropológico e histórico - como dispôs György Markus em 

“Marxismo e antropologia” (2015, p. 121) e György Lukács na “ontologia do ser social 

de marxiana” (1999, p. 18) -, referindo-se ao conceito de essência humana. Nesse sentido, 

um dos mais conhecidos postulados antropológicos de Marx está disposto em outro de 

                                                           
sobre la mente humana, y sobre los destinos de la humanidade, están los que se refieren al gobierno, a la 

família, al linguaje, a la religión e a la propriedade.  

 
26 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Marx’s studies in ethnology began in his youth, when he read 

Charles de Brosses on fetishism and Christoph Meiners on comparative religion; he studied anthropology 

with Hendrik Steffens, a natural philosopher then.teaching at the University of Berlin. He continued his 

ethnological readings at the British Museum, and in the preparation of Capital made reference to E. B. 

Tylor; in his correspondence at the time he wrote a critique of Charles Darwin and of Adolph Bastian, 

among others. It was not until the end of the 1870s, however, that he plunged into ethnology and developed 

his ideas systematically. 
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seus rascunhos, produzido em 1845 e publicado postumamente, em 1888, por Engels: as 

teses seis e sete das “Teses de Feuebach”. Sua reflexibilidade antropológica pode ser 

facilmente observável, por analogia, nas lições de Roberto DaMatta:  

 

VI - Feuerbach dilui a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não 

é algo abstrato, interior a cada indivíduo isolado. É, em sua realidade, o conjunto das 

relações sociais. 

Feuerbach, que não empreende a crítica dessa essência real, vê-se, portanto, obrigado: 1- 

a fazer caso omisso da trajetória histórica, fixar o sentimento religioso em si mesmo e 

pressupor um indivíduo humano abstrato, isolado; 2 - nele, a essência humana só pode 

ser concebida como "espécie", como generalidade interna, muda, que se limita a unir 

naturalmente os muitos indivíduos. 

VII – Feuerbach não vê, portanto, que o “sentimento religioso” é também um produto 

social e que o indivíduo abstrato que ele analisa pertence, na realidade, a uma forma 

determinada de sociedade. (MARX, 1999, p.  6-727). 

 

Tudo que é humano é do homem e o homem está realizado (ou se realizando sempre e 

em cada vez) em todas as manifestações sociais encontradas em todas as sociedades de 

todos os tempos e lugares.  (DAMATTA, 1987, p.114). 

 

A teoria do homem, pensada por Marx em 1845, destoa da tradicional imagem 

classificatória natural-essência que vemos Lewis Morgan tratar o seu sistema de relações 

sociais e materiais objetivas, as quais nascem de relações intersubjetivas em si e por si28.  

Para Marx, ao contrário, as relações sociais seriam condições ontologicamente prévias de 

existência dessas mesmas relações na sua forma humana e num determinado 

desenvolvimento espacial e histórico.  

 

Desde muito cedo, já nos seus escritos de juventude, Marx compreendeu que não é a 

consciência dos homens que determina a sua existência mas, pelo contrário, é a sua 

existência social que determina a sua consciência. Mas, por aí mesmo, ele afirma que o 

indivíduo está, num certo sentido, ‘ligado’ pela sociedade. Ele está assim ligado porque 

ele é o seu produto enquanto conjunto das relações sociais e também porque está 

implicado, enquanto elemento activo, nas leis objetivas do desenvolvimento social do 

                                                           
27 Marx estava redarguindo a concepção ateísta de Feuerbach de que o homem não seria capaz de 

reencontrar a si mesmo, como criador da religião e não como criatura. Sua argumentação encontra-se bem 

sintetizada nesse trecho: “(...) a representação humana de Deus é a representação do indivíduo humano para 

si faz de sua espécie, que Deus como soma de todas as realidades e de todas as perfeições nada mais é do 

que a totalidade organicamente reconstituída para o uso do indivíduo limitado, das propriedades da espécie 

que se repartem entre os homens e se realizam no decurso da história mundial” (FEUERBACH,1989, p.140) 

 
28 “a concepção de Marx é diametralmente oposta a todas as tendências de pensamento que (...) 

estabeleceram o estudo da ‘essência’ do homem em oposição ao estudo sócio-histórico do homem” 

(MARKUS, 2015, p.98-99) 
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qual é co-criador, mas às quais está ao mesmo tempo subordinado. (SCHAFF,1967, 

p.159). 

 

Outra passagem claramente antropológica da obra de Marx pode ser ilustrada no 

“Introdução à crítica econômica política”, escrito em 1857 e publicado em 1902: “a fome 

é a fome, mas a fome que se satisfaz com carne cozida, que se come por meio de uma 

faca ou de um garfo, é uma fome muito distinta da que devora carne crua com ajuda das 

mãos, unhas e dentes” (2008, p. 250). Aqui Marx demonstra que a produção social possui 

um papel determinante na medida em que ela não produz apenas um objeto em si, como 

um modo através do qual ele será consumido ou destinado.  

Entretanto, Marx não deixa de utilizar certos determinismos históricos voltados 

ao passado, típicos da antropologia evolucionista novecentista, para sua análise. Nesse 

sentido, Marx e Morgan encontram-se uníssonos em atribuir uma determinação cultural 

através dos aspectos materiais de subsistência. Nos Grundrisse, Marx transcreve uma 

passagem de Dureau de La Malle que afirma que “pode-se determinar a priori o grau de 

civilização de um povo tão somente pelo conhecimento da espécie de metal, ouro, cobre 

ou ferro que emprega para suas armas, seus utensílios e seus ornamentos” (2011, p.84). 

Na “A ideologia alemã”, texto produzido em 1846, Marx e Engels aprofundam 

essa perspectiva determinista e apresentam uma série de divisões de “formas de 

propriedade” que estavam condicionadas às fases de desenvolvimento da divisão do 

trabalho. Em suas palavras “cada nova fase da divisão do trabalho determina também as 

relações dos indivíduos uns com os outros no que diz respeito ao material, ao instrumento 

e ao produto do trabalho” (MARX; ENGELS, 2007, p.89). Como podemos observar 

abaixo, a divisão barbárie e civilização já havia sido utilizada por Marx, antes da 

publicação da “A sociedade antiga” de Morgan [1877]: “A maior divisão entre trabalho 

material e espiritual é a separação entre cidade e campo. A oposição entre cidade e campo 

começa com a passagem da barbárie à civilização, do tribalismo ao Estado, da localidade 

à nação e mantém-se por toda a história da civilização até os dias atuais.” (MARX; 

ENGELS, [1846] 2007, p.52). 

A ênfase do determinismo histórico de Marx não se encontra numa escala 

hierárquica do passado, como observamos nas classificações selvageria, barbárie e 

civilização utilizada pelos antropólogos evolucionistas do século XIX, mas no futuro, sob 

uma acepção fatalista. A teoria da inevitabilidade do socialismo, aplicada a todas as 

sociedades regidas pelo regime capitalista, importa em que a desalienação e a luta de 



46 
 

classes ocasionará necessariamente na ditadura do proletariado pela via revolucionária e 

na posterior abolição de todas as classes. Nesse sentido, a correspondência de Marx:  

 

No que toca a mim, não me cabe o mérito de ter descoberto a existência das classes na 

sociedade moderna nem a luta entre elas. Muito antes, alguns historiadores burgueses já 

haviam descrito o desenvolvimento histórico desta luta de classes, e alguns economistas 

burgueses a sua anatomia econômica. O que apresentei de novo foi demonstrar: l) que a 

existência das classes diz respeito apenas a determinadas fases históricas: do 

desenvolvimento da produção; 2) que a luta de classes conduz, necessariamente, à 

ditadura do proletariado; 3) que esta mesma ditadura não é senão a passagem para a 

abolição de todas as classes e para uma sociedade sem classes. (Carta a Joseph 

Weydemeyer, [1852] 1974, t.1, p. 152) 

 

Friedrich Engels aprofunda essa acepção e estende o fatalismo a abolição das 

classes sociais e ao desaparecimento do Estado, como podemos observar na “A origem 

da família”: 

 

(...) o estado não tem existido eternamente. Houve sociedades que se organizaram sem 

ele, não tiveram a menor noção do Estado ou de seu poder. Ao chegar a certa fase de 

desenvolvimento econômico, que estava necessariamente ligada à divisão da sociedade 

em classes, essa divisão tornou o Estado uma necessidade. Estamos agora nos 

aproximando, com rapidez, de uma fase de desenvolvimento da produção em que a 

existência dessas classes não apenas deixou de ser uma necessidade, mas até se converteu 

num obstáculo à produção mesma. As classes vão desaparecer, e de maneira tão inevitável 

como no passado surgiram. Com o desaparecimento das classes, desaparecerá 

inevitavelmente o Estado. A sociedade, reorganizando de uma forma nova a produção, na 

base de uma associação livre de produtores iguais, mandará toda a máquina do Estado 

para o lugar que lhe há de corresponder: o museu de antiguidades, ao lado da roca de fiar 

e do machado de bronze. (ENGELS, 2019, p. 195-196) 

 

Outra questão que devemos ter em mente antes de tratarmos dos rascunhos de 

Marx é que a divisão da bibliografia de Marx em disciplinas isoladas, muitas vezes é um 

esforço acadêmico que sacrifica a generalidade em nome da especificidade. Essa questão 

é de delicada importância quanto tratamos dos cadernos de estudos de Marx.  

O próprio nome “Cadernos Etnológicos” não foi intitulado por Marx, mas por 

Lawrence Krader. Nenhum detalhe físico os diferenciava dos demais cadernos de estudos, 

eles não correspondem a uma ruptura metodológica de estudo nem tampouco totalizam 

as pesquisas e leituras antropológicas de Marx nesse período pois, segundo Lucas 

Alvares: “Os textos presentes nos chamados Cadernos Etnológicos contêm apenas 



47 
 

metade dos rascunhos de Marx entre 1879 e 1882 sobre as sociedades não ocidentais e 

pré-capitalistas” (2019, p. 38). 

Em verdade, aquilo que foi chamado de Cadernos Etnológicos é um substrato 

escolhido a posteriori que demonstra o interesse contínuo e crescente de Marx pelos 

textos acadêmicos produzidos por antropólogos, pelos debates sobre as sociedades 

primitivas e não europeias, bem como pelas oposições conceituais típicas da antropologia 

novecentista: primitivo e civilizado, indivíduo e sociedade, natureza e homem.  

Esse interesse pode também ser refletido em sua viagem de estudos sobre a 

propriedade comunal rural árabe, no vilarejo de Biskra, na Argélia francesa, ocorrida após 

o falecimento de sua esposa Jenny, entre os dias 18 de fevereiro a 5 de maio de 1882.  

Antes da viagem à África - assim como muitos antropólogos que faziam trabalho 

de campo - Marx havia combinado com uma autoridade local, o Juiz de Paz Albert Fermé, 

sua ajuda como guia e intérprete, em suas incursões. Entretanto, seus planos foram 

malogrados pelo agravamento da bronquite crônica e da pleurite, que o levaram a ficar 

mais de dois meses acamado na capital argelina (MUSTO, 2018, p. 111-126).  

 Os Cadernos Etnológicos de Marx não mencionam nada sobre sua desdita viagem. 

Enfim, é fácil verificar que esses cadernos estão longe de ser um registro de toda a jornada 

antropológica de Marx em seus últimos anos de vida. As fontes históricas da viagem estão 

dispostas nas correspondências particulares, onde Marx dá vazão ao luto e ao pessimismo 

de estar acamado, demonstrando estar “ansioso por voltar a ser ativo e abandonar essa 

estúpida profissão de inválido” (MECW, 1992, v.46, p.184). Para Engels confidenciava 

ter “profundos ataques de melancolia, parecidos com os do grande Don Quixote” e a perda 

da companheira “Você sabe que poucas pessoas são mais avessas do que eu à ostentação 

de sentimentos, mas seria mentira não admitir que meu pensamento está 

preponderantemente absorvido pela recordação da minha mulher, que é parte tão grande 

da melhor parte de minha vida”. (op. cit., p.213) 

Sem sombra de dúvidas, sua última viagem demonstra, o desejo de contato e de 

trabalho de observação direta com sociedades árabes de Marx, a fim de perquirir - como 

fizera Morgan com os iroqueses -, o sentido empírico e a presença viva de povos nativos 

em suas reflexões. 

Mas vejamos o que nos foi legado de concreto: cadernos de estudos. Esses 

cadernos devem ser encarados como rascunhos pessoais de uma pesquisa e não como 
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uma obra publicada. Esses textos mostram aquilo que Marx denominou no “O capital” de 

seus “modos de investigação” e não seus “modos de exposição”: 

 

A investigação tem de se apropriar da matéria em seus detalhes, analisar suas diferentes 

formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. Somente depois de consumado 

tal trabalho é que se pode expor adequadamente o movimento real. (...) se esse trabalho é 

realizado com sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o observador 

pode ter a impressão de se encontrar diante de uma construção a priori. (MARX, 2013, 

p. 90) 

 

Também não podemos ceder a crença que os cadernos etnológicos sejam 

essencialmente uma formulação marxiana. Tampouco Marx deixou algum indício do que 

pretendia fazer com seus rascunhos. Eles são um estudo, um aparato referencial, seus 

dados não nos fazem intuir plenamente com o que Marx anuía ou discordava com algo 

que escreveu. Neles críticas diretas são rarefeitas e a única linha mestra explícita é a 

leitura dos livros. Enfim, os Cadernos Etnológicos não podem ser compreendidos sem 

que sejam cotejados comparativamente com os textos originais lidos e refletidos acerta 

dos trajetos de estudos de Marx.  

Materialmente29, os Cadernos Etnológicos constituem duas cadernetas de capa 

cartonada preta e escrita cursiva, com dimensões diferentes – a primeira (B 146) com o 

formato de 19,5 cm x 15,6 cm e a segunda (B 150) de 22,5 cm x 18,6 cm.  

Na primeira caderneta constam, em 198 páginas, os extratos de Marx sobre “A 

sociedade antiga: investigações sobre as linhas do progresso humano desde a selvageria, 

através da barbárie, até a civilização” de Lewis Henry Morgan, publicado em 1877; “Java 

ou como gerenciar uma colônia: mostrando uma solução prática as perguntas que agora 

afetam a Índia britânica” por James William Bayley Money, publicado em 1861; “A vila 

ariana na Índia e no Ceilão” de  John Budd Phear, publicado em 1880; “Direito francófono 

e direito romano: prolegômenos da história jurídica alemã” de Rudolph Sohm, publicado 

em 1880; “Palestras sobre a história antiga das instituições” de Henry Sumner Maine, 

publicado em 1875.  

Na segunda caderneta estão dispostas escritas 8 páginas escritas sobre “A origem 

da civilização e a condição primitiva do homem: condição mental e social dos selvagens”, 

                                                           
29 Informações fornecidas pelo Instituto Internacional de História Social (IISG) em Amsterdam, por email 

dos Srs. Harstick e Langkau. 
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de Jonh Lubbock Bart, publicado em 1870, havendo menções de futuras leituras: a) na 

antecapa: notação do “O povo da Índia, tomo II” de John Forbes Watson e John William 

Kaye (de 8 tomos), publicado entre 1868 a 1875, primeiro esforço etnográfico do governo 

britânico em compreender os nativos da Índia, um extenso estudo de documentação 

fotográfica de rituais, castas e tribos nativas da Índia; b) na página 12 uma anotação 

“Egito: Sir. Wilfrid Scawen Blunt” – trata-se de um artigo intitulado “A revolução 

egípcia: uma narrativa pessoal” na revista “Século Vinte”, publicada nas páginas 324-

326, em setembro de 1882; c) nas páginas 12 a 19 estava uma cópia do artigo “Finanças 

egípcias” de autoria de Michael George Mulhall, do jornal “A Revisão Contemporânea” 

impresso em outubro de 1882. 

Nos cadernos, as citações de Morgan ultrapassam o mero fichamento. São 

interpoladas por mudanças de texto sem nenhum aviso de que aquele trecho seria 

modificado. Muitas vezes a intervenção de Marx se limita a transcrição ipis litteris, a um 

ponto de exclamação, de interrogação ou um outro sinal gráfico (não havendo legenda ou 

qualquer exposição de significação prévia) ou a explicação do que seria determinada 

palavra ou termo. Neles não há uma construção discursiva única, nem sistematização 

acabada como estamos acostumados a ver nos textos acadêmicos, com suas malhas 

discursivas bem definidas e delimitadas. Nesses cadernos tudo que vemos a prima facie 

são linhas soltas, quase caóticas e dispostas conforme a calentura cognitiva de Marx. 

Vejamos um exemplo:  

Em sua obra Morgan ressaltou a importância do surgimento de um cargo entre os 

iroqueses, responsável pela função de líder militar da confederação, denominado Hos-gä-

ä-geh-da-go-wã (o grande soldado da guerra): “A introdução deste cargo, como elemento 

permanente de governo, foi um grande acontecimento na história do progresso humano.” 

(MORGAN, 1980, p.17530). E Marx com uma pequena modificação, sem qualquer aviso, 

altera totalmente o sentido do texto: “A introdução deste cargo, como elemento 

permanente de governo, foi um acontecimento desastroso na história do progresso 

humano.” (MARX, 1972, p. 17331) 

 

                                                           
30 Tradução do autor. Texto original: La introducción de esta posición, como elemento permanente del 

gobierno, fue un evento importante en la historia del progreso humano. 

 
31 Tradução do autor. Texto original: The introduction of this post, as a permanent element of government, 

was a disastrous event in the history of human progress. 
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Em outros momentos, a intervenção de Marx está bem delimitada por colchetes e 

não só demonstram sua discordância com Morgan como a inquiribilidade de sua 

investigação:  

 

Entre as invenções de menor importância, podemos citar a obtenção do fogo por fricção 

[enquanto que, ao contrário, tudo o que se refere a fazer fogo deveria ser uma invenção 

principal] o mocassim [palavra indiana para sapatos sem sola feitos com uma pele macia 

de camurça] e o calçado para a neve (MARX, 1972. p.12732; MORGAN, 1980, p. 280-

281, comentário em colchetes de Marx) 

 

Os estudos sobre “A sociedade antiga” de Lewis Morgan ocupam as primeiras 98 

páginas da primeira caderneta e constituem o foco de nosso estudo. Eles foram produzidos 

entre dezembro de 1880 a junho de 1881, logo após um amigo, o etnógrafo e sociólogo 

russo Maksim Kovalévski, ter emprestado a Marx um exemplar, que adquirira em sua 

viagem da América do Norte (MUSTO, 2018, p. 361; KRADER, 1988, p. 15)33 e o 

presenteado um livro de sua autoria, “Propriedade comum da terra: as causas, caminhos 

e consequências de sua desintegração” (publicado em 1879), a qual Marx produziu uma 

laboriosa resenha crítica, tratando das propriedades comunais camponesas russas e 

montanhistas da Cracóvia. 

Em suas anotações Marx deixa patente sua subversão a ordem expositiva do livro 

de Morgan. Ele estabeleceu o seu próprio roteiro de leitura e suprimiu parte relevante do 

texto. Enfim, Marx leu “A sociedade antiga” a sua maneira: 

 

NÃO TECEU ANOTAÇÕES SOBRE O PRÓLOGO 

PRIMEIRA PARTE: O desenvolvimento da inteligência através das invenções e 

descobertas 

Capítulo I: Os períodos étnicos 

Capítulo II: As artes de subsistência 

                                                           
32 Tradução do autor. Texto original: Among the less important inventions, we can mention the obtaining 

of fire by friction [while, on the contrary, everything that refers to making fire should be a main invention] 

the moccasin [Indian word for shoes without soles made with soft skin suede] and snow shoes 

 
33 O livro de Morgan, emprestado por Kovalévski, não foi localizado por Engels na casa de Marx após seu 

passamento e Engels relata uma enorme dificuldade de adquiri-lo, face a sua publicação ser americana  

(ENGELS, 2019, p.19 e 29 e ALVARES, 2019, p. 214). 
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(Não leu o Capítulo III: O ritmo do progresso humano) 

TERCEIRA PARTE: O desenvolvimento da ideia de família (Deixou a segunda para o 

final) 

Capítulo I: A família arcaica 

Capítulo II: A família consanguínea 

Capítulo III: A família punaluana 

Capítulo IV: As famílias sindiásmica e patriarcal 

Capítulo V: A família monogâmica 

Capítulo VI: Séries das instituições relacionadas com a família 

QUARTA PARTE: O desenvolvimento da ideia de propriedade 

Capítulo I: As três regras da herança 

SEGUNDA PARTE: O desenvolvimento da ideia de governo 

Capítulo I: A organização da sociedade na base do sexo 

Capítulo II: A gens iroquesa 

Capítulo III: A fratria iroquesa 

Capítulo IV: A tribo iroquesa 

Capítulo V: A confederação iroquesa 

Capítulo VI: A gens em outras tribos da família ganowaniana 

Capítulo VII: A confederação azteca 

Capítulo VIII: A gens grega 

Capítulo IX: A fratria, a tribo e a nação gregas 

Capítulo X: A instituição da sociedade política grega 

Capítulo XI: A gens romana 

Capítulo XII: A cúria, a tribo e o “populus” romanos 

Capítulo XIII: A instituição da sociedade política romana 

Capítulo XIV: Passagem da filiação matrilinear para a filiação patrilinear 

Capítulo XV: A gens em outras tribos da família humana 

 

 Enfim, “A sociedade antiga” de Morgan se divide em quatro partes: 1) o 

desenvolvimento da inteligência por inventos e descobrimentos; 2) o desenvolvimento da 

ideia de governo; 3) o desenvolvimento da ideia de família e 4) o desenvolvimento da 
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ideia de propriedade. Nessa concepção organista, Morgam vê as partes unidas 

mutuamente em um todo e sua ordem é encarada como uma sucessão crescente e 

interdependente, que ditam o grau de complexidade histórico. E os estudos de Marx 

subverteram seu esquema. 

Marx absteve sua atenção de metade da primeira parte, omitindo de registro o 

prólogo e o terceiro capítulo, que oferecem uma análise panorâmica da evolução humana. 

A seguir ele omitiu em seu caderno o resumo que Morgan havia feito de sua obra anterior 

(“Sistemas de consanguinidade e afinidade da família humana” [1871]) e a crítica de 

Morgan a terminologia e sistema de parentesco de McLennan (1980, p. 504-519).  

Enfim, Marx resolveu dispor primeiro dos temas que mais lhe destacaram e que 

traziam novidades as suas investigações: a relevância que Morgan atribuía à produção e 

aos fatores técnicos e materiais como precondições do desenvolvimento do progresso 

social34 e a desnaturalização da família monogâmica patriarcal como unidade básica e 

originária da sociedade, mas como uma forma de organização social surgida em uma 

época mais recente do que se acreditava, com a exposição de cinco formas diferentes e 

pretéritas de família. A ênfase de Marx a esses temas também foi observada por Maurice 

Bloch:  

 

Primeiro de tudo, um dos aspectos mais marcantes das notas é o interesse que Marx 

mostra em uma descrição etnográfica detalhada. É notável como esse interesse se estende 

até a tópicos que não parecem relacionados aos principais temas de seus estudos. Em 

segundo lugar, o notável mostra o entusiasmo de Marx pelo trabalho de Morgan. Isso é 

especialmente notável porque Marx é altamente crítico em relação a Maine, Phear e 

Lubbock, onde quer que essas três expressem ideias que conflitem com as opiniões de 

Morgan. Ele é especialmente crítico com as opiniões deles sobre o primado histórico do 

casamento em grupo e das gerações, porque eles eram três maneiras diferentes e rivais a 

de Morgan. Recusaram-se a aceitar a afirmação de Morgan de que os gêneros e o 

casamento em grupo eram característicos das sociedades humanas anteriores. A gens era 

o grupo comunitário que Marx, seguindo Morgan, considerava como anterior a toda a 

história conhecida. É claro que, para Marx, a "descoberta" das gens foi provavelmente a 

mais importante da contribuição de Morgan para a antropologia. (BLOCH, 2004. p.4535) 

                                                           
34 Essas guardam pertinência com a materialidade histórica. As determinações históricas deixam assim de 

ser meramente assumida ou postulada (como em Hegel) para ser demonstrada materialmente em suas 

mediações. 

 
35 Texto traduzido pelo autor. Texto original: First of all, one of the most striking aspects of the notes is 

theinterest Marx shows in detailed ethnographic description. It is remarkable how this interest extends even 

to topics which do not seem related to the main themes of his studies. Secondly, the notesshow Marx's 

enthusiasm for the work of Morgan. This is especially noticeable in that Marx is highly critical of Maine, 

Phear, and Lubbock wherever any of these three express ideas which conflict with Morgan' views. He is 

especially critical of their views about the historical primacy of group marriage and the gens (see below), 

because they were all three in different ways followers of Morgan's rival, McLennan. They refused to accept 
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 Entretanto, o termo gens não é uma “descoberta” de Morgan. Sua 

utilização é disseminada pela “A cidade antiga” (1865) de Fustel de Coulanges que desde 

a sua publicação alcançou alta receptividade no meio acadêmico. Os significados eram 

parecidos: para Coulanges seria uma caracterização de existência comunal e igualitária 

entre povos arcaicos gregos, romanos e indo-europeus; para Morgan a gens alcança base 

social, institucional e aplicabilidade em escala global, ela seria uma unidade geral e básica 

do primevo que, a partir de seu agrupamento, formaria uma fratria; que por sua vez 

constituiria uma tribo; por fim, um agregado de tribos poderia formar uma confederação.  

Ou seja, no interior da classificação morganiana podemos notar a existência de 

gens, fratrias, tribos e confederação, vínculos de organização que atuam de maneira 

concomitante e que, em suas relações sociais, constituem a totalidade de uma 

organização. Enquanto Marx tratou de resumir fidedignamente e não teceu comentários. 

Para Engels (2019, p.147), essa organização “nada mais é que um agrupamento próprio 

nascido naturalmente, e capaz de resolver todos os conflitos que podem surgir dentro da 

sociedade organizada dessa maneira”.  

Também não podemos deixar de observar que a inversão da leitura de Marx 

guarda pertinência velada com o texto de Morgan, haja vista que nas sociedades 

primitivas, todas dispostas sobre o arquilexema Societas (como parte de um jogo 

semântico dicotômico com a civilização, ou seja, Civitas), o parentesco era considerado 

como via legítima de acesso à organização social e diante da inexistência do estado as 

relações de governo eram puramente pessoais.  

Em nenhum momento de sua obra, Marx utilizou as expressões “comunismo 

primitivo” ou “sociedades pré-capitalistas” (ÁLVARES, 2019, p. 83). Essas expressões 

foram cunhadas por Friedrich Engels - que tinha uma veia intelectual muito mais voltada 

ao naturalismo do que Marx -, no “A origem da família”, neles as periodizações de 

Morgan foram ratificadas sem ressalvas.  

                                                           
Morgan's assertion that the gens and group marriage were characteristic of the earlier human societies. The 

gens was the communal group which Marx, following Morgan, considered as ante-dating all known history. 

It is clear that for Marx the 'discovery' of the gens was probably the most important of Morgan's contribution 

to anthropology 
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As críticas dirigidas a Morgan tinham um caráter brando, quase condescende36 

(diferentemente daquelas que constam no mesmo caderno, dirigidas a Henry Maine), 

quando não omissivo. Suas diferenças estão sobretudo nos detalhes. (1972, p. 97, 98,  125, 

126, 129, 131,  210,  221, 22937) Raras são aquelas nas quais podemos ver sua não 

aceitação, como essa: “Toda a questão da supremacia da raça humana na terra dependia 

da questão das artes da subsistência. Os seres humanos foram os únicos que conseguiram 

dominar absolutamente [?!] a produção alimentar.” (colchetes de Marx, 1972, p. 9938). 

Morgan então passa a tratar de 5 fontes de alimentação humana através de uma 

linearidade histórica evolutiva. No segundo meio natural de subsistência a pesca e caça 

passou a independência do humano das regiões geográficas e a fundamentar a 

transumância e Marx redargue: “[a caça era muito precária para ter se constituído como 

o único meio para o suporte humano]” (colchetes de Marx, 1972, p. 99).  

A seguir Morgan afirma que a domesticação das plantas e o cultivo de cereais 

precedeu e motivou a migração dos povos até a Ásia central e Europa e a incorporação 

desse cultivo teria originado, de acordo com sua interpretação da Ilíada, a propriedade 

privada na Grécia antiga (1980, p. 157). A resposta de Marx retoma o texto de Homero 

para redarguir Morgan: “Morgan se equivoca se pensa que um mero deslinde (da Ilíada) 

demonstra a propriedade privada do solo” (parênteses nosso, 1972, p.13439). 

A maior parte das intervenções de Marx estão na complementação ou na 

concordância com Morgan. Outro exemplo está em quando Morgan discorre sobre as 

formas de família, especificamente sobre a família punaluana, e Morgan fala sobre a 

transitorialidade das formas familiares e sua relação com os sistemas de consanguinidade:  

 

                                                           
36 Conforme leciona Krader: Marx estaba de acuerdo em general com la obra de Morgan, pero sin llegar 

tan lejos como Engels, para quien La sociedad primtivia había hecho época  (op. cit. p. 20) (Marx 

geralmente concordava com o trabalho de Morgan, mas sem ir tão longe quanto Engels, para quem a 

sociedade primitiva havia feito época) 

 
37 Nesse sentido a tabela de Krader expõe de forma minudente os detalhes de transcrição (1988, p. 21). 

 
38 Texto traduzido pelo autor. Texto original: The whole question of the supremacy of the human race on 

earth depended on the question of the arts of subsistence. Human beings were the only ones who managed 

to absolutely dominate [?!] the food production. 

 
39 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Morgan is wrong if he thinks that a mere blink demonstrates 

private ownership of the soil 
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a família constitui uma instituição ativa, nunca permanece estacionária, mas passa de uma 

forma inferior a uma forma superior na medida em que a sociedade progride de um estágio 

inferior para um estágio superior. Pelo contrário, os sistemas de consanguinidade são 

passivos; limitam-se a refletir a longo prazo os progressos registrados pela família, e só 

se transformam radicalmente quanto a família sofre uma alteração fundamental. [O 

mesmo acontece, em geral, com os sistemas políticos, jurídicos, religiosos e filosóficos]. 

(MARX, 1972, p.11240; MORGAN, 1980, p.176). 

 

Em sua complementação do texto Marx sugere que o desenvolvimento das formas 

de família não tem uma incidência apenas nos sistemas de consanguinidade, como 

lecionava Morgan.  

Mas, na maioria das vezes, detectar as divergências e críticas de Marx a “A 

sociedade antiga” de Morgan importa em um exercício exegético que poucos 

antropólogos e estudiosos marxianos se aventuram. Isso porque certas triangulações 

comparativas que parte do efeito de Marx não mencionar algo que consta de sua 

bibliografia ou do texto de Morgan parecem meros supedâneos, arroubos de uma 

conhecida retórica acadêmica que é utilizada no cotidiano acadêmico para demonstrarmos 

pela via do argumento de autoridade, nossos pensamentos pessoais em relação a algo. 

Coisa que já vimos antes com a apropriação dos Cadernos Etnográficos por Lawrence 

Krader em 1972. Vejamos, um desses esforços: 

Se para Morgan, na sociedade primitiva o governo era pessoal e baseado em 

relações pessoais (Civitas, op. cit. p.129 e 258), podemos observar aqui uma crítica 

obliqua de Marx. Apesar de não ter tecido críticas na primeira parte dos cadernos, ela 

desponta em outro momento - quando estava estudando o manuscrito de Henry Maine. 

Maine havia afirmado que a propriedade do solo tem uma origem dupla, de uma parte 

pelo isolamento dos direitos individuais dos membros de um grupo de parentesco em face 

aos direitos coletivos de todo o grupo e por outra parte pelo incremento e transformação 

do poder do chefe: “Por tanto não se trata de uma dupla origem mas só de duas 

ramificações da mesma fonte, a propriedade da tribo e a coletividade da tribo, que inclui 

o chefe da tribo”. (1972, p. 29141). 

                                                           
40 Tradução do autor. Texto original: the family is an active institution, it never remains stationary, but 

changes from an inferior form to a superior form as society progresses from a lower stage to a higher stage. 

On the contrary, inbreeding systems are passive; they merely reflect the long-term progress made by the 

family, and only change radically when the family undergoes a fundamental change. [The same is generally 

the case with political, legal, religious and philosophical systems]. 
41 Texto traduzido pelo autor. Texto original: Therefore it isn’t a double origin but only two branches of the 

same source, the tribe's property and the collective of the tribe, which includes the chief of the tribe. 
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Enfim, pode-se deduzir na resposta de Marx que em sua acepção sobre as relações 

de propriedade e domínio nas sociedades primitivas não seriam nem pessoais, nem 

impessoais, mas coletivas42.  

Essas mesmas razões e conclusões estão capituladas nos comentários de Krader 

(1988, p. 18-19) e nos mostram as perigosas angulações pelas quais os analistas passam 

ao interpretar os Cadernos Etnológicos. Será que no momento que Marx estava 

rascunhando as notas da leitura do livro de Morgan essa era a sua opinião? Será que para 

ele, qualquer possível discordância seria digna de nota? É muito mais difícil analisar atos 

omissivos de estudo do que os comissivos. Beira o vaticínio. 

Entretanto, as dificuldades que temos ao analisar os Cadernos Etnológicos de 

Marx não param aí. Eles são diferentes do que temos como ideia de “texto acadêmico” - 

uma constituição analítica-discursiva, que através das linhas da escrita leciona ao leitor e 

o impulsiona a reflexão, numa relação vertical autor-leitor e que nos aponta um começo-

meio-fim. Ou seja, os bem conhecidos caminhos pelos quais percorremos a cada vez que 

nos deparamos com textos antropológicos. Eles trazem um tipo diferente de escrita, uma 

escrita prévia e investigativa, aberta, fragmentada, particular, que nasce da leitura e dos 

estudos de Marx, produzida através de uma metodologia investigativa que atravessa os 

textos lidos e se prende a uma plêiade de temas. Diferente da relação vertical, ela prima 

pela horizontalidade – neles Marx está estudando, está acrescendo seu conhecimento com 

a fortuna crítica antropológica acerca de períodos históricos, sociedades não-europeias, 

áreas geográficas, estruturas sociais de populações primitivas e temáticas que 

demonstram sua vontade e realizar um estudo exaustivo das matérias trazidas por Morgan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Reforçando a ontologia de Marx do homem social disposta na sexta e sétima Tese de Feuerbach. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Transcorremos o nosso texto por histórias entremeadas: a história editorial dos 

“Cadernos Etnológicos”, a história dos últimos momentos da vida de Karl Marx, a história 

das aspirações e desejos teóricos de Lawrence Krader e das críticas de Pierre Clastres, 

passamos pela análise imanente entre os textos “A sociedade antiga” de Lewis Morgan e 

“Cadernos Etnológicos” de Marx. Nossa ideia geral foi explorar, ainda que de maneira 

sumária, os caminhos e liames que ligam os estudos morganianos de Marx a antropologia 

do século XIX; isso porque, como disse Lucas Álvares, acreditamos que “as formulações 

marxianas podem contribuir criticamente com as elaborações teóricas da história do 

pensamento antropológico” (2019, p. 11).  

Até aqui essas foram as linhas da nossa urdidura, que longe de intencionar 

resumir, sistematizar ou tratar de forma exaustiva a questão desejam despertar o interesse 

e incentivar o debate acadêmico sobre os estudos morganianos de Karl Marx.  

Entretanto, questões ficaram implícitas e pendentes até aqui que são da maior 

importância. Elas têm a ver com o pertencimento antropológico de tudo o que falamos 

até aqui. Afinal, poderia Karl Marx ser considerado um antropólogo? O que ele fez para 

sê-lo? Poderiam seus Cadernos Etnológicos serem considerados um texto antropológico? 

 Para começar, classificar Karl Marx dentro das divisões traçadas nas ciências 

acadêmicas, a fim de chama-lo disso ou daquilo, não é tarefa fácil. Os caminhos analíticos 

que Marx traçou em seus estudos e pesquisas não se fizeram sob o rigor das balizas 

científicas - da economia, das finanças, da sociologia, da política, da história, ou da 

antropologia -, mas numa construção textual e discursiva entremeada, plúrima e além dos 

limites das especializações acadêmicas – limites esses que estavam tão em voga na 

segunda metade do século XIX. Enfim, Marx é um polímata, uma pessoa com 

conhecimentos amplos em várias áreas do saber e em várias línguas. E as universidades 

tem certas dificuldades em tratar a polimatia (ROOT-BERNSTEIN, 2011; 

COTELLESSA, 2018; ARAKI, 2013).  

O primeiro entrave é exegético: a dicotomia entre especialização e 

superficialidade não se aplica necessariamente aos polímatas. Um polímata não é um 

diletante generalista – sua função está relacionada à busca e desenvolvimento de 

profundidade, abrangência e conectividade do conhecimento e aprendizagens em várias 

áreas do saber. Como afirma o professor Michael Araki (UFF e PUC-Rio): “o polímata 
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não é um generalista, ele é um grande especialista em diversas áreas”, “um especialista-

mor em aprender e um construtor de pontes entre os saberes. ” (2018, p. 67).   

A biografia de Karl Marx também coloca em cheque a crença comum do polímata 

como um gênio elitista, ente eminente na comunidade acadêmica, bem-sucedido 

socialmente, bafejado pelos ricos, famoso entre as massas e encastelado intelectualmente 

em “torre de marfim” – concepção tributária a ideia renascentista de “homem universal” 

que temos quando falamos de Leonardo Da Vinci, por exemplo.  

O lugar de atuação intelectual de Marx foi junto aos trabalhadores, sua pena se 

aliava aos movimentos sociais e sindicais, a realidade laboral e ao “chão da fábrica”. Ele 

coadunava seus estudos com a luta e a revolução do proletariado e, por isso, sofreu os 

reveses e as mazelas dessa peleja desigual e cruel entre dominantes e dominados. 

O segundo entrave é hermenêutico. Diante de um horizonte de saberes que 

revelam a multitude cognitiva dos polímatas é normal coatarmos e classificarmos suas 

obras na área de conhecimento a qual seu trabalho tenha maior notabilidade ou tenha 

encontrado maior eco entre seus estudiosos e leitores. Num processo de simplificação, 

sublinha-se certos aspectos e ensinamentos e oblitera-se outros tantos. Assim, por 

exemplo, conhecemos Da Vinci como o pintor que criou a “Mona Lisa” e Karl Marx 

como economista que escreveu “O Capital”.  Mas esse simplismo bastaria, numa reflexão 

acadêmica? 

Enfim, afirmar que Marx também tinha outras especialidades não é uma simples 

questão de gregarismo, mas de compreender os percursos da vida do autor, que nunca se 

limitaram a uma dada especialização em economia, mas à condição de ter conhecimento 

profundo em diversas áreas, dentre elas a antropologia. Seus estudos percorrem os usos 

de múltiplas disciplinas para constatação, análise e crítica de fatos, a recorrência a 

métodos suscetíveis de definição e utilização de maneira crítica, efetuando análise por 

meio de distinções conceituais, de esquemas de significação e situação típicas do processo 

de conhecimento científico de várias disciplinas, de forma coordenada e inter-

relacionada. 

Nesse sentido, em seus últimos momentos de vida, Marx exercitava seu cabedal 

de conhecimentos junto a antropologia, ele pensava e escrevia sobre antropologia e estava 

produzindo uma visão sistemática “junto a” e “através da” antropologia vitoriana e anglo-

saxônica, que restou encartada em seus Cadernos Etnológicos. 
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Vários interpretes dos Cadernos Etnológicos, como Lawrence Krader (1973), 

Franklin Rosemont (1989), Willian Shaw (1984), Jean Tible (2013), Lucas Álvares 

(2019), afirmam categoricamente que o que Marx desenvolvia em seus últimos meses de 

vida, naqueles cadernos e em sua tentativa de trabalho de campo na África, era um 

trabalho de etnologia e que, ao se interessar por essas questões, consequentemente, “Marx 

se tornava um etnólogo” (ALVARES, 2019, p. 44).  

Com a devida vênia, cremos que os estudos de Marx não apontam para o uso dos 

textos coletados para fins de uma análise comparativa, que tenderia para conclusões 

extensas e válidas a todas as sociedades (LÉVI-STRAUSS, 1989, p. 394-396) ou para 

fazer aparecer a lógica específica de determinada sociedade estudada (GONÇALVES, 

2016, p.253), ou seja, aquilo que hoje compreendemos ser pertinente a etnologia. Sua 

pesquisa estava em outro momento de abstração - uma pesquisa de gabinete - haja vista 

seu corpo físico não ter suportado as agruras do trabalho de campo na África - na qual 

realizaria uma síntese, uma pesquisa estrutural com as particularidades próprias do 

materialismo histórico, tomando por base as conclusões da etnografia e etnologia de 

outros antropólogos, e construir um conhecimento de natureza antropológica43. Enfim, 

para nós, Karl Marx, além de todas as suas contribuições acadêmicas em outras 

disciplinas, também é um antropólogo de gabinete da mais alta relevância no cenário 

vitoriano do século XIX.  

Temos plena noção que essa conclusão é passível das mais furibundas críticas. Ela 

parece se originar, em um primeiro momento, de um pseudo-exercício de predição, com 

a perquirição do que Marx faria caso não tivesse morrido naquele momento e também 

parece se originar na esperança do autor em refazer os caminhos que, em 1972, Lawrence 

Krader trilhou ao tentar introduzir um texto de Karl Marx na antropologia e chamar Marx 

de etnólogo. Caminho esse que, como vimos, em grande parte restou estéril diante da 

comunidade antropológica.  

Podemos entender empiricamente até aqui que Marx tentou fazer trabalho de 

campo em um vilarejo rural da Argélia francesa (Biskra) e não conseguiu, leu vários livros 

de antropologia, rascunhou, tentou escrever um livro e morreu antes de fazê-lo.  

                                                           
43 Nesse sentido também se encaminham as conclusões de Marcello Musto: “O título The Etnological 

Notebooks of Karl Marx foi conferido posteriormente por Lawrence Krader, editor desses manuscritos. No 

entanto, o conteúdo desses estudos está mais propriamente relacionado à antropologia, não à etnologia, que 

nem sequer é mencionada pelo autor” (2018, nota 41, p. 31)  
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Enfim, o que temos para fundamentar essa afirmativa que ele estava fazendo 

antropologia ou etnologia? O que de concreto podemos afirmar? Será que o que temos 

são os vestígios de um fazer que não aconteceu? Temos sua leitura de livros de 

antropologia, seus rascunhos, sua viagem a uma terra desconhecida e sua intenção de 

produzir algo nesse sentido, relatada por Friedrich Engels. Mas será que alguém pode ser 

chamado de antropólogo ou de etnólogo por tentar produzir algo? Existiria uma 

antropologia ou uma etnologia da tentativa? Enfim, será que a antropologia se faz com 

algo parecido a concretização da escrita discursiva que Clifford Geertz tratou no “Estar 

aqui” (2018, p.160) e que James Clifford chamou de “textualização”44?  

 

A “textualização”, uma precondição para a interpretação, é um processo pelo qual o 

comportamento, as crenças, a tradição oral, as ações rituais, etc., não escritas, vêm a ser 

“fixadas” (como algo com um significado) “autonomizadas” (separadas de uma 

específica intenção autoral), tornadas “relevantes” (para um mundo contextual) e 

“abertas” (para a interpretação por um público competente). O comportamento assim 

transformado se torna suscetível à “leitura”, um processo que não depende mais de 

interlocução com um sujeito presente. (CLIFFORD, 2014, p.226-227) 

 

Não podemos ignorar que os Cadernos Etnológicos de Marx trazem uma 

textualização. Entretanto ela é diferente daquela que James Clifford trata acima e que 

estamos acostumados a lidar nos textos acadêmicos e nos trabalhos científicos.  

À primeira vista, os cadernos de Marx parecem um texto compósito e imapeável, 

exemplo típico de literatura cinzenta, um labirinto bibliográfico de muitas entradas e 

saídas, onde a fragmentação e a cacofonia temática deixariam em evidencia o que o futuro 

desses estudos nos reserva: uma dificuldade hercúlea de compreender as análises 

interpretativas, ou mesmo o vislumbre de uma estrutura lógica de conceito, juízo ou 

raciocínio pessoal de Marx.  

Afinal, os “Cadernos Etnológicos” não tem aspecto de um “produto acadêmico 

acabado” ou mesmo de uma obra literária em sentido amplo, uma escrita linear com 

começo, meio e fim que, através de estruturas cognitivas típicas do saber científico, ensine 

e instrua. Aparentam não passar de cadernetas de rascunhos de uma pesquisa interrompida 

pela morte. Nisso a aceitabilidade do texto perante a comunidade acadêmica parece estar 

                                                           
44 James Clifford ao tratar da textualização estava discorrendo sobre a natureza literária da escrita 

etnográfica juntamente aos estudos da linguagem, e a análise formalista da historiografia do século XIX, 

produzida por Hayden White (in Meta-história, 2ª ed. São Paulo: EdUSP, 1995) (op. cit., p242).  
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comprometida. Creio que, imbuído do geist acadêmico da época, até o próprio Marx 

concordaria com isso.  

Lawrence Krader procurou suplantar essas dificuldades, após vinte anos de 

estudos. Ele o fez através da leitura à contrapelo e sob “microscópio” -  por uma análise 

das minucias e das entrelinhas de seu estudo, resultantes de um pesado exercício 

exegético e comparativo entre a bibliografia dos autores estudados por Marx, sua vida e 

sua bibliografa própria. 

Entretanto, esse sentimento de estranhamento e de confusão causado pela leitura 

dos cadernos de Marx não é desconhecido do antropólogo. Ele é sentido mormente em 

suas reflexões sobre o trabalho de campo, quando em contato com outras culturas, outros 

comportamentos e outras explicações. E no caso concreto que estamos analisando, em 

verdade, estamos diante de outra textualidade, uma textualidade estranhamente familiar. 

Se observarmos uma segunda vez, essa modalidade de escrita utilizada nos 

cadernos de Marx não é tão desconhecida daqueles que produzem um trabalho acadêmico. 

Nós a utilizamos aqui, quando estávamos elaborando o projeto de pesquisa e durante toda 

a produção dessa monografia. A leitura prévia e a documentação temática e bibliográfica 

como métodos de estudo pessoal (ECO, 2016, p. 109 e SEVERINO, 2010, p. 70) fazem 

parte do cotidiano acadêmico. Elas estão relacionadas com a compreensão dos textos e 

com o acesso as informações relevantes e reforçam a capacidade de reflexão, pois a 

própria reflexão exige o domínio de uma série de informações prévias.  

Mas, em verdade, Marx não se limitou a fichar ou resumir passivamente os livros 

lidos. Sua atitude também foi ativa e proativa. Em dados momentos de sua análise da 

“Sociedade antiga” de Lewis Morgan, ele opinou, interpretou, criticou, trouxe referencias 

de outros autores, antecipou questões e dialogou com os textos lidos, como muitos 

estudantes e acadêmicos fazem em suas leituras e documentações. Como leciona o 

filósofo tomista Antonin-Dalmace Sertillanges: 

 

Leio e, ao ler, escrevo: mas escrevo o que eu penso em contato com outro, mais do que o 

pensamento do outro, e meu ideal é que isso seja assim até quando transcrevo 

literalmente, percebendo que não exprimiria melhor o pensamento comum. O escritor é 

aquele que concebe, e também eu concebo o que assimilo em profundidade, aquilo que 

me esforço para penetrar, para compreender no sentido pleno da palavra, aquilo que faço 

meu: torno-me assim também eu o escritor, e guardo o escrito como uma riqueza minha. 

(2019, p. 163-164) 
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Enfim, não podemos deixar de ter em mente que todo texto é portador de uma 

mensagem, concebida e codificada pelo autor e que esses cadernos foram produzidos no 

momento em que Marx estudava e pensava em antropologia. Parafraseando Marx e 

Engels, essas cadernetas registram em língua escrita os estudos de Marx, são atos de 

“consciência real e prática” sobre atividades de natureza antropológica:  

 

A língua é tão antiga quanto a consciência, e a língua é justamente a consciência real e 

prática, que existe para os outros e só assim existe também em si mesmo; como 

consciência, a língua surge apenas da necessidade, da premente necessidade de 

comunicação com outras pessoas (MARX; MEGA-2, 1990, vol.4, pp. 20-21). 

  

Tampouco deve-se aventar que os registros escritos de Marx, constantes nos 

Cadernos Etnológicos, sejam desimportantes por serem notas pessoais, por natureza 

eivadas de um monologismo absoluto, sem intuito comunicativo - haja vista serem 

endereçadas a ninguém, exceto ao próprio autor. Conforme leciona Mikhail Bakhtin não 

existem escritas que constituam monólogos individuais absolutos; todos os enunciados 

são dialógicos e sociais:   

 

Uma ideia só se esclarece para si mesma no processo de seu esclarecimento para o outro. 

Por isso não há nem pode haver, por assim dizer, um monologo absoluto, ou seja, não 

endereçado a ninguém, uma expressão puramente individual de um pensamento para si 

mesmo. Semelhante monólogo individual absoluto, se é que o concebemos, dispensaria a 

língua, compreensível para os outros, perderia qualquer relação no campo da língua. Todo 

enunciado é dialógico, ou seja, é endereçado a outros, participa do processo de 

intercâmbio de ideias: é social. (2016, p.118). 

 

Enfim, será que a obra antropológica escrita poderia ser resumida a formalidade 

de uma dada literalidade, típica de uma ortodoxia enquadradora – a uma estrutura verbal 

na forma de um discurso narrativo em prosa, onde a combinação de uma série de dados, 

de conceitos teóricos para “explicar”, de uma metodologia para “seguir” e uma estrutura 

narrativa substantiva nos levasse a um conteúdo estrutural profundo e “genuinamente 

antropológico”? Seria essa textualidade em sentido estrito que legitimaria a concretização 

do fazer antropológico escrito e daria ao seu autor a alcunha de antropólogo?  

Essa generalização na construção da escrita antropológica, baseada num processo 

indutivo-dedutivo de que em determinadas condições, um determinado resultado pode ser 

esperado e somente esse resultado seria cientificamente válido e legitimaria a inclusão do 
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autor no rol de antropólogos, deixam transparecer algo para além do alcance da 

investigação científica, uma obsessão fetichista pela estruturação preliminar, pelo método 

e pelo formalismo que beiram ao cientificismo, bloqueando o conhecimento ao 

desacreditar o trabalho da imaginação criativa, da flexibilidade legitimamente acadêmica 

e das diferentes modalidades de escrita que podem compor o fazer antropológico.  

 

Minha questão fundamental, meu point, como eles a chamam nos Estados Unidos, é que 

o controle exercido sobre a produção intelectual e antropológica em particular enquanto 

disciplina científica acadêmica não se exerce na academia pela censura do conteúdo das 

proposições, ou, pelo menos, não só por esta.  É a imposição da forma acadêmica de 

expressão que, em última análise, orienta e organiza o pensamento e impõe limites à 

produção intelectual, domesticando-a. O que importa não é se o conteúdo da proposição 

é ou não revolucionário, mas se ele se insere comportadamente nas formas de expressão 

permitidas pela academia, se ele é um produto disciplinado, dócil e, portanto, útil, dessa 

mesma academia. (LIMA, 2011, p. 49) 

 

É nesse sentido que Tim Ingold sugere “formas alternativas de leitura e de escrita, 

que podem nos conduzir, mais uma vez, a nos aconselhar com as vozes das páginas e com 

o mundo ao nosso redor.” (2012, p.29) e que procuramos explorar aqui: 

 

O dilema da Antropologia é que ela permanece atrelada a um modelo acadêmico de 

produção de conhecimento, de acordo com o qual a observação não é tanto uma maneira 

de conhecer o que está acontecendo no mundo quanto uma fonte e matéria-prima para 

posterior processamento em explicações de autoridade que pretendem revelar a verdade 

por detrás da ilusão das aparências. Afirma-se que essa verdade encontra-se nas estantes 

da biblioteca, gemendo sob o peso dos livros escolares e periódicos, ao invés de “lá fora” 

no mundo da experiência vivida. (INGOLD, 2017, p.43) 

 

Como a arte, a antropologia não precisa se comprometer apenas com a descrição e a 

análise das coisas “como ela são”. Ela também pode ser experimental e aberta à 

especulação. Certamente, o campo do antropólogo não é um laboratório e não é lugar para 

experiências, no sentido científico da montagem artificial de um cenário para testar uma 

hipótese preconcebida. Mas, como em qualquer momento da nossa vida cotidiana, nós 

podemos experimentar ao intervir nas coisas e seguir os desdobramentos de nossas 

intervenções. Trata-se de interrogar os outros, e o mundo, e esperar por suas respostas. É 

o que acontece em todo diálogo. E como todo diálogo, ele transforma a vida de todos 

aqueles envolvidos.  

Mas o diálogo antropológico, assim concebido como uma arte da investigação, não 

precisa ser contraposto à ciência. Ao invés disso, ele aponta para uma maneira diferente 

de fazer ciência – mais modesta, humanizada e sustentável do que grande parte do que é 

considerado ciência nos dias de hoje. É uma forma que se integra ao mundo, ao invés de 

atribuir-se poderes exclusivos para explicita-lo.  (INGOLD, 2019, p. 71-72) 

 

Maurice Merleau-Ponty leciona que: 
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Nós estamos na verdade, e a evidência é “a experiência da verdade”. Buscar a essência 

da percepção é declarar que a percepção é não presumida verdadeira, mas definida por 

nós como acesso à verdade. (...) A evidencia da percepção não é o pensamento adequado 

ou a evidência apodítica. O mundo não é aquilo que eu penso, mas aquilo que eu vivo; eu 

estou aberto ao mundo, comunico-me indubitavelmente com ele, mas não o possuo, ele é 

inesgotável. (2018, p.14, sublinhado nosso) 

 

No método da análise imanente, aplicado nessa monografia, o texto como “caso” 

deve ser entendido não como uma entidade limitada por um ambiente ou uma determinada 

formalidade acadêmica (se é que em algum momento os textos antropológicos devam ser 

entendidos assim), mas como “aquilo que vivemos”, um emaranhamento ilimitado de 

linhas em um espaço fluído que é a vida.  

Aqui o que devemos valorar antropologicamente não é o ponto final que tudo 

objetifica - a morte de Marx e o último extrato de seus estudos -, mas as correntes de vida 

e sua trajetória na antropologia - elas importam em longas e profundas linhas que Marx 

percorreu e que em grande parte estão evidenciadas em suas últimas cadernetas de 

estudos: os “Cadernos Etnológicos”.  

Em “Estar vivo”, Ingold toma o conceito de malhas de Henri Lefebvre para tratar 

da palavra escrita como um tecido de linhas, como textura:  

 

Há algo em comum, observa Lefebvre, entre a maneira como as palavras estão inscritas 

em uma página escrita e a maneira como os movimentos e ritmos de atividades humanas 

e não humanas são registrados no espaço vivido, mas apenas se pensarmos na escrita não 

como uma composição verbal, mas como um tecido de linhas – não como texto, mas 

como textura. (2017, p.138) 

 

Na interseção do texto com o têxtil, nas modalidades da linguagem e da junção 

dos fios do tecido emerge o entrelaçamento dos escritos como textura do mundo, onde o 

urdidor além de produtor é produzido pelo ambiente e onde a preordenação e o 

enquadramentos dos textos acadêmicos se defrontam com outras formas de textualidade, 

tais como as encontradas nos cadernos de Marx - não possuindo qualquer hierarquia 

perante esses -, as quais podem ser observadas como “elemento diverso” do fazer 

antropológico ortodoxo. No caso em questão podemos utilizar para nossas reflexões a 

analogia entre a trama do tecido da lã e o feltro da lã. 

A tessitura do tecido da lã é composta pela transformação de fibras em fios e de 

fios em tecido. Após a cardagem das fibras, um conjunto de fios a partir de uma estrutura 
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de tear se move num movimento previsto e esperado, num ziguezaguear na horizontal 

entrelaçados pelos fios fixos da vertical, gerando uma malha, o tecido.  

Assim podemos imaginar o tear acadêmico ao produzir uma “textualidade 

enquadrada”, típica de seus textos: a depuração e o desenvolvimento das questões 

substantivas entremeadas por perspectivas orientadores e questões organizacionais que 

“enquadram” o fazer e desaguam em certa forma “correta” de produção textual - forma 

essa reconhecida e legitimada pela sociedade acadêmica como o resultado final de um 

fazer antropológico. Por mais que haja inovações na substancia, por mais que as matérias-

primas sejam de espécies diferentes, os fios sejam diversos, tenham cores, densidade, 

espessura, tamanhos, nervuras e estampas variadas, seu modo de fabricação continua 

sendo o mesmo. Algo que fuja dessa “formatação de malha” não é reconhecido como 

tecido de lã, ou como texto acadêmico. Logo, não é escrita antropológica. 

 

 

Um tear inglês da década de 1890 com uma cabeça maquinada. Textile Mercury journal 1892. Disponível 

em https://en.wikipedia.org/wiki/Power_loom#/media/File:TM158_Strong_Calico_Loom_with_Planed_ 

Framing_and_Catlow's_Patent_Dobby.png. 
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Entretanto, a indústria têxtil utiliza uma classificação inusitada para o feltro de lã: 

TNT, sigla que significa “Tecido-Não-Tecido”. Como o próprio nome sugere, as fibras 

da lã não são tecidas, mas compactadas. Seu produto final é um material semelhante ao 

tecido, utilizando a mesma matéria prima, mas obtido por uma liga superposta de fibras 

de tipos, tamanhos, formas e direções diferentes, dispostas aleatoriamente, sobrepostas e 

coladas ao passar pelas altas pressões térmicas de cilindros, num processo chamado 

calandragem. Nos cilindros da calandra não há uma ordem prévia de fios - numa 

formatação entre horizontais e verticais -, mas um “emaranhamento” de fibras que é 

resolvido pela espessura e diagramatura dadas pelas calandras. 

 

 

Princípio simplificado de funcionamento de uma calandra moderna de três rolos. ScienceDirect. 

Disponível em  https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/calenders . Acessado em 14.ago.2020. 

 

Seguindo a analogia, diferentemente da ordenação racional de uma textualidade 

acadêmica, cujo trabalho reflexivo, pautado na explicitação sistemática e diferenciadora 

e na fundamentação da matriz disciplinar, “desembaraçam e fiam” a textualidade como a 

materialidade de uma dada operação cognitiva, empenhada na fundamentação e na 

produção de garantias de cientificidade daquele pensamento antropológico, as fibras do 

feltro não são “fiadas e tecidas” - não se baseiam em concepções prévias de textualidade 

que funcionem como tipos ideais, numa estruturação preliminar, com finalidade 

heurística e legitimadora típicas de um texto acadêmico antropológico  
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Esse emaranhamento típico do feltro da lã nos lembra os próprios percursos da 

vida, que longe de serem ordenados numa trama de racionalidade, percorrem, em 

desalinho, a multitude e a pluralidade do vivido4546. 

 Nesse diapasão, Clifford Geertz nos exorta a “atentar para a antropologia na 

página” (2018, p.181) e é isso que procuramos exortar aqui, em nossas conclusões.  

A textualidade dos “Cadernos Etnológicos” de Marx não se vincula as grandes e 

reconhecidas linhas de discursividade e aos gêneros do discurso antropológico que 

conhecemos (op. cit. p.30-33). Nessas devemos “tecer a malha” da escrita como esperado. 

E os “Cadernos Etnológicos” possuem uma textura-textualidade diferente daquilo que 

espera a academia, uma escrita manual, compósita, amorfa, fragmentada, poliglota, 

polissêmica, porosa, espontânea e não-intencional, produzida com uma metodologia 

investigativa própria (cf. p. 50-51; MARX, 2013, p. 90) e em formato de documento 

bibliográfico.  

Assim, podemos classificar os “Cadernos Etnológicos” de Karl Marx como TNT: 

como um “Texto-Não-Texto” antropológico. “Não-Texto” porque não obedece ao tear de 

fios acadêmicos que, pelo enquadramento dos gêneros textuais, tudo produz em sua 

malha. Mas “Texto” como expressão de vida e reflexão, que utiliza escrita e metodologia 

própria para analisar questões de fundo de saber antropológico, trazidas pela leitura e 

reflexão de vários textos acadêmicos e entoar um pensamento antropológico próprio. A 

escrita dos “Cadernos Etnológicos” de Marx é o registro do produzido na “calandra 

cognitiva” de Marx, aquecida pela leitura e reflexão do Mestre nos momentos em que ele 

vivia à antropologia acadêmica, em seu gabinete. 

                                                           
45 Se fossemos aprofundar nossas reflexões sobre a significabilidade da escrita antropológica - face a sua 

textualidade consistir numa operação pré-enquadrada, racional e acadêmica, que procura analisar 

fenomenologicamente o pathos e o caráter global e incomensurável do vivido -, precisaríamos refletir sobre 

as lições de outro prussiano da época de Marx: Friedrich Nietzsche, que em seu primeiro livro “O 

nascimento da tragédia” (1872) tratou sobre os conceitos de vivência, imediatez entre o homem e o mundo, 

significabilidade e incomensurabilidade e seus efeitos sobre as escritas e atuações apolíneas e dionisíacas 

da tragédia grega em contraposição à escrita racional do “homem teórico”, representado por Sócrates, que 

no ato de escrever deturpa o vivido, em detrimento a uma ordenação gráfica racionalizada. 

Apesar do uso do “O nascimento da tragédia” e seu conceito de apolíneo e dionisíaco não serem inéditos 

entre os cânones da antropologia – tendo sido utilizados nas reflexões de Ruth Benedict para classificar as 

culturas dos povos Zuñi e Kwakiutl em seu “Padrões de cultura” (2013, p.62-63), por exemplo - creio, salvo 

melhor juízo contrário, que essa questão seja pertinente a estudos mais aprofundados do que aqueles 

dispostos num trabalho final de graduação. 

 
46 Outra questão que poderíamos abordar aqui se aprofundássemos a questão da significabilidade da escrita 

antropológica seriam os conceitos de enunciado, gênero textual e gênero discursivo de Mikhail Bakhtin e 

suas construções como “processo de prosificação da cultura letrada” na escrita antropológica (in Os gêneros 

do discurso. São Paulo: 34 Editora, 2016).  
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Mais importante que o apego a formalidades, dogmáticas enquadradoras e a 

etiquetas disciplinares, versadas nos gêneros discursivos e textuais acadêmicos - a uma 

dada literalidade que, quando obedecida, laureia a assinatura e catapulta o autor para o 

rol de “benfazejos da academia” -, devemos centrar nossa atenção, analisar e produzir 

escritas que se filiem a uma dada consciência de vitalidade e reivindiquem o engajamento 

no mundo como condição para a legitimidade e validade da ciência. 

 Enfim, a tessitura da escrita dos Cadernos Etnológicos está atrelada não ao mundo 

da academia, mas diretamente ao emaranhamento do mundo real vivido por Marx e esse 

é um dos grandes convites à reflexão antropológica que promove os “Cadernos 

Etnológicos”. Essas cadernetas correspondem a natureza íntima da intelectualidade de 

Marx em seu processo reflexivo de leitura e análise; a seu processo de “calentura” e 

formação cognitiva produzido em tempo real diante dos textos lidos; bem como a 

documentação, escrita e tentativa de trabalho de campo que foi iniciado quando sua Roda 

da Vida já apontava para o ocaso e a queda, e da qual nenhum de nós poderá fugir. O 

resultado final desse texto antropológico foi o que o tempo e o acaso permitiram legar, e 

espelham o riquíssimo substrato da vida antropológica de Karl Marx. 
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