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Foi assim que comecei a escrever. Para poder existir 

como indivíduo. Depois, quando me percebi como parte de 

um coletivo novamente (o aumento da empatia pela família, 

pela comunidade, pela classe pobre e preta), passei a escrever 

para corromper as estatísticas, para apontar caminhos, 

questionar e manter a sanidade mental em um cotidiano 

miserável e genocida. Escrevo para que meu povo não morra 

mais nas mãos da polícia (braço armado da elite), para que 

possamos nos libertar dos cárceres, das novas formas de 

escravização de nosso povo. Às vezes, escrevo para tentar 

ressuscitar meus meninos – aquelas pessoas queridas que vi 

nascer, (sobre)viver e, por fim, serem devoradas pelo Estado 

(itálicos nosso). 

Minha escrita é indissociável da minha vida e das 

minhas condições de classe, gênero, raça, moradia e geração. 

O hip-hop, por exemplo, é um elemento específico da minha 

geração que, mais do que servir como fonte de inspiração 

poética, nos educou quanto à nossa negritude, nos iniciou no 

movimento negro: as “Posses” agregavam uma juventude 

rebelde com causa, talentosa, extremamente vulnerável e 

disposta a lutar contra as tiranias do sistema capital. Fora 

isso, eu “já disse que Não sou outra coisa que não nós/O que 

são elas sou /O que sou eu somos elas”. 

Maria Nilda de Carvalho Mota (Dinha). In: Estudos 

de literatura brasileira contemporânea, n. 51, p. 263-270, 

maio/ago. 2017. 

 

Dedicamos este livro a todos os 

escritores e escritoras de língua 

portuguesa.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Os anos quarenta do século vinte apresentaram-se 

como uma bifurcação. Uma encruzilhada para o projeto 

emancipatório na modernidade1, que ganhou os seus 

contornos gerais no renascimento e se afirmou no 

iluminismo e na Comuna de Paris. A marca distintiva dessa 

tradição foi enfatizar as tensões da razão nas lutas pela 

conquista do esclarecimento e da autonomia política e 

intelectual, contra o irracionalismo e todos os regimes de 

opressão, resultantes da apropriação do território pelo 

capital. Nestes ensaios trataremos desta problemátca. 

A geografia do capital, que se territorializou 

globalmente na segunda metade do século XX, e atinge, 

hoje, a totalidade das nações ocidentais e orientais, 

configurou um determinado sistema-mundo. Uma 

configuração que aprofundou o processo de dominação e 

exploração, além de promover a degração da natureza em 

larga escala, colocando a vida planetária em risco. Essa 

                                                      
1 Embora Boaventura de Souza Santos (2001 e 1997) venha trabalhando 

intensivamente na atualização da categoria emancipação. Neste trabalho 

utilizamos o significado emancipação como contraposição as ideias 

míticas e alienadoras. Essas ideias foram duramente criticadas por Marx 

(1984) e, posteriormente, pela Escola de Frankfourte e diversas outras 

vertentes marxistas, como Mészáros (1981). Em termos políticos, e aqui 

Castoriadis (1983) deu uma grande contribuição, a emancipação está 

relacionada aos processos sociais que contribuem tanto para fortalecer a 

autonomia das organizações sociais, atuantes no âmbito da sociedade 

civil, como para expandir o espaço social público, via ampliação da 

democracia. São esses dois referencias, teórico e político, que temos em 

mente quando falamos em emancipação. 
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situação agravou porque as classes hegemônicas ganharam 

consciência de como se processa a dominação do capital, e 

com isso podem operá-la com maior eficácia. Ela se faz pela 

mediação das relações sociais de opressão, que projetam 

formas sociais que são personificadas pelas pessoas. O 

resultado é a sujeição de populações inteiras ao território do 

capital, que não têm outra alternativa de viverem neste 

território senão se subjugando ao governo do capital. 

Esta configuração geográfica apenas se sustenta por 

uma férrea hierarquia ocupacional, sob regulação taylorista, 

e isto nos mais diversos complexos sociais: cultural, 

político, econômico, entre outros. No final do século XX 

esta estrutura ocupacional foi reconfigurada, a 

reestruturação produtiva combinou o taylorismo com o 

toyotismo, e nos lugares e contextos mais equidistantes do 

poder das organizações multinacionais e multilaterais, nos 

governos nacionais, estaduais e municipais ou locais, nos 

diversos continentes. O que foi estruturando dentro do 

regime de colaboração de classe. 

Se a racionalização taylorista da vida se limitou à 

empresa até os armistícios bélicos do século XX, nas últimas 

décadas deste século, quando associou-se ao toyotismo, a 

racionalidade do capital capturou mais três instiuições 

chaves da civilização moderna: a família, a igreja e as 

instituição de ensino (escolas e universidades). As 

resistências das instituições de ensino, hoje, em pleno século 

XXI, as obriga a lutar, com todas as forças, contra esta 

racionalidade, já plenamente consolidada nas diversas 

modalidades de intituições empresariais. 

Admtindo o horizonte da emancipação humana estes 
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ensaios enfrentam algumas questões: como o capital tem 

conseguido suplantar socioterritorialmente o projeto 

emancipatória na modernidade capitalista? Nossa hipótese é 

que o capital fundiu-se com a modernidade e a submeteu a 

seus grilhões, de modo que o projeto das forças 

emancipatórias na modernidade, as próprias forças 

protagonistas desse projeto, desde o século XIX, perderam 

sua autonomia, independência e combatividade. As forças 

emancipatórias foram cooptadas e parecem ter se fundido ao 

sistema capital. Os gestores das instituições de ensino mais 

parecem intelectuais orgânicos do sistema capital do que 

comprometidos com a autonomia dessas instituições. E esta 

fusão ocorreu de um tal jeito que, na nossa compreensão, 

não há mais como dissolver o ordenamento territorial do 

capital, por meio de um campo de força exclusivo, 

corporativo, como as forças sindicais combativas (nós 

alimentamos algumas esperança em relação a organização 

sindical dos professores, desde que as instituições de ensino 

não sejam substituídas pela educação à distância). Mas 

agora a paisagem terrena, planetária, se nos revela como 

paisagem do capital, arquitetura do capital, geografia do 

capital. Espaço e tempo sociais se exteriorizam como corpo 

do capital. 

Nestas circuntâncias, nos parece haver um 

capitalismo puro. Ainda que os conflitos e as lutas 

anticapitalistas continuem aflorando e os revoltosos se 

rebelando, vivemos sob o regime do capital, o governo do 

capital, o totalitarismo do capital. Estreitou-se inclusive as 

possibilidades das forças republicanas e democráticas. O 

totalitarismo do capital é também uma democracia do 
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capital. A democracia representativa é uma democracia 

desse tipo. Isso é o que justifica a confusão ideológica que 

se instaurarou na contemporaneidade. Confusão geradora de 

um sentimento generalizado de impotência. Parece estarmos 

a viver numa situação de plena barbárie. O capital domina, 

hoje, absolutamente, com sua ética (ethos), racionalidade e 

ideologias, sociedades interias; monopoliza meios de 

comunicações de todos os tipos, redes de escolas de todas as 

etapas de ensino, inclusive a Pós-graduação strictu sensu. O 

capital controla as diversas igrejas pentescostais, como 

negócio, sob os princípios da livre concorrência, pelos 

programas religiosos, liturgias e políticas de evangelização. 

Neste contexto os crentes potenciais estão em disputa, 

porque a meta das igrejas se reduz a aumentar dízimo, 

ofertas, proliferação de bandas gospel e a venda de seus cds, 

e até a conquista de cadeira no parlamento. O movimento 

pentescostal é um movimento político de massas mais 

atuante na América Latina. Vem se fortalecendo e 

mobilizando multidões para disputar o governar do estado 

brasileiro. 

Nesse sentido, postulamos: o que se erigiu com o 

desfecho das Guerras Mundiais no século XX foi a 

dominação norte-americana. Dominação que passou a ser 

apoiada, no final do século XX, pelas forças capitalistas 

européias. Elites empresariais que pactuaram a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

em torno de um projeto estratégico: unificar a Europa por 

meio de uma mercadoria universal ou “equivalente geral” de 

toda e qualquer mercadoria, o euro. Equivalente inclusive 

da mercadoria humana que circula no mercado de trabalho: 
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os profissionais europeus. 

O subsistema euro passou a reger a soberania 

europeia simplesmente porque não há povo europeu, não há 

língua europeia, não há sindicatos de trabalhadores, nem 

centrais ou confederações de trabalhaodres europeus. 

Portanto, não existe classe trabalhadora europeia organizada 

nos mercados europeus de trabalhadores, onde circulam o 

euro. O capital está sistêmicamente protegido na Europa, 

pode exercer a sua governamentalidade sem resitência das 

forças do trabalho. E ainda com os conflitos reduzidos ao 

local ou setorializados o sistema faz transparecer vigor e 

força. 

Bem, para nós o que se revela ousado e original 

nesses ensaios é postularmos que essas transformações se 

legitimaram com a taylorização-toyotização da produção, 

socialização e apropriação de conhecimentos. Em outras 

palavras, todos os sistemas de ensino foram praticamente 

alinhados à racionalidade do capital, tendo como referência 

o modelo norte-americano. O que quase significou “o 

eclipse da razão”. Toneladas de trabalhos atacaram e 

continuam atacando frontalmente a razão e a modernidade, 

como se eles fossem os responsáveis pelas barbáries do 

capitalismo (basta verificar os títulos dos livros publicados 

pelas grandes editoras, escritos por grandes estudiosos com 

visibilidade pública e internacional, a partir da década de 

setenta). Realmente um dos grandes acontecimentos na 

segunda metade do século XX foi essa demonização da 

razão e da modernidade. Mesmo que tal crítica não tenha 

aderido sem reservas ao capitalismo e ao neoliberalismo, ela 

jamais reivindicou a emancipação humana como condição 
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necessária para a humanidade forjar a civilização do futuro. 

No máximo, um número insignificante de críticos 

reconheceram a relevância da formação humana frente a 

formação mercantil. Contudo, sem associar formação 

humana à emancipação humana esse reconhecimento nos 

parece estéril, porque deixa de mobilizar as energias 

revolucionárias, as esperanças dos desesperados.  

Sérgio Paulo Rouanet tem sido o nosso grande 

inspirador em nossos estudos sobre essa problemática. 

Rouanet (1987), em célebre e belo artigo, aborda essas 

tensões analisando a ambivalência da razão na modernidade: 

o conflito entre a razão louca e a razão sábia2. 

Os anos quarenta, como dizíamos, foram marcados 

por guerras; pela expansão do fascismo na Itália, Alemanha, 

Portugal e Espanha e pelo stalinismo no leste europeu. Este, 

através da burocratização bolchevique, conquistou forças o 

suficiente para sufocar os movimentos autônomos dos 

trabalhadores e da sociedade civil soviética, ao mesmo 

tempo em que submeteu as forças comunistas internacionais 

                                                      
2 “A razão se define por sua forma de relacionar-se com as paixões, sejam 

elas agressivas ou amorosas. Essa relação pode ser cognitiva ou moral. 

No primeiro caso, o que está em jogo é a maior ou menor validade do 

conhecimento; no segundo, a maior ou menor independência do sujeito. 

No primeiro registro, coloca-se a questão da maior ou menor 

interferência dos condicionamentos afetivos no trabalho do pensamento; 

no segundo, da maior ou menor severidade da razão no controle e 

inibição do desejo. No registro cognitivo, a dialética razão-paixão funda 

um vínculo com a verdade; no segundo com a liberdade /.../. Quando o 

vínculo é positivo, isto é, quando a razão está a serviço do conhecimento 

objetivo e de uma vida passional tão livre quanto possível, estamos diante 

da razão sábia /.../. Interagindo com a paixão, a razão sábia produz o 

saber, no plano cognitivo, e a autonomia, no plano moral” (Rouanet, 

1987, p. 449, negrito nosso) 
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ao centralismo “democrático” dos partidos comunistas. Com 

o tempo os PC’s se transformaram em verdadeiros aparelhos 

ideológicos do stalinismo. Período em que a razão louca 

subordinou a razão sábia aos seus ditames. 

Temos, então, uma contradição, dois projetos de 

sociedades distintos com lineamentos similares. Do lado do 

fascismo, conservador e capitalista: guerras, mortes e 

perseguições; e do lado do stalinismo, “emancipador e 

comunista”: guerras, mortes e perseguições. Há, portanto, 

uma identidade de lineamentos entre dois projetos de 

sociedades aparentemente distintos, e que se declaram 

antagônicos por seus protagonistas. Dentro desse quadro, ou 

se abandona a perspectiva e o projeto stalinitista, por razões 

óbvias: traição ao projeto da  emancipação humana na 

modernidade; ou se restabelece a perspectiva e o projeto 

emancipatório autênticos, propostos por Marx, Engels e os 

movimentos revolucionários geohistóricos, ainda que se 

tenha que promover os ajustes necessários. Operação que 

deve ser simultânea. 

Nessa conjuntura geohistórica várias alternativas 

teóricas e políticas emergiram. A teoria crítica, 

protagonizada por Horkheimer e Adorno, se despontou entre 

elas. Mas, de acordo com Habermas, ela sofreu um forte 

desvio na década de quarenta, quando incorpou à teoria 

crítica o irracionalismo de Nietzsche. Outro pensador 

influente no pensamento de Horkheimer e Adorno foi 

Weber. Weber formulou a metáfora do mundo desencantado 

e enjaulado na gaiola de ferro. A gaiola representa a razão. 

Na versão positivista a razão ganhou a forma de razão 

instrumental e, por isso, foi duramente criticada por 
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Horkheimer. Por sua vez, acompanhando a crítica de 

Horkheimer, Marcuse demonstrou a imbricação entre “razão 

e revolução”. Mas Horkheimer não levou as suas críticas ao 

positivismo até às últimas consequências. Esta é a crítica de 

Habermas ao posicionamento cético à razão no livro 

Dialética do esclarecimento, escrito por Adorno e 

Horkehimer. Nesta obra a “esperança dos desesperados” que 

alimentava, por um tênue fio, as ideias e inspirações de 

Walter Benjamim, foi golpeada. Contudo, esse 

posicionamento não se cristalizou entre os estudiosos da 

teoria crítia. Na segunda geração dessa vertente teórica 

novos estudiosos empreenderam releituras e 

reinterpretações da sociedade moderna, que reconheceram 

as potencialidades emancipadoras da razão. Uma razão que 

não tem os mesmos conteúdos loucos apresentados por 

Horkheimer e Adorno. Como diz Rouanet, um dos 

intelectuais mais argutos, Habermas, ressalta em sua teoria 

social os aspectos sábios da razão, e se esforçou em manter 

vivas as chamas das esperanças dos desesperados. 

Por outro lado, Lukács3, consciente dos limites e 

contradições dos rumos da teoria crítica, abandonou suas 

convicções baseadas na teoria do reflexo, e formulou, no 

penúltimo quartel do século vinte, uma filosofia crítica 

original, visando demonstrar a dinâmica da sociedade 

moderna. Ele promoveu, inspirado em Nicolai Hartmann, a 

                                                      
3 Inconformado com esses lineamentos e o avanço da razão louca Lukács, 

em 1953, escreve um livro, esquecido pelos intelectuais da academia. 

Esse livro é O assalto a razão: a trajetória do irracionalismo desde 

Schelling até Hitler. Nele Lukács apresenta os nexos entre as ideias de 

Nietzsche, Heidegger e o nazismo. 
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reafirmação do marxismo clássico, enriquecendo-o e 

demolindo os fundamentos teóricos do estruturalismo e do 

marxismo analítico, em sua obra Ontologia do ser social. 

Habermas, por sua vez, incorporando outros referenciais 

epistemológicos, inclusive estranhos ao marxismo, de 

matriz prgmatica americana, promoveu, através da crítica 

fecunda às posições paradoxais e céticas de Horkheimer e 

Adorno, e a teoria do poder de Nietzsche e Foucault, a 

valorização das razões do iluminismo, não pactuando com o 

velório da emanciapção na modernidade, muito menos da 

razão sábia. 

Habermas operou uma “guinada pragmática” na 

linguagem e recolocou a tensão dialética como força do 

pensamento crítico, tensão decorrente das contradições 

recompostas entre sistema e mundo da vida. Em tal 

recomposição ele vislumbra o agir comunicativo como 

antípoda do agir instrumental, e capaz de motivar as 

esperanças das forças emancipatórias imersas no mundo da 

vida. Paratanto é necessário resistir à colonização do 

sistema. 

Cada um à sua maneira, frutos de formação 

intelectual, formação política e histórias de vida específicas, 

Lukács e Habermas enfrentaram e resistiram, na segunda 

metade do século XX, aos duros golpes do irracionalismo. 

E na trilha da tradição emancipatória da modernidade 

fortalecerm essa tradição em nosso tempo. Demonstraram 

com suas teorias sociais e filosóficas  que nem tudo é 

fortuito, contingencial, efêmero, “nem tudo que é sólido 

desmancha no ar” do modo de produção capitalista, com as 

revoluções das forças produtivas. Parece-nos que o agir 
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comunicativo e o mundo da vida em Habermas são 

categorias antropológicas imante à cultura ocidental e, 

portanto, tão relevantes como as categorias estado moderno, 

pacto territorial, governo representativo, contrato social e 

cidadania. A categoria trabalho humano em Marx, Engels, 

Gramsci e Lukács, transcende às particularidades dessas 

formas de ser em Habermas: é fundante do ser social e 

promoveu o salto ontológico que inaugurou o momento 

originário do mundo humano. 

A legitimidade teórica e epistemológica da 

aproximação das teorias de Habermas e Lukács se justifica 

por eles fazerem parte desse grupo de estudiosos que 

defendem a perspectiva emancipatória na civilização 

moderna, por preservarem a utopia como categoria 

fundamental no projeto emancipatório na modernidade. 

Para analisar essas categorias, teorias, estudiosos e a 

problemática que nos ocupa nestes ensaios, dividimos o 

livro em seis capítulos. No primeiro, refletiremos sobre as 

categorias razão, conhecimento, fetichismo e ideologia. 

Discutiremos as diferenças entre as estruturas do 

pensamento moderno e do pensamento pré-moderno. 

Diferenças claramente expostas por Maurice Godelier 

(2001) em seu livro O enigma do dom, onde ele dialoga, 

fundamentalmente com Marcel Mauss e Claude Lévi-Srauss 

as possibilidades de formação e interpretação dos vínculos 

sociais pela dádiva (dádiva é uma forma de organizar a vida, 

as relações sociais, numa tríplice obrigação: dar-receber-

retribuir, uma troca não monetária baseada na dívida). Esse 

capítulo tem a intenção de esclarecer a importância 

antropológica que envolve o conhecimento, analisa a 
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especificidade do conhecimento na modernidade, e mais 

particularmente no projeto emancipatório, nos obstáculos 

que o conhecimento esclarecido e sistematizado enfrenta 

para promover a emancipação humana. Esses estudos são 

necessários porque são eles que nos possibilitam perceber 

porque as categorias emergem em determinado contexto 

geohistórico. Para compreender as categorias fetichismo, 

ideologia e hipóstase, na modernidade, formuladas por Marx 

e Engels, é preciso entender, antes, o que as justificam 

socialmente. Neste caso, estas categorias emergiram em 

função de uma necessidade concreta: impedir que o projeto 

emancipatório fosse conquistado pelas classes 

trabalhadoras, um dos pressupostos importantes foi a 

transformação do conhecimento em conhecimento-

mercadoria. Essa transfiguração foi respaldada por 

ideologias, pelo fetichismo e pela hipóstase. Esta é a nossa 

tese, e para demonstrá-la escrevemos o capítulo um e dois. 

Os ensaios consistem, então, em fazer um estudo 

sistemático dessas categorias, entrelaçando fatos 

geohistóricos e reflexões de estudiosos marxitas e 

frankfurteanos, estudos que refletiram sobre os conceitos 

das categorias indicadas. Desvelando a relação entre os 

conceitos das categorias e os fatos geohistóricos esforçamo-

nos em estabelecer os nexos entre ser e consciências, fatos e 

pensamentos. Desse modo, o capítulo dois é dedicado a 

reflexão específica da categoria ideologia, em Marx e 

Engels; e os capítulos de três a seis à categoria hipóstase. 

Nosso esforço foi fazer da categoria conhecimento o fio 

condutor desses ensaios, daí a importância da obra de 

Godelier, logo na abertura, no capítulo um. Mas muitos 
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outros estudiosos são evocados para dialogar com Godelier, 

o que torna esse capítulo e todos os outros bastante amplos. 

A utilização do livro de Godelier deve-se também ao 

fato de podermos caracterizar a relação do conceito de 

fetichismo de Marx, fomulado em O Capital, com a 

categoria conhecimento (tal como nós compreendemos esta 

categoria, exposta no livro Conhecimento, Riqueza e 

Política, publicado em 2009, pela Editora da Universidade 

Federal de Alagoas). A intenção é demonstrarmos, nesse 

diálogo crítico com Godelier, a impossibilidade em validar 

o pensamento pré-moderno nos mesmos termos em que 

validamos o pensamento esclarecido, utilizando ou não a 

teoria crítica da ideologia. Tema recorrente em O 

entrelaçamento de mito e esclarecimento, de Horkheimer e 

Adorno. 

Ora, se o pensamento pré-moderno apresenta limites 

intransponíveis em relação ao esclarecimento do mundo, 

pela própria natureza de como processa a apropriação de 

conhecimentos, se a ausência do conhecimento esclarecido 

e sistematizado compromete o desenvolvimento das 

potencialidades humanas, se, de fato, é verdade, que a 

sistematização dos conhecimentos é imprescindível à 

conquista de mais liberdade, justiça e comodidades, além de 

criar as condições e possibilidades de todas as pessoas 

desenvolverem suas latentes potencialidades humanas 

durante o tempo livre da produção de valores de uso; o que 

explica, então, apesar de todo o desenvolvimento da ciência 

e tecnologia, depois de muitos séculos de incenssantes 

inovações científicas,  o ser humano persistir vivendo na 

“pré-história da humanidade”? Por que, mesmo depois da 
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escrevidão, onde os homens viviam para trabalhar para os 

senhores de escravos, na modernidade, homens e mulheres 

permanecerem subjugandos a outros senhores: aos 

capitalistas, empresários e patrões? O que explica 

populações inteiras de trabalhadores assaloriados se 

sujeitarem a viver marginalizados e submetidos ao 

subemprego, à terceirização, a residir em lugares fétidos e 

com riscos de vida, em áreas subnormais (favelas e grotas), 

segregados, e ainda se sujeitarem a estudar em escolas onde 

quase nada aprendem? Como entender o fato de na grande 

maioria das escolas e universidades brasileiras professores e 

estudantes se ocuparem com uma série de atividades que em 

nada contribuem para seu enriquecimento intelectual e 

desenvolvimento de virtudes éticas? Todas essas questões 

fazem-nos lembrar Manuel Bandeira: 

 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 

Não examinava nem cheirava: engolia com 

voracidade. 

O bicho não era um cão, 

Não era um gato, 

Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

 

O bicho, Manuel Bandeira, extraído livro “Belo 

belo”, 1948. 
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Lembramos não apenas poetas, mas filósofos: 

 

É vulgar, servil e inteiramente indigno chamar de 

educação uma formação que visa somente à aquisição do 

dinheiro, do vigor físico ou mesmo de alguma habilidade 

mental destituída de sabedoria e justiça /.../ aqueles que 

são corretamente educados se tornam, via de regra, bons, 

e em caso algum a educação deve ser depreciada pois ela 

é o primeiro dos maiores bens que são proporcionados aos 

melhores homens. 

 

As Leis, Platão 

 

Enfim, inspirados na escritura apaixonada, poética e 

inspiradora da filosofia social e política dos contratualistas, 

permitindo-nos deixar ser contagiados por literaturas como 

a de Maria Nilda de Carvalho Mota (Dinha), nos esforçamos 

em mostrar o quanto as formas de ser ou as categorias 

conhecimento, modernidade, fetichismo, ideologia, 

hipóstase, “estado moderno acabado ou desenvolvido” e 

emancipação humana podem contribuir para enfrentar as 

questões acima e questões norteadoras como esta: por quê 

populações inteiras de trabalhadores formais ou que 

estejam circunscritos ao universo do “exército de reservas” 

–industrial, agrícola, de serviços, comercial– têm como 

última alternativa viver de restos nos lichões como 

“bichos”, como a sábia Altamira, que inteligentemente, 

mesmo vivendo nesta situação subhumana, consegue fazer 

filosofia de vida sem nunca ter ouvido falar em Henri 

Bergson?). 
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É preciso frizar, desde já, que na nossa acepção 

categorias são formas de ser referenciadas no mundo; 

portanto, as noções e conceitos do mundo forjam nossos 

sentidos e definem nossas percepções, mediados por 

categorias. Mas estas apenas podem ser apreendidas pelo 

diálogo crítico com os investigadores que se debruçaram 

previamente sobre o objeto, que elaboraram o complexo 

categorial correspondente ao objeto que investigamos, que 

refletiram sobre ele e debateram profundamente entre si 

sobre os seus significados, ideias e conceitos. Apenas com 

esta atitude dialógica com os estudiosos pregressos temos 

algumas chances de conquistarmos condições intelectuais 

para desenvolvermos nossas próprias análises, 

interpretações e intervir qualitativamente na realidade 

social. 

Assim estudando vamos longe no horizonte humano. 

É estudando com pesquisadores e pesquisadoras que  nos 

fortalecemos intelectualmente para seguir viagem rumo às 

grandes descobertas dos segredos do mundo, dos humanos 

e do cosmos, com a finalidade de conquistar a emancipação 

humana de todas as formas de opressão e exploração. Outro 

objetivo que se conquista com o estudo e a pesquisa é a 

autonomia intelectual, a formação de si, o autogoverno, a 

contrução dos rumos de nossas vidas. Estudando 

construimos nosso projeto de vida. Por isso temos que ser 

intransigentes com a atividade de estudar, porque nela reside 

a liberdade de pensar, e até a liberdade de ser e existir 

vivendo com os outros no mundo. A regularidade do 

pensamanto pressuõe o estudo. O que exige intensa 

dedicação. A ocupação regular com os estudos  fotalece o 
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caminho para o autogoverno de todos nós. Há um tácito 

reconhecimento social na autoridade das pessoas quando 

esclarecidas, e um despreso quando desconhecem os 

princípios da existência humana. Estas pessoas, 

normalmente, são ingênuas e se orientam pela doxa ou 

opinião, em pressupostos contraditórios. No mínimo o 

estudo contribui para encorajar as pessoas governarem suas 

vidas e a apoderem de si. 

O debate que se trava aqui é um debate sobre essas 

questões e problemas. Em resumo: em que medida o 

conhecimento contribui realmente para a emancipação 

humana, e o que o impede essa conquista? Se muitas teorias 

sociais se debruçaram sobre essas questões e problemas não 

há dúvidas de que a escola de frankfurt e o marxismo 

apresentam aportes originais. Há, contudo, muitos conflitos 

teóricos entre os estudiosos dessas escolas. A segunda 

geração da teoria crítica (Jurgen Habermas, Axel Honneth, 

entre outros) discorda com muita força de algumas posições 

teóricas da primeira geração dos estudiosos mais destacados 

(Adorno, Marcuse e Horkheimer). E apesar da teoria crítica 

concordar com algumas posições marxistas, silencia sobre 

outras. 

Habermas, por exemplo, critica Horkheimer e 

Adorno por terem abandonado a razão por um ceticimo 

radical ao esclarecimento, este valorizado pelas teorias 

marxistas. Este posicionamento teórico fez Horkheimer e 

Adorno reverem as potencilidades emancipatórias da teoria 

crítica da ideologia de Marx e Engels. Habermas posiciona-

se mais crítico ainda ao ceticismo de Nietzsche. E com muita 

pertinência. Mas Habermas não explicita tão bem como 
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Godelier as diferenças entre mito e esclarecimento. 

Analisemos, então, como Godlier faz essa diferenciação, e 

avaliemos o debate acerca da razão entre a teoria crítica e o 

marxismo. 

Nesse debate a intenção de Habermas nos parece ser 

a de chamar atenção dos riscos e consequências das 

tentativas teóricas pretenderem purificar o esclarecimento 

com o mito. Os perigos da utilização purificada dessas 

categorias, idealizadas e abstraídas do mundo, para, do 

ponto de vista positivista, melhor interpretar e compreender, 

conduziu a despolitização do conhecimento. Habermas 

ressalta o fato de mito e esclarecimento estarem mais 

entrelaçados do que imaginaram Horkheimer e Adorno e a 

teoria do poder de Nietzsche. Ele rejeita a tese de Adorno, 

Horkheimer e Nietzsche em dissociar razão e mito. 

Por último, ainda sobre a relação entre as categorias 

conhecimento, ideologia, fetichismo, reificação e o projeto 

emancipatório na modernidade, Habermas vê as posições de 

Horkheimer e Adorno com perplexidade, porque eles 

renunciaram a categoria ideologia como categoria de análise 

da sociedade burguesa e renunciam a teoria crítica da 

ideologia, uma vez que a própria razão para eles teria se 

transformado em ideologia. Nesses termos, a ideologia não 

pode ser mais utilizada para desvendar a ideologia, a 

ideologia teria se transformado em mito. Daí a necessidade 

de desmitologizar a razão e o poder da razão, ao contrário 

de persistir na crítica das ideologias que impedem a 

efetivação do projeto emancipatório na modernidade. O que 

significa, em termos epistemológicos, o abandono da 

categoria ideologia. 
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O esclarecimento na sociedade moderna, com a 

divisão sociogeotenicaterritorial do trabalho, é subordinado 

aos interesses dos grupos corporativos de cientistas e 

pesquisadores, ocorre uma estandardização da ciência, 

realizada exclusivamente por especialistas, tal como na 

empresa capitalista, o que faz brotar o espírito dos interesses 

privados, próprio da sociedade civil burguesa, interesses 

específicos de corporações de pesquisadores, gerando 

aristocracia e oligarquias acadêmicas, que comprometem o 

desenvolvimento público da ciência. O que só é possível 

com a despolitização do discurso científico e a 

transformação do ser humano em um ser unidimensional. 

Habermas, mesmo nesse momento crítico da razão, 

não se entrega às azas do saudosismo e as glórias do 

passado. Não há qualquer insinuação de regresso, de volta 

as origens, de eterno retorno. Embora a tradição perdure no 

presente, é neste e olhando para uma sociedade emancipada 

que Habermas desenvolve a sua teoria do agir comunicativo. 

As tensões que determinam a geohistória contemporânea 

acontecem entre o sistema e o mundo da vida. E é preciso 

enfrentar essas tensões. Habermas também não se entrega às 

interpretações desencantadas com a modernidade. Como 

pensador iluminista, reavalia essa tradição procurando 

renovar seus fundamentos teóricos, filosóficos e 

metodológicos sem abandonar a índole rebelde, jacobina e 

emancipatória revelada na Comuna de Paris. 

Embora dividido em partes, em seis capítulos, o 

objetivo desses ensaios é mostrar como o conhecimento é 

incorporado ao debate sobre o esclarecimento, o mito, a 

ciência, a ideologia aos interesses empresariais e, uma vez 
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incorporado ao debate da modernidade, como a ciência 

perde a vitalidade emancipatória, para ser dominada pela 

lógica da profissionalização ou mercantilização do 

conheciento-mercadoria. Portanto, todo o debate feito do 

capítulo três ao seis é enriquecido com a crítica que 

Habermas faz a ciência e a técnica no capítulo um; e a teoria 

crítica das ideolosgias formuldas por Marx e Engels no 

capítulo dois. Terorias que criam às bases para entender o 

lugar da ciência, da técnica e da tecnologia na gênese e 

desenvolvimento das forças produtivas. O desafio que nos 

esforçamos em realizar é enriquecer a análise de Habermas 

com a ontologia do ser social de Lukács. 

O projeto da modernidade (em disputa entre diversos 

campos de forças antagônicos, que travam uma luta 

sangrenta para se apropriar de dinheiro e poder), na 

interpretação de Horkheimer e Adorno, esgotou as suas 

energias emancipatórias, ao se transformar em mito. A 

modernidade não tem mais condições de realizar as 

potencialidades humanas. Por outro lado, a teoria da 

ideologia também teria esgotado as possibilidades de poder 

contribuir criticamente com a interpretação dos 

acontecimentos modernos.Nos capítulos sobre a categoria 

hipóstase, de três a seis,  analisaremos as características do 

“estado moderno desenvolvido” e ressaltaremos a 

politização e despolitização do conhecimento como um fato 

determinado pela luta de classes. Veremos como a 

conservação e a emancipação podem conviver 

reciprocamente sob tensões e contradições. Essa façanha 

não é resultado de mágica e da consciência, mas 

determinada por alguns mecanismos presentes na realidade 
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concreta. Por exemplo, o fato de as pessoas personificarem 

determindas formas sociais, projetadas pelas relações 

sociais, e esta personificação reificar, coisificar e 

despessoalizar as pessoas, na medida em que a sociedade 

nega, justamente, o tempo socialmente necessária para se 

apropriar de conhecimentos que contribuem para elevar a 

maturidade e autonomia intelectual, a autonomia de pensar. 

O único conhecimento tornado possível pelas escolas e 

universidades na modernidade capitalista é aquele que 

interessa ao capital: o conhecimento profissional, o que tem 

valor de uso para aumentar a produtividade do trabalho; 

todas as outras modolidades de conhecimento, sobretudo 

aqueles veiculados pela filosofia e as ciências humanas são 

dispensáveis e considerados conhecimentos ideológicos, 

que politizam os atores pedagógocos, ao contrário de ensiná-

los os conhecimentos úteis e necessários às empresas, a 

serem postos em prática pelos profissionais. 

Tínhamos a intenção de tornar essa introdução mais 

didática para que os leitores já ganhassem, aqui, intimidade 

com a linguagem do texto. Porém percebos que o objeto que 

analisamos é portador de uma complexidade imanente, e que 

sua didatização resultaria na sua distorção, e mesmo na 

infantilização do leitor. Mas apesar da densidade do texto 

procuramos torná-lo de fácil compreensão. Desejamos a 

todos e todas uma prazerosa leitura, e que em seu término 

saim fortalecidos em si mesmos, com aquela vontade de não 

desistirem nunca de viver e conquistar outra civilização 

distinta da civilização do capital, porque esta esgotou todas 

as potencialidades civilizatórias e nada mais tem a oferecer 

às juventudes contemporâneas. Que saiam convencidos e 
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esperançosos de que é a ação organizada no mundo que 

conduz a emanciapação humana. 
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ENSAIO I  

 

CONHECIMENTO, FETICHISMO E REIFICAÇÃO 

PENSAMENTO MODERNO E PRÉ-MODERNO 

 

 

1.1 Racionalidades contraditórias do conhecimento 

 

Não utilizamos como apoio para nossas reflexões a 

tradição mítica de Homero por considerá-la insuficiente para 

os objetivos que nos propomos: demarcar as diferenças entre 

o pensamento mágico e o pensamento esclarecido. Entre o 

mito e o esclarecimento. No lugar da tradição homérica 

recorremos aos estudos antropológicos de Godelier (2001, 

1997) que, além de analisar as características do “mito 

fundador”, ressalta as características mágicas do 

pensamento e os seus limites em relação ao pensamento 

esclarecido. 

Godelier apresenta em sua obra três interpretações 

que pretendem explicar a gênese da “produção e reprodução 

do laço social”. Uma se baseia nos fundamentos do 

pensamento mágico, a interpretação de Marcel Mauss. E as 

outras, a de Claude Lévi-Strauss e a do próprio Godelier, 

que são radicalmente diferentes nas pretensões de validar 

seus argumentos, fundamentam suas interpretações na 

estrutura do pensamento esclarecido. Essas teorias 

concedem a dádiva ou dom um lugar especial na explicação 

da gênese do laço social. Primeiramente, antes de chegar aos 

vínculos dessas interpretações com as devidas estruturas de 
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pensamento, é preciso saber o que é a dádiva? E, “como foi 

mantida através dos séculos e chegou nas diversas formas de 

sociedade que coexistem nos dias de hoje na superfície desta 

nossa terra”? (Godelier, 2001, p.7). 

Godelier argumenta que os estudos sobre a dádiva 

emergiram do esforço de se compreender a sociedade 

ocidental. Poderíamos dizer, também, modernidade 

ocidental: com todas as suas mazelas e potencialidades. 

Godelier, tal como Habermas e Lukács, é um antropólogo 

alinhado à perspectiva emancipatória e contribui para 

esclarecer algumas zonas cinzentas da análise 

habermasiana. 

A proposição dos laços sociais serem originários da 

dádiva difere da hipótese dos mesmos serem fundados nas 

trocas4, tal como proposto por Lévi-Strauss em As estruturas 

elementares do parentesco, de 1949, e Introdução à obra de 

Mauss, de 1950. Na hipótese da dádiva a restituição aparece 

como criadora de obrigações interpessoais, em afirmação de 

vínculos interdependentes, mas também de vantagens e 

necessidades. Já na perspectiva das trocas, motivada 

essencialmente por interesses e necessidades econômicas, a 

restituição é de uma outra racionalidade, não ocorre por 

qualquer norma, mas fundamentalmente por vantagens 

econômicas. Se na dádiva estabelece-se a dinâmica da 

tríplice obrigação do dar, receber e restituir ou devolver; na 

troca a dinâmica pode ser interrompida se no fluxo da cadeia 

                                                      
4 De acordo com Lévi-Strauss “a sociedade funda-se sobre a troca e só 

existe através da combinação de todos os tipos de troca – mulheres 

(parentesco), de bens (economia), de representações e de palavras 

(cultural, etc.)” (citado por Godelier, 2001, p. 15). 



- 34 - 

do intercâmbio alguém, um grupo ou sociedade chegar a 

conclusão da inexistência de vantagem no intercâmbio. 

Diferentemente da troca ad hoc, apenas a dádiva gera 

solidariedade e transcende os interesses imediatos dos 

indivíduos. E se gera solidariedade alimenta o sentimento de 

generosidade, seja ele religioso ou laico. Essa foi a 

descoberta de Mauss. 

Cabe então explicar a natureza “da força que há na 

coisa que se dá [como dádiva] e que faz com que o donatário 

a restitua”. E também, “qual é a regra de direito e de 

interesse que, nas sociedades de tipo atrasado ou arcaico 

(pré-moderna), faz com que o presente recebido seja 

obrigatoriamente restituído?” (Godelier, 2001, p. 14, itálico 

do autor). As respostas dadas por Mauss, Lévi-Strauss e 

Godelier envolvem a estrutura e funcionamento do 

pensamento mítico e do pensamento esclarecido. Para 

nossas reflexões interessa, sobretudo, a primeira questão 

formulada por Mauss. 

O que, então, de especial, existe na coisa que 

desencadeia a tríplice obrigação? Mauss argumenta que “a 

coisa é dotada de um espírito” que obriga aquele que recebe 

restituir para não ser punido, pois a coisa deve retornar ao 

doador originário, após percorrer as mãos de diferentes 

donatários5. 

 

A propósito do hau, do espírito das coisas, [...] 

Tomati Ranaipiri [...] nos dá, completamente 

por acaso e nenhuma prevenção, a chave do 

                                                      
5 Essa explicação de Mauss encontra seus fundamentos nos conceitos 

polinésios de hau e mana (espírito das coisas) relatados pelo sábio maori 

Tamati Ranaipiri. 
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problema [...] aquilo que no presente recebido 

não é inerte. Mesmo abandonada pelo doador, 

ela ainda é algo dele. Através dela, ele tem 

ascendência sobre o beneficiário [...]. No 

fundo, é o hau que quer voltar a seu lugar de 

nascimento, ao santuário da floresta e do clã e 

ao proprietário [...]. No direito maori, o vínculo 

de direito, vínculo através das coisas, é um 

vínculo d’alma, pois a própria coisa tem uma 

alma [...]. Animada, muitas vezes 

individualizada [...] ela tende a voltar a seu ‘lar 

de origem’ ou a reproduzir, para o clã e para o 

solo do qual saiu um equivalente que a substitui 

[...] (Mauss, citado por Godelier, 2001, p. 28, 

itálicos nossos). 

 

Temos nessa relação entre a coisa que circula e a 

fonte que promove a circulação o que é típico no 

pensamento mágico, a reificação das coisas e das relações 

sociais. Por acreditar no espírito da floresta, de onde vem os 

recursos que se transformam em coisas dadas como dádiva, 

os maoris admitem também que “as coisas têm uma alma”. 

A visão anímica translada por todo cosmo comunitário 

maoris. Argumentações desse tipo não podem ser 

esclarecidas ou verificadas, não são passíveis de validação 

ou falsificação. Não se pode demonstrar a sua verdade, nem 

termos lógicos. Ela é baseada no mito e na crença, e estes 

não se discutem. Qual o problema de argumentações desse 

tipo? Segundo Habermas, a adesão social a elas se faz por 

meio de uma “vinculação autoritária”, baseada nas forças da 

tradição. 

Lévi-Srauss discorda da explicação de Mauss. Ela 

não esclarece o que de especial há na coisa que retorna a seu 

doador original. Simplesmente concorda com os 
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fundamentos do pensamento mágico: a existência na coisa 

de um espírito que a vivifica e pune quem dela se apropriar 

e a retém como propriedade privada, impedindo seu fluxo 

espiritual. A explicação de Mauss não satisfaz Lévi-Strauss. 

Para ele há “um erro de método que um estruturalista jamais 

teria cometido e que provinha do fato de que Mauss tinha 

abaixado a guarda, esquecido por um instante o espírito 

científico para ‘deixar-se mistificar’ por uma teoria 

‘indígena’ ” (Godelier, 2001, ibidem, p. 14, itálicos nossos). 

Lévi-Strauss, encarnando outro tipo de espírito, 

chamado por Comte de “espírito científico” ou “espírito 

positivo”, argumenta que “a explicação do conjunto dos 

fatos sociais que fazia do social uma combinação de formas 

de troca6 deveria ser buscada nas estruturas inconscientes 

do espírito, em sua capacidade de simbolizar” (citado por 

Godelier, 2001, p. 14, 15, itálicos nossos). 

 

O hau não é a razão última da troca; é a forma 

consciente sob a qual os homens de uma 

determinada sociedade, em que o problema 

tenha uma importância particular, apreenderam 

uma necessidade inconsciente, cuja razão está 

em outro lugar. Depois de distinguir a 

concepção indígena, seria necessário reduzi-la 

através de uma crítica objetiva que permitisse 

atingir a realidade subjetiva. Ora, esta tem 

muito menos chances de se encontrar em 

elaborações conscientes do que nas estruturas 

mentais inconscientes que se pode atingir 

através das instituições e, melhor ainda, na 

linguagem (Lévi-Strauss, citado por Godelier, 

2001, p. 30). 

                                                      
6 Portanto dar, receber e retribuir são momentos de uma única e mesma 

coisa, a troca. 



- 37 -  

Nessa formulação de Lévi-Strauss encontramos os 

fundamentos estruturais do pensamento esclarecido, 

enunciados por Habermas7 (1985). Há uma clara distinção 

entre as racionalidades imanentes ao conhecimento, que 

circula nas coisas que circulam. Na comunidade maori o 

conhecimento não se enquadra na lógica objetividade e 

subjetividade, consequentemente, entre sujeito cognoscente 

e objeto cognoscível, próprio do conhecimento posicionado 

pela racionalidade moderna. O esforço do pensamento em 

livrar-se, através da crítica teórica, daquilo que é dado aos 

sentidos conscientes para atingir o lugar onde se encontram 

a validade da argumentação, que pretende ser verdadeira, 

“as estruturas mentais inconscientes”. São nessas estruturas 

onde encontramos o móbil que faz as coisas doadas como 

dádivas retornarem aos doadores originais como retribuição, 

as necessidades inconscientes. 

A sociedade em Lévi-Strauss aparece como 

resultado da capacidade de simbolizar, isto é, como 

linguagem. A ordem social é uma ordem simbólica, como 

também são os vínculos sociais. Portanto, na perspectiva 

straussiana observa-se o primado do simbólico sobre o 

“real”. Nos termos formulados por Habermas (1985, p.164): 

“primado do mundo dos conceitos sobre o mundo das 

coisas”. Para Lévi-Strauss, “o símbolo, afinal, é mais real do 

que a ‘realidade’ que significa” (Godelier, 2001, p. 16). 

                                                      
7 “O pensamento mágico não permite nenhuma diferenciação conceitual 

básica entre coisas e pessoas, entre seres inanimados e animados, entre 

objetos que podem ser manipulados e agentes, aos quais atribuímos ações 

e manifestações linguísticas” (Habermas, 1985, p. 164). O pensamento 

esclarecido permite tudo aquilo que o pensamento mágico é impedido. 
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Godelier rejeita a primazia do simbólico sobre o real 

porque é uma primazia arbitrária e sem lastro. Não explica, 

por exemplo, a historicidade do simbólico e tampouco da 

própria primazia. Como, então, discutir a validade desse 

argumento dentro dos critérios do pensamento esclarecido? 

Apesar de se situar dentro da estrutura do pensamento 

esclarecido é uma afirmação tão mística como a 

argumentação dos maoris sobre o espírito movimentar 

coisas e relações. Lévi-Strauss acredita que a sociedade 

emergiu subitamente, como a explicação sobre a origem do 

mundo pela filosofia do big-bang. 

 

Quaisquer que tenham sido o momento e as 

circunstâncias de sua aparição na escala da vida 

animal, a linguagem só pode ter nascido de 

repente. As coisas não podem ter começado a 

significar progressivamente. Depois de uma 

transformação, cujo estudo não diz respeito às 

ciências sociais, mas à biologia e à psicologia, 

teve lugar uma passagem de um estágio em 

que nada tinha um sentido para um outro 

em que tudo tinha sentido /.../ Em outras 

palavras, no momento em que o universo 

inteiro, de uma só vez, tornou-se significativo, 

ele não se tornou, por isso, mais conhecido, 

mesmo sendo verdade que a aparição da 

linguagem iria precipitar o ritmo de 

desenvolvimento do conhecimento /.../ tudo se 

passou como se a humanidade tivesse 

adquirido de repente um domínio imenso e 

um mapa detalhado desses domínios com a 

noção de suas relações recíprocas, mas 

tivesse levado milênios para perceber quais 

símbolos determinados no mapa 

representavam os diferentes aspectos do 

domínio /.../ Como a linguagem, o social é 

uma realidade autônoma, a mesma, aliás, os 
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símbolos são mais reais que aquilo que 

simbolizam, o significante precede e determina 

o significado (Lévi-Strauss, citado Godelier, 

2001, p. 40, negritos nossos). 

 

Nos trilhos de Mauss e municiado das descobertas da 

antropóloga Annette Weiner sobre o caráter ambivalente da 

dádiva, isto é, que as coisas que se dão como dádiva também 

podem ser conservadas, como os dons e os saberes sagrados 

que são inalienáveis: “que não se devem dar e não se devem 

vender”. Godelier, como Lévi-Strauss, também contribui no 

esclarecimento das diferenças entre o pensamento mágico e 

o pensamento esclarecido, mas fundamenta sua 

argumentação no social e não nas estruturas mentais do 

inconsciente. Essa atitude intelectual de Godelier, 

diferentemente da de Mauss e da de Lévi-Strauss, permite 

abrir um debate em torno da pretensão de validade dos seus 

argumentos, uma vez que a socialidade tem geohistória e 

materialidade. Vamos ao argumento de Godelier: 

 

A religião não é, certamente, a explicação 

última do compromisso a que se obrigavam os 

indivíduos e os grupos de não se separarem – 

pelo menos não completamente – de certas 

‘coisas’ necessárias à reprodução de cada um e 

de todos. Não são apenas razões ‘morais’ que 

obrigam a velar para não dispersar ou para não 

se afastar – sem substituí-las – de realidades 

colocadas e vividas como necessárias para a 

reprodução de cada um, como de todos. Esta 

necessidade pode ser material ou ideal, mas em 

qualquer caso é social. O que a religião faz 

não é impor um caráter inalienável às coisas 

comuns, mas impor um caráter sagrado à 
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interdição de aliená-las (Godelier, 2001, p. 71-

72, negritos nossos). 

 

Social em que sentido? Que força social faz com que 

a coisa dada como dádiva retorne a seu doador original? O 

que Godelier entende por socialidade? Como a socialidade 

promovida pela dádiva forja laços sociais? A resposta de 

Godelier é importante porque ele utiliza a teoria crítica da 

ideologia – que Horkheimer e Adorno afirmaram ser 

incapaz de responder aqueles problemas que já expusemos 

anteriormente: o stalinismo, o fascismo e as guerras –, para 

desvelar como as forças sociais fazem essa façanha. 

Essa força, a princípio, não corresponde a qualquer 

“realidade imaginária, [aquela que] tem por conteúdo ideias 

e símbolos que conferem ao objeto uma força social, uma 

força utilizada pelos indivíduos e pelos grupos para agirem 

uns sobre os outros, quer para estabelecer novas relações 

sociais, quer para reproduzir as mais antigas” (Godelier, 

2001, p.104). 

De acordo com Godelier “o conteúdo imaginário não 

se reduz... à simples presença do doador na coisa dada” 

(ibidem, p. 104). Ele possui uma objetividade social que o 

transcende, e para esclarecê-la exige-se uma estrutura de 

pensamento diferente da estrutura mágica. Devemos evitar 

também as hipóstases do pensamento esclarecido, 

esclareceremos a seguir as características do pensamento 

hipostasiado. 

Para Godelier a coisa dada como dádiva circula não 

por força espiritual ou necessidades inconscientes, mas por 

motivos sociais: 
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É /.../ porque as coisas dadas ‘nunca estão 

completamente desligadas’ de seu proprietário, 

que elas levam consigo alguma coisa de seu 

ser, que através delas as pessoas se ligam, se 

comprometem. São relações ‘pessoais’ que se 

estabelecem, pessoas que se comprometem. E 

a coisa dada é a garantia de sues compromissos 

(Godelier, 2001, p. 105). 

 

Godelier diz mais: 

 

Não podemos nos contentar em ficar neste 

nível [tautológico, solipsista], no qual aquilo 

que se obriga a dar é o fato de que dar obriga e 

isto abre imediatamente um círculo de 

obrigações mútuas, pois aceitar receber é 

obrigar a retribuir, a ‘restituir’ etc. Pois se cada 

um pode escolher dar a um e não a outro ou 

receber de um e não de outro, ninguém nestas 

sociedades – se deseja continuar a existir, isto 

é, reproduzir-se reproduzindo suas relações 

com outros – pode deixar de dar e de receber 

(Godelier, 2001, p.105). 

 

A hipótese de Godelier é a seguinte: “por trás das 

pessoas e de suas relações existe, portanto, uma outra 

realidade, social, impessoal, objetiva, que se afirma 

sobre todos e em todos os momentos e sem jamais se 

interromper” (Godelier, 2001, p. 105, negritos nossos). 

Essa realidade social e objetiva “não se reduz aos 

aspectos imaginários e simbólicos das coisas dadas 

[tampouco] aos dados da consciência subjetiva e 

intersubjetiva e que seria sua fonte, explicaria sua 

existência” (Godelier, 2001, p. 105). 

Fonte inacessível ao pensamento mítico porque 

desprovido de uma teoria crítica da ideologia que desvele o 
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segredo da força presente nas coisas dadas como dádiva. 

Olhando para os interesses das pessoas sobre essas coisas 

Mauss não deixa de captar essa fonte com sua intuição, mas 

não se deixa conduzir por ela. 

 

A vida material e moral, a troca, funcionam 

nestas sociedades sob uma forma 

desinteressada e ao mesmo tempo obrigatória. 

Além do mais, esta obrigação se exprime de 

modo mítico, imaginário ou, se assim 

preferirmos, simbólico e coletivo: ela assume 

o aspecto do interesse ligado às coisas 

trocadas – estas nunca ficam completamente 

desligadas daqueles que as trocaram; a 

comunhão e a aliança que estabelecem são 

relativamente indissolúveis. Na realidade, este 

símbolo da vida social – a permanência da 

influência das coisas trocadas – não faz senão 

traduzir bastante diretamente a maneira como 

os subgrupos destas sociedades segmentadas, 

de tipo arcaico, estão permanentemente 

imbricados uns nos outros e sentem tudo dever 

uns aos outros (Mauss, citado por Godelier, 

2001, p. 105, negritos nossos). 

 

A obrigação objetiva da vida social revela que “as 

coisas trocadas nunca ficam completamente separadas’ de 

seus proprietários” (Godelier, p. 105). Mas a estrutura do 

pensamento esclarecido não se conforma com essa 

explicação, com a teoria crítica da ideologia ele se pergunta 

“sobre as razões pelas quais esta obrigação teria de assumir 

uma forma mítica” e não outra. Não se conforma, como o 

pensamento mítico, que simplesmente “as pessoas 

acreditam” e pronto. 
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“As coisas não se deslocam por nada nem sozinhas”, 

argumenta Godelier (2001, ibidem, p. 155). Mas, então, o 

que as move? O que as move são vontades de “produzir 

[inter]dependência, solidariedade e vantagens preservando 

ao mesmo tempo o status das pessoas em um mundo em que 

a maior parte das relações sociais é produzida e reproduzida 

pela instituição de laços de pessoa a pessoa” (ibidem, p. 155, 

156). Godelier conclui: “o que a pôs em movimento, o que 

traçou antecipadamente o seu caminho, o que fez ir e depois 

voltar a seu ponto de partida foi a vontade dos indivíduos 

e/ou dos grupos de produzir (ou reproduzir) entre eles 

relações sociais que combinem solidariedade e [inter] 

dependência /.../ nem tudo é jogo nesse jogo, /.../ por trás do 

jogo há muitas necessidades enraizadas no social, 

necessidades sociais. Mas há no ser social do homem mais 

do que a soma de suas necessidades... os homens não se 

contentam em viver em sociedade e em reproduzí-la como 

os outros animais sociais, mas têm de produzir sociedade 

para viver” (ibidem, p. 156, negritos nossos). 

Não são, portanto, os espíritos da floresta ou as 

forças do inconsciente que movem as coisas, “o que as põe 

em movimento e as faz circular em um sentido, depois em 

outro e em outro ainda etc., é sempre a vontade dos 

indivíduos e dos grupos de estabelecer laços pessoais de 

solidariedade e/ou [inter]dependência entre eles” 

(Godelier, 2001, ibidem, p.157, negritos nossos). 

Caberia aqui discutir as características dessa vontade 

uma vez que foi nela que Nietzsche chegou, à vontade de 

poder presente em todo raciocínio fundado no pensamento 

esclarecido. Para Nietzsche não há qualquer virtude nesse 
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raciocínio, uma vez que ele se encontra maculado pela 

dominação. Horkheimer e Adorno também questionam esse 

raciocínio, raciocínio que foi subordinado as ações com 

respeito a fins e, portanto, a autoconservação. Na vontade de 

estabelecer laços pessoais de solidariedade e 

[inter]dependência está presente a pretensão de conservar o 

status, em conservar a estrutura hierárquica e o lugar de 

quem exerce poder nessa estrutura. Mas Godelier não se fixa 

na vontade, apenas desloca dos espíritos e do inconsciente 

para os seres humanos o lugar original dessas forças. 

Godelier alerta: 

 

A vontade de estabelecer tais laços pessoais 

exprime mais que a vontade pessoal dos 

indivíduos e dos grupos, e mais até que o 

domínio da vontade, da liberdade das pessoas 

(individuais e coletivas). Pois aquilo que se 

produz ou se reproduz através do 

estabelecimento desses laços pessoais é o 

conjunto ou uma parte essencial das relações 

sociais que constituem a base de sua sociedade 

e que lhe imprimem uma certa lógica global 

que é, ao mesmo tempo, fonte da identidade 

social dos indivíduos e grupos membros /.../ o 

que se manifesta através dos objetivos que 

perseguem /.../ não são apenas suas vontades 

pessoais, mas necessidades a-pessoais ou 

impessoais ligadas à natureza de suas relações 

sociais e que ressurgem sem cessar da 

produção-reprodução dessas relações (quer se 

trate de relações de parentesco, de poder ou de 

relações com os deuses e os espíritos dos 

mortos) (Godelier, 2001, p.157, negritos 

nossos). 
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A conclusão de Godelier sobre o que faz as coisas 

dadas como dádiva retornarem aos produtores-doadores foi 

explicitada, é o social e tudo aquilo que o constitui. Um 

social que transcende as vontades e caprichos particulares 

das pessoas e dos grupos. 

 

As coisas não se deslocam por elas mesmas, 

são colocadas em movimento pela vontade dos 

homens, mas esta vontade é ela mesma 

animada por forças subjacentes, necessidades 

involuntárias, impessoais, que agem em 

permanência sobre os indivíduos, sobre 

aqueles que tomam decisões como também 

sobre os que as suportam, porque através das 

ações dos indivíduos e dos grupos são as 

relações sociais que se reproduzem e se 

encadeiam, é a sociedade toda inteira que recria 

e o faz, não importando a forma e o grau de 

consciência que os atores tenham, individual 

e/ou coletivamente, dessas necessidades 

(Godelier, 2001, p. 157). 

 

Cabe aos pensadores e pesquisadores, munidos das 

ferramentas intelectuais adequadas e necessárias, desbravar 

como um bandeirante as sociedades específicas para 

descobrir e tornar visível essas relações sociais. Visibilidade 

que é posta à prova permanentemente pelo questionamento 

das suas pretensões de validade. 

As reflexões de Godelier procuram se desvencilhar 

das razões do pensamento mítico, aquelas que atribuem ao 

espírito o poder de fazer as coisas circularem. Como vimos, 

a explicação de Godelier se afasta da explicação mítica e 

questiona a pretensão de Lévi-Strauss validá-la sob os 

fundamentos das “estruturas mentais inconscientes”. Para 
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Godelier “as realidades e as forças subjacentes ao 

deslocamento das coisas dadas eram sociais”, de cunho 

sociológico e não psicanalítico (Godelier, 2001, p. 158). A 

crítica de Godelier a Lévi-Strauss revela uma outra coisa: 

que as pretensões de validade da argumentação, dentro das 

razões do pensamento esclarecido, se realizam dentro da 

diversidade. Uma característica do esclarecimento é o de 

não comportar uma única explicação para os mesmos 

fenômenos sociais, daí a necessidade de aperfeiçoamento 

incondicional das ferramentas metodológicas utilizadas 

pelos pesquisadores. É por isso que mesmo considerando 

salutar as razões do pensamento mágico Godelier não pode 

concordar com elas, ele conhece instrumentos 

metodológicos que apontam para outras causas mais 

plausíveis, discutíveis e consistentes. 

 

É completando a análise antropológica de 

Mauss que pudemos criticar as suas limitações 

sem ficarmos encurralados no mesmo impasse, 

sem tomarmos as representações indígenas de 

uma realidade como equivalentes8 àquelas que 

são construídas por um pensamento estrangeiro 

que se quer científico e crítico [pensamento 

esclarecido] e não pode, por princípio, partilhar 

dessas representações (mesmo devendo 

necessariamente leva-las a sério e, de qualquer 

forma, voltar a elas para explica-las também) 

(Godelier, 2001, p. 159). 

                                                      
8 Este foi o mesmo procedimento de Horkheimer e Adorno quando 

nivelaram o mito ao esclarecimento: “ ‘o mito já é esclarecimento e o 

esclarecimento acaba por reverter à mitologia’ ” (Habermas, 1985, p. 

155). Godelier nega a possibilidade ontológica, mesmo no pensamento, 

dessa equivalência. O que é demonstrado com a utilização da teoria 

crítica da ideologia e do fetichismo, a seguir. 
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Com relação a argumentação de Lévi-Strauss a 

crítica de Godelier é de outra natureza. Discordando da 

explicação de Lévi-Strauss, Godelier se vale da teoria crítica 

da ideologia ou, em outros termos, da teoria crítica do 

fetichismo, para desvelar aquilo que verdadeiramente faz as 

coisas circularem como dádiva, as relações sociais. A teoria 

crítica da ideologia é necessária porque as relações sociais 

não são dadas imediatamente aos seres humanos, 

imediatamente apenas são fornecidas aos sentidos as 

primeiras impressões. Para conhecer as relações sociais 

autênticas é preciso então fazer um detur. É preciso 

decompor a realidade sem desfazer-se dos nexos que 

revelam a sua totalidade. 

 

Se a base sociológica se junta e se combina 

com um sistema de crenças mágico-religiosas 

na existência de uma alma, de um espírito, de 

uma força que impele a coisa a agir e a se 

deslocar por si mesma, tudo vai se passar como 

se fossem as próprias coisas que arrastassem as 

pessoas atrás delas, como se, impelidas por seu 

espírito, sua força própria, elas se esforçassem 

para retornar mais ou menos diretamente, mais 

ou menos rápido, em direção à pessoa que 

primeiro as possui e que as deu (Godelier, 

2001, p. 159). 

 

Essa é uma característica do pensamento 

hipostasiado9 aludido anteriormente. Uma distorção das 

estruturas do pensamento esclarecido, que abrindo mão da 

teoria crítica da ideologia, não consegue alcançar as forças 

                                                      
9 Uma distorção, uma inversão no pensamento das relações reais 

existentes na prática. 
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dinâmicas da sociedade e suas contradições. O pensamento 

distorcido pela hipóstase metamorfoseia as relações 

intersubjetivas, ancoradas nas relações sociais, e as desloca 

para uma das dimensões dos sujeitos, como são as 

“estruturas inconscientes da mente”. As consequências 

desse descentramento se tornaram previsíveis depois de 

Marx: 

 

Em vez de se apresentarem como atores, os 

humanos se apresentam como atuados. Em vez 

de simplesmente agirem sobre outrem por 

intermédio dos objetos que dão, eles se 

apresentam como atuados pelos objetos que 

dão ou recebem, submetidos às suas vontades e 

aos seus deslocamentos. A causa torna-se 

efeito, o meio se transforma em agente, o 

agente se transforma em meio, e o objeto em 

sujeito (Godelier, 2001, p. 161-162). 

 

Um dos princípios básicos da estrutura do 

pensamento esclarecido é apresentar as relações como 

relações sociais personificadas, diferentemente da 

despersonificação processada pelo pensamento mítico, mas 

não só por este, também por interpretações processadas no 

âmbito do pensamento esclarecido, que não se valem da 

teoria crítica do fetichismo. Mas essa personificação é 

importante quando o esclarecimento procura validar seus 

argumentos, tendo em vista a teoria crítica da ideologia. 

Lévi-Strauss, que também reivindica validade científica 

para sua explicação despersonifica as relações sociais, 

quando busca nas “estruturas do inconsciente da mente” a 

fonte da força que move as coisas, dadas como dádiva e 

contradádiva. 
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O princípio fundamental do pensamento mítico 

funciona racionalmente inverso ao pensamento esclarecido. 

Uma de suas características é, justamente, o fetichismo: “Os 

objetos se transformam em sujeitos e os sujeitos em objetos. 

Não são mais (apenas) os seres humanos que agem uns sobre 

os outros, uns com os outros, por intermédio das coisas; são 

as coisas e os espíritos [mas também, para uns, o 

inconsciente] que os animam, que agem doravante sobre 

elas mesmas, por intermédio dos humanos” (Godelier, 2001, 

p. 162). 

A interpretação do pensamento esclarecido 

questiona a afirmação “das crenças mágico-religiosas 

emprestarem alma às coisas” (Godelier, 2001, p. 162). Isto 

porque “elas não explicam a origem real da obrigação de 

dar de volta (restituir) aquilo que se recebeu ou um 

equivalente” (ibidem, p. 162). Para finalizar essa 

diferenciação entre pensamento esclarecido e pensamento 

mítico, vejamos como Godelier opera a teoria crítica da 

ideologia para desvelar as relações sociais presentes no mito 

dos baruyas10. 

Em primeiro lugar é preciso frisar, com Godelier, 

que um símbolo é visto como um objeto e que “não é o 

objeto que cria as diferenças, são as diversas lógicas dos 

domínios da vida social que lhe conferem sentidos 

diferentes na medida em que se desloca de um para outro e 

troca de função e de emprego” (Godelier, 2001, p. 165, 

itálicos nossos). Esse é um axioma fundamental não só da 

                                                      
10 “Os baruyas são uma tribo que vive nos dois vales de uma cadeia de 

montanhas do interior da Nova Guiné, as Eastern Highlands” (Godelier, 

2001, p. 167). 
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teoria crítica do fetichismo, mas do próprio renascimento: o 

ser humano é o sujeito da geohistória humana. 

Godelier está interessado em explicitar “as lógicas 

dos domínios da vida social” presentes no mito dos baruyas. 

Mito investido de representações imaginárias da vida, da 

riqueza e do poder. Mito que materializa o visível e o 

invisível. 

Nas sociedades arcaicas a fertilidade é cercada de 

mistérios. Diversos mitos ocultam a dominação entre os 

sexos, as linhagens e os clãs. Baruyas, por exemplo, é o 

“nome do clã que tinha a função ritual mais importante nas 

iniciações masculinas: fazer os meninos passarem da 

infância à adolescência, transformá-los em jovens 

guerreiros” (Godelier, 2001, p. 167). Não há entre os 

baruyas jovens guerreiras, as mulheres foram afastadas das 

armas e seus saberes expropriados. São os homens que 

recebem os saberes de seus ancestrais e realizam os 

cerimoniais. Numa determinada idade, entre três e quatro 

anos, os meninos são retirados do convívio materno para 

receberem os segredos do clã e se socializarem. Mas 

também conservar as justificativas míticas da 

seguimentação social das diferentes linhagens existente 

entre os baruyas. 

Os cerimoniais de iniciação reproduzem a geografia 

social das sociedades arcaicas: os lugares a serem ocupados 

pelos candidatos legítimos dentro da estratificação social. 

Os cerimoniais de iniciação reafirmam os lugares das 

linhagens e, dentro delas, os lugares dos indivíduos, 

conforme as tradições. Essas tradições guardam sua 

memória no mito fundador, que transfere seus poderes para 
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os saberes e objetos sagrados. Os mitos escondem, 

justamente, as relações de poder e dominação ocultos em 

tais objetos e saberes. 

 

O mito de fundação dos baruyas também é 

perfeitamente explícito no que concerne às 

funções e ao status dos homens com 

kwaimatnié11, que não somente instituem a 

dominação masculina e comunicam aos futuros 

guerreiros a força do Sol e dos grandes 

guerreiros mortos outrora, mas distinguem em 

cada geração aqueles que vão sucede-los, 

aqueles que serão o abrigo de toda a tribo, 

aqueles cujo nome vai crescer como o deles: os 

aoulatta, os koulaka, os grandes guerreiros, os 

xamãs, cujo status não se herda, mas se merece, 

se mostra e se demonstra (Godelier, 2001, p. 

179, itálicos do autor). 

 

O mito dos baruyas esconde as relações sociais de 

dominação entre as linhagens e os sexos. A mulher, 

impedida de guardar os kwaimatnié é excluída, para sempre, 

de adquirir qualquer status. E, o mais cruel, impedida de 

                                                      
11 “kwaimatnié provém de kwala, ‘homem’, e yitmania ‘fazer crescer, 

aumentar’. Um kwaimatnié e, portanto, um objeto que contém o poder 

de fazer crescerem os seres humanos, e os baruyas aproximam esta 

palavra de nymatnié, que siginifica ‘feto’ ou ‘aprendiz xamã’. Um 

kwaimatnié não existe sozinho. Ele faz parte de um par, e neste par ele é 

macho e fêmea. O mais poderoso dos dois, o mais ‘quente’, é o 

kwaimatnié mulher. O único que pode guarda-lo é o homem que 

‘representa’ sua linhagem quando esta linhagem possui um par de 

kwaimatnié. É ele que manuseia o kwaimatnié mulher; o outro, o macho, 

é deixado a seus irmãos reais ou classificatórios, que o ssistem em suas 

funções rituais. O número e a natureza destes casais de kwaimatnié e o 

fato de que o mais poderoso dos dois seja mulher são coisas mantidas 

completamente em segredo para as mulheres, crianças e para os iniciados 

nos primeiros estágios” (Godelier, 2001, 173, itálicos do autor). 
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desvendar os motivos dessa exclusão, uma vez que a posse 

do kwaimatnié foi concedida aos seus ancestrais masculinos, 

como dádiva do Sol. Eis o mito fundador dos baruyas. Esse 

mito é guardado em segredo pelos homens, podendo pagar 

com a vida aquele que o divulgar. Como desfazer, 

reflexivamente, essa argumentação? Como decompô-la e 

questioná-la com a utilização dos critérios interpretativos do 

pensamento mítico? 

Na interpretação de Godelier “as iniciações 

constituem uma ordem social superior àquela das relações 

de parentesco. É a ordem da solidariedade masculina e da 

unidade política e ideológica de toda a tribo” (Godelier, 

2001, p. 179). Mais adiante afirma: “a divisão desigual dos 

kwaimatnié traduz diretamente, portanto, as relações de 

poder, de lugares distintos em uma hierarquia, na totalidade 

político-religiosa que é a sociedade dos baruyas” (ibidem, p. 

181). 

Godelier descreve a distribuição do poder na 

seguimentação da sociedade dos baruyas, nos seguintes 

termos: 

 

Todos os clãs dos descendentes dos refugiados 

de Bravegareubaramandeuc12, assim como os 

ndelié, participam por certo dos trabalhos de 

iniciação, mas não no mesmo lugar, não no 

                                                      
12 Lugar onde vivem os baruyas, conforme relato de um nativo: “outrora 

todos os homens viviam em um mesmo lugar, um lugar situado perto do 

mar. Um dia, os homens separaram-se e nosso ancestral, o ancestral de 

nossa própria linhagem, os kuarrandariam, os kwarrandarias sbaruyas, 

os kwarrandariasrs do clã dos baruyas, elevou-se nos ares e voou até o 

lugar onde desde então vivemos, Bravegareubaramandeuc, não longe de 

Menyamya” (Godelier, 2001, 175). 
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mesmo estágio, não através dos mesmos ritos. 

O conjunto dos estágios e dos ritos que os 

reproduzem se apresenta como uma estrutura 

que se desdobra entre dois momentos cruciais 

e os une: a separação forçada dos meninos do 

mundo feminino e a perfuração do nariz 

(passagem do primeiro estágio) é a tarefa do clã 

dos tchatches; a passagem, alguns anos mais 

tarde, dos meninos, do mundo da adolescência 

ao mundo dos ‘homens jovens’ (passagem do 

segundo para o terceiro estágio) é trabalho do 

clã dos baruyas /.../ (Godelier, 2001, p. 181). 

 

A questão fundamental é que “em uma totalidade 

hierarquizada não existem relações verdadeiramente 

recíprocas. Existem apenas relações assimétricas de 

complementaridade e de interdependência. Em uma 

hierarquia, mesmo se todos os clãs têm seu lugar; nenhum 

ocupa exatamente o mesmo lugar e nem mesmo um lugar 

equivalente ao dos outros /.../ Uma totalidade hierarquizada 

é, portanto, um conjunto de relações complementares, no 

limite insubstituíveis umas às outras, um ‘todo que forma 

um sistema’” (Godelier, 2001, p. 182). 

Godelier vê na dádiva e no mito dos baruyas as 

relações sociais que os permeiam porque está calcado na 

teoria crítica da ideologia. Encantado pela descoberta do 

potlatch, Mauss descobre nas coisas que se dão como dádiva 

a força vivificadora dos espíritos. A compreensão do 

potlatch o permite ver nas trocas mais do que elas parecem 

aos olhos das sociedades primitivas: a gênese dos vínculos 

sociais operados pela tríplice obrigação do dar, receber e 

retribuir. Mas, enigmatizado por essa descoberta, escapa-lhe 

as relações sociais presentes na circulação das coisas que se 
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dão como dádiva. Mauss apenas vê solidariedade e 

reciprocidade, forças que aproximam os humanos e são 

responsáveis pela continuidade sócio-histórica. Mesmo os 

contradons antagonistas, que testemunham rivalidades entre 

as coisas que se dão como dádiva, não são suficientes para 

lhe fazer perceber as relações sociais imanentes a dádiva. 

Estas se escondem nos espíritos da floresta. Tampouco tais 

relações podem se tornar visíveis se as buscarmos na ordem 

simbólica ou na capacidade criadora dessa ordem, submersa 

na estrutura inconsciente da mente. 

A teoria crítica do fetichismo, como proposta por 

Godelier, pode contribuir, efetivamente, com o 

esclarecimento desse enigma porque sai do mundo mágico 

e se desvencilha dos critérios do pensamento desse mundo. 

Também discorda da pretensão de validar a explicação das 

forças que fazem as coisas circularem entre os baruyas na 

ordem simbólica que, de acordo com a proposição de Lévi-

Strauss surge de repente, sem qualquer explicação. Premissa 

que soa muito mais como uma concordância de fé do que 

racional. A ordem simbólica proposta por Lévi-Strauss 

muito se aproxima da ideia do mito fundador dos baruyas. 

A esse respeito Godelier comenta: 

 

Não há nenhuma razão para afirmar, como faz 

Lévi-Strauss, que um todo, por formar um 

sistema, depende de cabo a rabo do simbólico, 

que o significante (o simbólico) nele ‘precede 

e determina’ o significado. O sistema político-

religioso dos baruyas, o lugar de seus clãs no 

interior de uma hierarquia é baseado na posse 

desigual dos poderes ‘imaginários’ que 

legitimam esta hierarquia. Uma lógica 

simbólica é uma lógica de relações, mas estas 
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não se reduzem a seus simbólicos. E, levando 

em conta a polissemia dos símbolos, o 

conteúdo das relações não pode ser reduzido 

diretamente da análise de seus símbolos, nem 

se reduzir a eles (Godelier, 2001, 182). 

 

Agora, com a ideia mais precisa do significado de 

mito e consciente dos seus limites explicativos13 podemos 

avaliar melhor a crítica que Habermas faz à tentativa de 

Horkheimer e Adorno promoverem o “processo de 

autodestruição do esclarecimento”. O que significa retornar 

ao mundo dos mitos e a sua estrutura de pensamento. 

Parece que essa possibilidade é impensável após os 

esclarecimentos de Godelier. Hoje, nem os negros (que um 

dia justificaram a sua condição de escravos por não 

possuírem alma) nem as mulheres, pelos motivos aludidos 

anteriormente, ou qualquer “desesperado”, legitimaria um 

mito que anunciasse uma hierarquia social que não 

permitisse a mobilização social, que destruísse as 

“esperanças” depositadas nessa possibilidade: mudar de 

situação social; melhorar de lugar; adquirir status. Será que 

duvidar dessa possibilidade, argumentar que nessa 

“esperança” se esconde o mito da modernidade, que a 

                                                      
13 Uma das características fundamentais do pensamento esclarecido é a 

possibilidade de diálogo aberta por ele. Ele exige a demonstração dos 

argumentos. Exigência que acaba se transformando nas próprias forças 

do seu desenvolvimento. Um outro fato é a radicalidade que ele introduz 

entre os debatedores. Uma polêmica levada à exaustão num determinado 

momento pode ser retomada posteriormente a partir da constatação de 

pontos problemáticos. Assim, como argumenta Habermas, o pensamento 

esclarecido torna o diálogo racionalmente inesgotável. A menos que se 

negue a razão. 
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mesma não passa de uma ilusão, é duvidar da razão sábia? 

É colocar a razão em questão? 

De acordo com Habermas, no mínimo, é paradoxal. 

Um paradoxo que impede a continuidade do próprio 

esclarecimento. Vejamos então o debate entre Habermas e 

aqueles que, mesmo utilizando-se do pensamento 

esclarecido como Horkheimer e Adorno, argumentam não 

haver diferença entre mito e esclarecimento, no processo de 

cognição e ação humanas. 

 

LIMITES E VIRTUDES DA RAZÃO SÁBIA 

 

Na leitura da obra Dialética do Esclarecimento, de 

Horkheimer e Adorno, Habermas constata uma 

aproximação muito forte desses pensadores com as posições 

teóricas do Marquês de Sade e de Nietzsche. Os chamados 

filósofos “malditos”. Essa aproximação resultou num 

distanciamento dos aspectos “construtivos”, reconhecidos 

por Habermas em outros escritos daqueles pensadores, 

quando ancoravam suas reflexões na teoria crítica da 

ideologia. 

A renúncia a “razão sábia” levou Horkheimer e 

Adorno buscarem outras âncoras teóricas para legitimar os 

seus argumentos. Nessa busca, especificamente na Dialética 

do esclarecimento, eles questionaram radicalmente a razão, 

e com isso, segundo Habermas, reforçaram o “processo de 

autodestruição do esclarecimento” iniciado por Nietzsche e 

atualizado pelos pós-estruturalistas. 

Importa discutir nesse item as consequências dessa 

“autodestruição do esclarecimento” atualizada, tendo em vista a 
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discussão anterior sobre as diferenças entre o pensamento mágico 

e o esclarecido. E as críticas que Habermas faz aos autores da 

Dialética do Esclarecimento. Importa também, na análise desses 

limites e virtudes da razão sábia, enriquecer esse debate com as 

ideias crítico-ontológicas de Lukács. 

Primeiramente, Habermas discorda da definição de 

esclarecimento enunciado por Horkheimer e Adorno, por 

eles desprezam a “força libertadora do conceito14”. 

Horkheimer e Adorno assumiriam, para Habermas, 

uma perspectiva paradoxal ao negar a “força libertadora do 

conceito”. Negam essa força ao mesmo tempo em que 

procuram conciliar as suas ideias com a ideia benjaminiana 

da “esperança (desejo de liberdade ou emancipação) dos 

desesperados”. 

Habermas ressalta a incompatibilidade dessa 

conciliação. Por isso afasta-se e rejeita as teses de 

Horkheimer e Adorno: “esta atitude [conciliadora] não é 

mais a nossa” (Habermas, 1985, p. 153). E por quê? Porque 

é um contrassenso integrar o irracionalismo dos malditos 

                                                      
14 Aqui cabe perguntar o que é conceito para Habermas? Como explicar 

a sua força? Da mesma maneira que Godelier se pergunta sobre o 

principio motor das coisas que se dão como dádiva, podemos perguntar 

a Habermas qual o princípio motor dos conceitos? Por que o 

“esclarecimento” tem uma força libertadora? Qual o critério que 

podemos utilizar para certificar que essas forças são mesmo 

emancipadoras e não dominadoras? O esclarecimento liberta de quê? 

Qual a necessidade ou importância de o esclarecimento emancipar? Ver 

nota de rodapé número 1. Na medida em que Habermas revela uma 

simpatia para com o marxismo. E este atribui a práxis e não 

simplesmente ao conceito, palavra ou ideia o papel emancipatório. Não 

estaria ele tomando o marxismo hipostasiadamente: desconsiderando a 

primazia ontológica da práxis e não do conceito no processo de 

emancipação do ser social? 
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com a razão emancipadora, ancorada na esperança. A 

posição de Habermas é mostrar a inconsistência paradoxal 

de se rejeitar as estruturas do pensamento esclarecido com a 

pretensão de esclarecer melhor o esclarecimento. 

Habermas se propõe a analisar esse paradoxo a partir 

da simetria entre as ideias de Horkheimer e Adorno e “o 

modelo da autosuplantação totalizadora da crítica da 

ideologia”. Modelo que leva a crítica da cultura moderna e 

a desconfiança do esclarecimento. Curioso é que esse 

modelo, como o de Lévi-Strauss, vai buscar no inconsciente 

psicanalítico a validação e legitimidade dos seus 

argumentos, suspendendo as relações sociais como base de 

validação.  

O modelo do inconsciente psicanalítico é o seguinte: 

 

Os homens formam sua identidade na medida 

em que aprendem a dominar a natureza exterior 

ao preço da repressão de sua natureza interior. 

Essa figura do pensamento oferece o modelo 

para uma descrição sob a qual o processo de 

esclarecimento revela sua face de Janus: o 

preço da renúncia, da auto-ocultação, da 

comunicação rompida do EU com sua própria 

natureza, que se tornou anônima na forma do 

“isso”, é interpretado como consequência de 

uma introversão do sacrifício. O EU, que antes 

ludibriara o destino mítico no sacrifício, é de 

novo atingido por ele assim que se vê forçado 

a introjetar o sacrifício15 /.../” (Godelier, 2001, 

                                                      
15 Como se vê, há uma relação do eu com o mundo exterior. Há um duo 

entre duas complexos que permite extrair várias deduções de um 

pressuposto conflitivo entre uma dimensão e outra. Esse modelo é muito 

mais limitado se comparado ao modelo das relações sociais proposto por 

Godelier. As conclusões que faz indicam uma possibilidade 

interpretativa mais ampla, permitindo a incorporação a esse modelo da 
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p. 158, negritos nossos). 

 

A sociedade moderna só existe mediante a castração: 

a renúncia do desejo e da vontade. Mesmo se admitirmos 

que essa renúncia é pactuada, feita sob a “coação não 

coercitiva do melhor argumento”, em nada diminui o peso 

da castração. O ser humano é obrigado, involuntariamente, 

a se submeter, ainda que sob o estatuto da razão. O que é 

mais agravante, pois essa é a instância que o deveria 

emancipar. Logo, a razão domina o ser humano, tanto 

quanto o mito. Essa é a posição de Horkheimer e Adorno. 

Habermas vê um aspecto positivo na castração ou 

sacrifício. O mito instaura uma tensão no ser humano, o 

instinto e a vontade de suplanta-lo. O ser social nele não se 

realiza ou encontra estabilidade. Muito pelo contrário. O 

mito estimula a ação, impulsiona o ser humano para o campo 

de batalha, para lutas, a princípio, inauditas. Impõe o desafio 

de enfrentar o outro desconhecido e intrigante, numa luta 

contínua e incessante. Essa é uma aventura significativa, 

ainda que revele um “trajeto de fuga do sujeito diante dos 

poderes míticos” (Godelier, 2001, p. 155). 

Por isso Habermas argumenta: o ato cruel do 

sacrifício esconde e sublima o impulso da vingança. Através 

dessas ações mulheres e “homens se redimem da maldição 

das potências vingativas por meio da apresentação do 

substituto simbolicamente valorizado” (Godelier, 2001, 

p.156). Imaginar que o sentimento de vingança devesse ser 

liberto das profundezas do ego reprimido é fazer pouco caso 

                                                      
teoria do fetichismo, além de evitar os procedimentos hipostasiados do 

pensamento esclarecido. 



- 60 - 

da vida. O que reprime o desejo de vingança são as relações 

sociais e culturais. 

Portanto, diferente de Horkheimer e Adorno, 

Habermas enfatiza que as tensões entre esclarecimento e 

mito podem ajudar a entender os tipos e opções dos vínculos 

sociais na modernidade, já que é impensável o ser humano 

existir desvinculado da sociedade: as famosas hobinsonadas 

criticadas por Marx. Ou ele se efetiva sob o signo da 

“coerção autoritária” ou da “coação não coercitiva do 

melhor argumento”. Essas são as escolhas conscientes que o 

ser humano “pode fazer”. 

A “coerção autoritária” pode ser observada nas 

sociedades arcaicas, como no mito dos baruyas. E a 

“coerção legítima” nas sociedades que viveram na 

antiguidade clássica e inventaram a democracia como norma 

social, como geografia social: distribuição dos lugares 

sociais dotados de status sob o critério da cidadania16. 

Mas, em termos cognitivos, o esclarecimento 

contrapõe-se à perspectiva mitológica. Ele “quebra o feitiço 

[o fetichismo e a hipóstase] das forças coletivas por meio 

dos discernimentos conquistados e convertidos em fonte de 

motivação”17. 

Como antítese e como força cognitiva “o 

                                                      
16 Os vínculos sociais na Grécia Antiga se estabelecem através da força 

do conceito de cidadania, de cidadão grego. Isto é a distribuição do poder 

e das riquezas são orientadas de acordo com as diferentes categorias de 

cidadão e de não cidadãos. 
17 Argumentamos que da forma apresentada por Habermas, esses dois 

aspectos críticos, ligados ao esclarecimento, estão associados ao 

paradigma da consciência, nos termos propostos por Uribe Rivera 

(1995): aos princípios e diretrizes que fundamentam a emancipação ou 

esclarecimento da mente ou consciência. 
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esclarecimento contraria o mito e escapa, com isso, de seu 

poder” (Godelier, 2001, p. 155)18. 

Para Horkheimer e Adorno as tensões entre mito e 

esclarecimento são aparentes. Eles enfraquecem a antítese e 

força do esclarecimento e propõem, segundo Habermas, “a 

tese de uma cumplicidade secreta: ‘o mito já é 

esclarecimento e o esclarecimento acaba por reverter à 

mitologia’ ” (Godelier, 2001, p. 155), tendo como âncora o 

modelo psicanalítico. Como vimos anteriormente com 

Godelier (2001), essa reversão é uma “contradição em 

termos”. 

Se essa equação entre mito e esclarecimento, 

formulada por Horkheimer e Adorno, em termos lógicos é 

possível, em termos sociogeohistóricos é improcedente. Ela 

iguala fatos geohistóricos de naturezas diferentes, como 

demonstrado por Godelier. É essa equação que Habermas 

caracteriza como “processo de autodestruição do 

esclarecimento”. Em outros termos, a validade das 

identidades sociais obedece a uma lógica distinta da lógica 

do inconsciente psicanalítica. Além da lógica, temos que 

considerar a situação e natureza histórica dos fatos sociais. 

De acordo com Godelier (2001), a lógica das 

sociedades, para além do modelo do mito e do inconsciente, 

deve ser buscada nas relações sociais: o modelo do 

inconsciente é um modelo específico, voltado para o drama 

do mundo interior do indivíduo com o mundo exterior; já o 

                                                      
18 Em que o “poder do mito” obstrui e impede o projeto emancipatório 

da modernidade. Ou, em que o “poder do esclarecimento” transcende “o 

poder do mito” e possibilita a realização desse projeto. São questões 

respondidas no item anterior por Godelier (2001). 
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modelo do mito se fundamenta em argumentos de fé; a 

intersubjetividade, as relações entre sujeitos, obedecem, 

preponderantemente, a uma lógica fundada na dinâmica das 

relações sociais. Para validar os argumentos baseados nas 

relações intersubjetivas temos que desvendar a lógica das 

relações sociais, determinantes em cada situação histórica. 

Isto não quer dizer que os modelos do mito e do inconsciente 

devam ser descartados e tratados como inferiores ao modelo 

das relações sociais. A importância deles obedece a lógicas 

específicas. Qualquer generalidade, nesse caso, pode criar 

problemas cognitivos. 

O problema suscitado por Habermas é o seguinte: se 

na medida em que o ser humano emancipa-se do seu estado 

primitivo, mediado pelo esclarecimento, afirma o seu EU 

frente ao mundo externo e, consequentemente, forja a sua 

identidade, nem por isso, “no processo geohistórico-

universal do esclarecimento, a espécie humana [que] 

distanciou-se cada vez mais das origens /.../ não se livrou da 

compulsão mítica para a repetição19” (Godelier, 2001, p. 

158). 

Aqui temos que entender o significado de repetição 

para poder comentar essa afirmação de Habermas com 

coerência. E o faremos sob os estudos de Lessa (1997) sobre 

a ontologia do ser social de Lukács. Nosso pensador, 

segundo Lessa, distingue três esferas ontológicas: a do ser 

                                                      
19 Repetição no sentido de reprodução dos processos de dominação. De 

acordo com Jonatas, respaldado em Horkheimer, Adorno e Freud 

(sobretudo em Totem e Tabu e no Mal Estar da Civilização), essa 

repetição significa o câncer posto pela modernidade, a neurose 

persistente. 
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inorgânico, do ser vivo e do ser humano. A ontologia do 

gênero mineral pode ser caracterizada como a ontologia do 

ser inorgânico ou esfera inorgânica. Dos seres que não têm 

vida. 

 

Seu processo de transformação, sua evolução, 

nada mais é senão um movimento pelo qual 

algo se transforma em um outro algo 

distinto: a pedra se converte em terra, a 

montanha em vale, a força mecânica em calor. 

Nenhuma pedra, ao longo de sua geohistória, 

por mais longe que nos conduza a imaginação, 

poderia dar origem a acontecimentos [diferente 

daqueles restritos aos seres do gênero mineral] 

(Lessa, 1997, p. 14, negritos nossos). 

 

A ontologia do gênero biológico pode ser 

caracterizada como ontologia do ser vivo, de natureza 

biológica, orgânica. Esse gênero compreende os seres vivos 

não humanos. “Seu processo de transformação, sua 

evolução, nada mais é senão um movimento pelo qual a vida 

se caracteriza pela incessante recolocação do mesmo”. Por 

exemplo: “a goiabeira produz goiabas, que produzirão 

sementes as quais, por seu lado, ao produzirem mais 

goiabeiras, reporão o mesmo processo de reprodução 

biológica (Lessa, 1997, p. 14). A ontologia do gênero 

humano pode ser caracterizada como ontologia do ser vivo, 

de natureza social. Esse gênero compreende os seres 

humanos. 

 

A geohistória do ser humano se constitui na 

incessante produção de novos fatos, novos 

acontecimentos, novas situações. [Em 

contraposição a ontologia do ser orgânico], na 



- 64 - 

geohistória dos seres humanos os 

acontecimentos nunca se repetem. O mero 

recolocar do mesmo que caracteriza a 

reprodução biológica, ou o tornar-se outro da 

esfera inorgânica, jamais poderiam resultar 

numa geohistória [humana] (Lessa, 1997, p. 

14, negritos nossos). 

 

Com a diferenciação dessas três ontologias de 

Lukács, enfatizadas por Lessa em seus estudos, não 

podemos concordar com Habermas quando ele afirma que 

“no processo geohistórico-universal do esclarecimento, a 

espécie humana [que] distanciou-se cada vez mais das 

origens /.../ não se livrou da compulsão mítica para a 

repetição”. Primeiro porque não é uma característica do ser 

social “a incessante recolocação do mesmo” ou a repetição. 

E, de acordo com a característica do processo evolutivo do 

ser humano, tal distanciamento permite, realmente, um salto 

geogeohistórico, com relação ao pensamento mítico. Isso 

não impede que o ser humano continue a criar “novos mitos” 

em uma realidade mais complexa, e aparentemente mais 

racional e esclarecida. Mas jamais por motivos compulsivos 

ou inconsciente. É provável, como acontece hoje, que no 

lugar de se pensar na hipótese de se criar novos mitos seja 

mais plausível pensar na criação de hipóstases, ideologias e 

fetichismos ou, como prefere Rouanet (1987), pelas “ilusões 

da consciência”. Formas distorcidas do pensamento 

esclarecido, mas perfeitamente possível de reparos através 

da teoria crítica da ideologia e da crítica dos mecanismos de 

defesa20. 

                                                      
20 Ver Rouanet,1987, p. 182 e seguintes. 
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Habermas parece esquecido da particularidade 

ontológica do ser humano, que é a consciência: a reflexão 

que precede e preside o agir humano. O agir humano 

engloba o agir comunicativo. Mas, por causa da consciência, 

o agir humano é um agir complexo: um agir que compara, 

interpreta, avalia e reavalia, escolhe e comunica. A 

processualidade do agir humano orienta o ser social a agir 

conforme a experiência geohistórica de cada um, e a 

situação que o envolve. Isto faz com que cada ser humano 

seja um ser singular na universalidade e gênero da natureza 

desse ser. Sobre esse aspecto Lessa postula: 

 

A peculiaridade da forma de ser da vida 

[humana] está no fato de ela requerer, com 

absoluta necessidade, um processo de 

acumulação peculiar, exclusivo do mundo dos 

[humanos]. Através dele, toda nova situação 

concreta é avaliada através de uma 

contraposição com todos os conhecimentos e 

experiências passadas, com elementos da 

situação presente e com as perspectivas 

traçadas... como antevisão ideal do seu futuro. 

E então, não apenas a situação concreta, 

presente, é delimitada no confronto com todos 

estes elementos, como também as possíveis 

alternativas de respostas a ela são avaliadas e, 

dentre elas, uma é a escolhida como a melhor 

para responder ao problema do qual se trata 

(Lessa, 1997, p. 15). 

 

De acordo com Lessa, “esse processo de acumulação 

[é] a base ontológica do incessante acréscimo de novos 

conhecimentos, ao longo do tempo, a cerca da natureza e da 

sociedade”. Dentro dessa dinâmica “os humanos podem se 

elevar a uma consciência do seu em-si, do que de fato são, 
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o que possibilita algo inédito: um ser que se reconheça na 

sua própria geohistória /.../ um gênero que se reconhece 

enquanto gênero em processo de construção” (Lessa, 1997, 

p. 15-16, itálicos nossos). 

Existe, portanto, uma distinção da processualidade 

entre as três ontologias: 

A inorgânica, cuja [natureza] é o incessante tornar-se 

outro mineral; a esfera biológica, cuja [natureza] é o repor o 

mesmo da reprodução da vida; e o ser social, que se particulariza 

pela incessante produção do novo, através da transformação do 

mundo que o cerca de maneira conscientemente orientada, [o que 

é o mesmo que dizer] teologicamente posta /.../. Apesar de 

distintas as três esferas ontológicas estão indissoluvelmente 

articuladas: sem a esfera inorgânica não há vida, e sem a vida não 

há ser social. Isto ocorre porque há uma processualidade 

evolutiva que articula as três esferas entre si: do inorgânico surgiu 

a vida e, desta, o ser social. Essa processualidade evolutiva é 

responsável pelos traços de continuidade que articulam as três 

esferas entre si (Lessa, 1997, p. 16-17). 

Quais as implicações dessa teoria ontológica de 

Lukács? “Que o ser social pode existir e se reproduzir 

apenas em uma contínua e ineliminável articulação com a 

natureza [orgânica e inorgânica]”. Nas palavras de Lukács: 

 

O homem, membro ativo da sociedade, motor 

das suas transformações e dos seus avanços, 

permanece em sentido biológico... um ente 

natural: em sentido biológico, a sua 

consciência – não obstante todas as mudanças 

de função mais decisivas no plano ontológico – 

está indissoluvelmente ligada ao processo de 

reprodução biológica do seu corpo; dado o fato 

mais geral de tal ligação; a base biológica da 

vida permanece intacta também na sociedade 
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(Lukács, citado por Lessa, 1997, p. 17). 

 

Importa ressaltar nessas reflexões sobre a ontologia 

do ser social que “a unidade última do ser não é destruída 

pela gênese e pelo desenvolvimento das três esferas 

ontológicas”: 

 

Com a gênese e o desenvolvimento da vida e 

do ser social, a unidade é mantida num patamar 

mais elevado, ganha novos matizes e se torna 

mais rica e articulada. Essa unidade ontológica 

última se evidencia, por exemplo, tanto no fato 

de a reprodução social requerer uma 

permanente troca orgânica com o mundo 

natural, como pelo fato de que, sem natureza, 

não pode haver ser social (Lessa, 1997, p. 18). 

 

Uma outra característica da ontologia do ser social é 

que “a reprodução do novo, através da transformação 

conscientemente orientada do real, se constitui no momento 

predominante do salto que marca a gênese do ser social” 

(Lessa, 1997, p. 18). Segundo Lessa “a categoria do trabalho 

exerce o momento predominante do salto da vida ao mundo 

dos homens” (ibidem, p. 22). Voltaremos a essa 

argumentação adiante. Se levarmos em conta as 

características lukácsianas da ontologia do ser social a 

hipótese de repetição habermasiana não se justifica. Menos 

ainda se justifica dizer que a repetição é consequência da 

racionalização do mundo. E deduzir, ainda dessa repetição 

racionalizada, que o mundo está desencantado, soa como 

uma afirmação opaca. Sobre o princípio motor da 

racionalização do mundo, Habermas diz o seguinte: 
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[É] a pressão para dominar racionalmente as 

forças naturais que ameaçam do exterior [que] 

pôs os sujeitos na via de um processo de 

formação que intensifica até a desmesura as 

forças produtivas por [meio] da pura 

autoconservação, mas deixa definhar as forças 

de reconciliação que transcendem a mera 

autoconservação. A dominação sobre uma 

natureza exterior objetivada e uma natureza 

interior reprimida é o signo permanente do 

esclarecimento21 (Habermas, 1985, p. 158). 

 

Habermas, dado a sua abertura eclética, abre espaço 

para diversos modelos interpretativos conflitantes. Há uma 

possibilidade enorme de complementação entre eles, mas 

essas possibilidades não deixam de ter seus riscos. Esse é o 

processo próprio do desenvolvimento do esclarecimento, a 

experimentação criativa e arriscada. Do contrário, 

paralisaríamos o processo inventivo e criativo do 

pensamento moderno. 

Sem qualquer precaução, Horkheimer e Adorno 

generalizaram a tese weberiana do desencantamento do 

mundo. Ao processarem tal generalização admitiram 

conforme Habermas, os seguintes pressupostos: 1) a 

                                                      
21 É preciso saber a situação histórica em que o esclarecimento está 

posicionado. Na sociedade arcaica, aquela em que predominava o 

esclarecimento mágico, o ser humano também era movido pela 

necessidade de “dominar a natureza exterior objetivada”, e nem por isso 

podemos dizer que a coerção social implicava na “repressão de sua 

natureza interior”. Logo, esse modelo não pode ser considerado como um 

“signo permanente do esclarecimento”. Pelo menos não o era no contexto 

do esclarecimento mágico. Mesmo sob a pressão racionalizadora não 

podemos estar certos de sua permanência. Isso só é verdade para aqueles 

que se desencantaram com o mundo, para quem o esclarecimento esgotou 

as suas energias criativas. 
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equivalência entre mito e esclarecimento, tal como 

Nietzsche admite; 2) fundamentam a sua crítica da cultura 

sobre essa equivalência e 3) incorporam abstrações e 

nivelamentos que questionam a plausibilidade de seu 

empreendimento (Habermas, 1985, p. 159). Habermas passa 

a analisar o impacto desses pressupostos incorporando 

outras teses presentes na Dialética do Esclarecimento. 

A própria razão destrói a humanidade que [a] tornou 

possível [E por que a destrói?] [porque] o processo de 

esclarecimento se deve, desde o começo, ao impulso da 

autoconservação; [processo] que mutila a razão, visto que a 

reclama apenas nas formas da dominação racional com 

respeito a fins da natureza e dos impulsos, justamente como 

razão instrumental (Habermas, 1985, p.159, negritos 

nossos). 

Aqui Habermas indica a característica da razão 

instrumental: “a dominação racional com respeito a fins da 

natureza e dos impulsos22” (Habermas, 1985, p. 159). 

Desta forma “a razão23 permanece submetida aos 

ditames da racionalidade com respeito a fins até em seus 

mais recentes produtos /.../ na ciência moderna, nas ideias 

                                                      
22 Mas os impulsos não são ligados à criatividade emancipadora? Eles 

não se contrapõem à repetição? Impulso no sentido de pulsão do ID 

freudiano. 
23 Razão, categoria filosófica universal que não se confunde com 

racionalidades de processos particulares, como processos racionais com 

respeito a fins, e que contribui, como esclarecimento, para esclarecer e 

explicitar os processos de sociabilidade. O argumento de Horkheimer e 

Adorno é que a razão foi capturada pela racionalidade instrumental e 

posta a seu serviço. Isto, não podemos esquecer, em um mundo 

desencantado. Talvez em outro mundo fosse diferente. 
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universalistas do direito e da moral e na arte autônoma24” 

(Habermas, 1985, p. 159, negritos nossos). Nos mesmos 

termos, “Horkheimer e Adorno estão convencidos de que a 

ciência moderna voltou a si mesma no positivismo lógico e 

renunciou à pretensão empática de conhecimento teórico em 

favor da utilidade técnica” (ibidem, p. 159). E, uma vez 

mais, na Dialética do Esclarecimento, Horkheimer e Adorno 

argumentam: “... as próprias ciências são absorvidas pela 

razão instrumental... todo critério normativo (decomposição 

das imagens religiosas e metafísicas do mundo) perdura seu 

crédito em face da autoridade da ciência, que é a única que 

restou25” (ibidem, p. 160). 

Habermas desfecha uma crítica frontal a esse 

argumento de Horkheimer e Adorno. Critica a 

                                                      
24 É preciso entender com Lukács, que apesar da interdependência, cada 

vez maior, entre os complexos do ser social, dado a sua processualidade 

evolutiva, tais complexos são, concomitantemente, cada vez mais 

autônomos, ou mesmo tendem a autonomia. Isto não implica qualquer 

fragmentação do ser social, a unidade do ser social, como vimos, se 

mantém. Se for verdade que a razão possa ser submetida, em algum 

momento, aos ditames da razão instrumental, como ainda acontecendo 

com a ciência hoje, no século XXI, essa dominação é sempre parcial e 

provisória. E quem o prova, no campo específico das ideias universalistas 

do direito e da moral é Chaïm Perelman (2000 e 1996). A “razão 

tradicional”, pelas próprias características da ontologia do ser social, 

como bom o demonstrou Horkheimer, jamais poderá dominar em todos 

os complexos do ser social, isto também é uma “contradição em termos”. 

Não se encontra argumentos possíveis e legítimos que possam ser 

validados. 
25 Aqui o pessimismo e o determinismo são exacerbados. Só os crentes 

com o desencanto do mundo podem admitir que o que sobrou do mundo 

humano foi a autoridade da ciência. Mesmo no âmbito da ciência o 

domínio da razão instrumental é total. Há que se diferenciar razão 

instrumental de Horkheimer e Adorno da perspectiva teleológica do ser 

humano, formulada por Lukács (Lessa, 1997, p. 23-88). 
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unilateralidade da força discursiva da Dialética do 

Esclarecimento, a tese niveladora que desconsidera “os 

traços essenciais da modernidade cultural”. Na perspectiva 

habermasiana a crítica de Horkheimer e Adorno à 

modernidade é injusta. Diz Habermas: “a Dialética do 

Esclarecimento não faz justiça ao conteúdo racional da 

modernidade cultural, que foi conservado nos ideais 

burgueses (e também, pelos mesmos “ideais burgueses”, 

instrumentalizado mecanicamente)” (Habermas, 1985, p. 

162). 

A “dinâmica da ciência moderna” e “a autorreflexão 

das ciências” impulsionam o esclarecimento “para além da 

produção do saber tecnicamente útil”. Mesmo a 

“fundamentação universalista do direito e da moral”, 

personificada “nas instituições dos estados constitucionais, 

nos tipos de formação democrática da vontade, nos padrões 

individualistas da formação de identidade”, não pode ser 

reduzida à racionalidade do “saber tecnicamente útil” ou 

instrumental. Persiste a “pulsão” emancipadora, a 

“esperança dos desesperados” (Habermas, 1985, p. 162). 

Persiste, de acordo com Habermas, 

 

/.../ a produtividade e a força explosiva das 

experiências estéticas fundamentais que uma 

subjetividade liberada dos imperativos da 

atividade com respeito a fins e das convenções 

da percepção cotidiana obtém a partir de seu 

próprio descentramento26; experiências 

                                                      
26 Orientando-nos uma vez mais pela ontologia do ser social, pelas 

características da sua processualidade evolutiva, essa “liberalidade da 

subjetividade” não é total, mesmo com relação aos “imperativos da 

atividade com respeito a fins”. 
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expostas nas obras de vanguarda, articuladas na 

linguagem pelos discursos da crítica de arte e 

que alcançam também um certo efeito 

iluminador – pelo menos, como efeito 

instrutivo de contraste – nos registros 

valorativos da auto-realização, enriquecidos de 

modo inovador (Habermas, 1985, p. 162-63, 

negrito nosso). 

 

Habermas se faz a seguinte pergunta: “quais motivos 

teriam levado Horkheimer e Adorno a conduzir sua crítica 

do esclarecimento a uma tal radicalidade, colocando em 

risco o próprio projeto do esclarecimento (?)” (p. 163). Esse 

risco, assumido por Horkheimer e Adorno, e a falta de 

perspectiva da Dialética do Esclarecimento, parecem ser 

explicados pela rejeição à “crítica da ideologia marxista27”, 

que, segundo os autores, não respondiam aos problemas28 

por eles questionados. 

Com a rejeição da teoria crítica da ideologia “torna-

se claro por que a Dialética do Esclarecimento tem de 

nivelar de modo espantoso a imagem da modernidade” 

(Habermas, 1985, p. 161). 

A passagem a seguir é esclarecedora para entender a 

crítica, nos parágrafos subsequentes, que Habermas 

desfecha sobre Horkheimer e Adorno. 

 

A dignidade própria da modernidade cultural 

consiste naquilo que Max Weber denominou 

de diferenciação específica das esferas de 

                                                      
27 Já vimos, com Godelier (2001), as consequências teóricas quando se 

rejeita a teoria do fetichismo. 
28 O stalinismo, o fascismo e as guerras. 
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valor29. Mas, com ela, a força da negação, a 

capacidade de discriminar entre o ‘sim’ e o 

‘não’, não é paralisado, mas antes 

potencializada. Questões de verdade, justiça e 

gosto podem então ser elaboradas e 

desdobradas segundo suas respectivas lógicas 

internas (Habermas, 1985, p. 161, itálico e 

negrito nossos). 

 

Potencialidade que não deixa de ter problemas. É 

preciso considerar que a tese do mundo desencantado, “da 

dignidade da modernidade cultural”, ou ainda, nos termos 

de Lukács, “da processualidade evolutiva do ser social” que 

permite o ser humano se deparar com novas “questões de 

verdade, justiça e gosto”, acontecem determinadas 

historicamente, e isso é decisivo em termos das sociedades 

e do esclarecimento da trama das relações sociais. Como 

reconhece Habermas, essa processualidade acontece nos 

marcos da “economia capitalista e do estado moderno”. 

Negar esse fato é negar a geohistória, um dos pilares da 

razão sábia. 

Certamente (diz Habermas) com a economia 

capitalista e o estado moderno [acabado], reforça-se também 

a tendência de reduzir todas as questões de validade ao 

limitado horizonte da racionalidade com respeito a fins de 

sujeitos que conservam a si mesmos, ou de sistemas que 

                                                      
29 Essa diferenciação pode ser melhor entendida na processualidade 

evolutiva do ser social, nos termos lukácsianos. Diferenciação que tem 

no trabalho o momento predominante dessa processualidade. Como 

protoforma do desenvolvimento humano o mundo trabalho provoca a 

emergência dos complexos de liberdade, que são os espaços específicos 

dos complexos de valores. Apesar de autônomas elas permanecem 

interdependentes entre si e vinculadas ao mundo do trabalho, 

constituindo uma totalidade orgânica. 
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conservam sua própria existência30 (Habermas, 1985, p. 

162, negritos nossos). 

Habermas faz uma ressalva importante. A redução 

do pensamento esclarecido à racionalidade com respeito a 

fins é apenas uma tendência, não uma fatalidade 

intransponível. A amplitude da modernidade cultural tem 

revelado a sua autonomia necessária para não se deixar 

dominar pela racionalidade instrumental. Diz ele: 

 

No entanto, com essa tendência31 para uma 

regressão social da razão concorre a pressão, 

em nada desprezível, para a diferenciação 

progressiva da razão que assume assim uma 

forma procedural, pressão esta induzida pela 

racionalização das imagens do mundo e dos 

mundos da vida32 [de caráter não instrumental] 

(Habermas, 1985, p. 162). 

 

De acordo com Habermas são as divergências entre 

os sujeitos atuantes no âmbito do esclarecimento que 

autonomizam esferas sociais que podem respirar ares 

distintos daqueles ventilados pela razão com respeito a fins. 

O que ocorre com o campo da cultura. Enfocaremos agora 

os motivos que levaram Habermas a acusar Hokheimer e 

                                                      
30 A tentativa de se conservar as estruturas de distribuição de poder e 

riquezas (distribuição de status: lugares sociais que investem nas 

pessoas que os ocupam a autoridade: o exercício do poder legítimo) não 

é uma particularidade das economias capitalistas e do Estado moderno. 

Como vimos com Godelier (2001), as sociedades arcaicas também 

procuram manter tais estruturas por meio dos cerimoniais de iniciação e 

de um conjunto complexo de relações sociais e imaginárias. 
31 Tendência provocada pela economia capitalista e o estado moderno 

diminui o poder de fogo das potencialidades da razão. 
32 Esfera da sociedade civil. 
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Adorno de injustos, na crítica que fazem a modernidade 

cultural. 

Com a assimilação naturalista entre pretensões de 

validade e pretensões de poder, com a destruição das 

faculdades críticas, concorre o aperfeiçoamento das culturas 

de especialistas [promovido pelo mundo acadêmico], nas 

quais uma esfera articulada de validade proporciona uma 

especificidade às pretensões de verdade proposicional, de 

justiça normativa e de autenticidade33, embora também uma 

vida própria esotérica, [seja] ameaçada, por sua vez, pela 

dissociação com a práxis comunicativa do cotidiano 

(Habermas, 1985, p. 162). 

Para Hokheimer e Adorno, “a arte, fundida com o 

divertimento, teria sido paralisada em sua força inovadora e 

esvaziada de todo conteúdo crítico e utópico” (p. 160). Em 

vez de forjar identidades, “momento graças ao qual a obra 

de arte transcende a realidade... nos traços (do estilo) em que 

aparece a discrepância [ela] fracassa [no] esforço 

apaixonado em busca de identidade” (Habermas, 1985, 

p.160, negrito nosso). 

Hokheimer e Adorno diferenciam “o estilo da grande 

obra de arte” da “obra medíocre”. Esta se confunde com o 

divertimento. A primeira nega a se expor ao fracasso da 

identidade, enquanto a segunda “se atém à semelhança... ao 

sucedâneo da identidade”, a cópia e ao simulacro. E 

concluem: “a indústria cultural acaba por colocar a imitação 

como algo de absoluto” (Habermas, 1985, p. 161). 

A crítica ao “caráter afirmativo da cultura burguesa” 

                                                      
33 Argumento similar aos defendidos por Perelman quanto ao poder de 

persuasão. 
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se torna impotente e é neutralizada (ibidem, p. 161). 

Habermas constata que os termos da crítica da cultura são os 

mesmos expedientes utilizados por Horkheimer e Adorno na 

crítica da ciência, da moral e da arte. E, consequentemente, 

desembocam nas mesmas conclusões: todas as formas de 

culturas são subsumidas pela indústria cultural, o que não é 

verdade para Habermas. 

A própria separação dos domínios culturais, a 

decomposição da razão substancial, personificada ainda na 

religião e na metafísica, desvitaliza a tal ponto os momentos 

da razão, isolados e privados de sua coesão, que regridem a 

uma racionalidade a serviço da autoconservação tornada 

selvagem. Na modernidade cultural, a razão [e não a 

racionalidade] é despida definitivamente de sua 

pretensão de validade e assimilada ao puro poder. A 

capacidade crítica de tomar posição ante algo como um 

‘sim’ ou um ‘não’, de distinguir entre enunciados válidos e 

inválidos é iludida, na medida em que poder e pretensão de 

validade entram em uma turva fusão (Habermas, 1985, p. 

160, negritos nossos). 

Essa é a crítica fundamental de Horkheimer e 

Adorno a modernidade cultural: a fusão entre razão e poder. 

Com tal identidade há um fechamento de qualquer 

possibilidade de emancipação social. É o fim da “esperança 

dos desesperados”. 

Assiste-se o esgotamento das possibilidades de o 

esclarecimento identificar e esclarecer os processos e 

mecanismos que dominam os seres humanos, praticamente 

em todas as esferas do ser social: do mundo da vida, da 

ciência e da cultura. Quanto ao mundo do trabalho, nada 
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pode se argumentar. O mundo do trabalho, para Horkheimer 

e Adorno, é o mundo que encarnou definitivamente a razão 

instrumental. Argumentação com a qual o próprio Habermas 

concorda. A razão transfigura-se em mito: “/.../ o 

esclarecimento acaba por reverter à mitologia” (Habermas, 

1985, p.155). 

Vejamos a interpretação de Habermas dessa 

transfiguração e como ele formula sua crítica a Horkheimer 

e a Adorno: 

 

‘Poder e pretensão de validade fundem-se’ 

nivelando e homogeneizando enunciados 

válidos e inválidos, o que desemboca no 

relativismo34: impedimento da diferenciação e 

evidenciação de prioridades na tomada de 

posição. A consequência é uma paralisação da 

ação consciente, pois a razão é ‘iludida’ 

(Habermas, 1985, p. 162). 

 

Ora, tais características não são as mesmas encontradas 

no mito? 

No modo do pensamento mítico “os sujeitos têm um 

comportamento ambíguo em relação aos poderes originários35” 

(Habermas, 1985, p. 163). Com isso não conseguem formar 

identidades e emancipar-se da natureza exterior e interior, 

naufragando nas forças do poder do mito. Como não consegue 

suplantá-las o pensamento esclarecido, para Horkheimer e 

                                                      
34 Todas as ações ou intervenções na sociedade aparecem como 

equivalentes, contendo o mesmo peso. O que impede, dessa maneira, 

uma ação qualificada no tempo e no espaço. A ação é impedida de atuar 

segundo prioridades de acordo com critérios estabelecidos 

autonomamente. A maldição da razão instrumental estaria punindo a 

modernidade. 
35 O que constatamos com Godelier. 
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Adorno as recria sob novos signos, como por exemplo, a 

racionalização. Segundo Habermas, “Horkheimer e Adorno 

concebem o esclarecimento como a tentativa fracassada do es-

capulir (ent-springen) dos poderes do destino” (ibidem, p. 163). 

Cria-se assim um “vazio desesperador da emancipação 

[da cultura moderna] /.../ forma pela qual a maldição das 

potências míticas atinge ainda seus fugitivos” (Habermas, 1985, 

p. 163). Os protagonistas da modernidade cultural são, assim, 

fugitivos de uma perseguição poderosa: a mitologização da 

realidade. A realidade moderna, juntamente com o pensamento 

esclarecido, está fadada a viver nas sombras e no mundo aparente. 

Mundos contra os quais o esclarecimento fracassou como arma 

para enfrenta-los. 

É o fracasso do esclarecimento, consubstanciado nas 

guerras, stalinismo e fascismo, que leva Horkheimer e Adorno a 

abandonarem a teoria crítica da ideologia pelo que eles chamam 

de desmitologização. Com a transfiguração da razão em mito é 

preciso desmitologizar a razão, e para isso a teoria crítica da 

ideologia, como teoria crítica das distorções do pensamento 

esclarecido, é impotente. Por conseguinte, Horkheimer e Adorno 

“definem a via da desmitologização como transformação e 

diferenciação dos conceitos básicos36” (Habermas, 1985, p. 164). 

Essa argumentação, para Habermas é, na verdade, um 

paradoxo: O mito deve sua força totalizadora, com que organiza37 

todos os fenômenos percebidos na superfície em uma rede de 

correspondências, de relações, de semelhanças e contrastes, a 

conceitos básicos, nos quais une categorialmente aquilo que a 

                                                      
36 Que conceitos básicos são esses? 
37 Como, então, suplantar, desideologizar ou desmitologizar, a ideologia 

ou o mito se eles constituem os conceitos básicos da pretensão discursiva 

de tornar as crenças e as ideias transparentes? Como saber distinguir se 

aquilo que está sendo construído como arma de combate não é ela mesma 

uma ideologia ou mito? 
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compreensão moderna do mundo não pode mais juntar 

(Habermas, 1985, p. 165). 

Aqui temos uma outra questão. Além da razão fundir-se 

ao poder, os conceitos racionais perderam a sua força: a 

possibilidade de apreender a dinâmica da totalidade das relações 

sociais que mantém a sociedade moderna integrada e articulada. 

O que “a compreensão moderna do mundo não pode mais 

juntar”(?): o processo de autonomização dos complexos sociais, 

isto é, o complexo do trabalho, da arte e da vida cotidiana, e os 

complexos particulares que se erigem no interior desses 

complexos. Cada complexo social constitui, cada vez mais 

extensa e intensamente, uma territorialidade, isto é, a sua própria 

variedade e universalidade. A sociedade moderna, como 

totalidade constituída por muitos complexos sociais, e estes 

dotado de muitas determinações, dar-nos a impressão sensível, 

por essa sua vasta territorialidade, de uma fragmentação 

inconteste. Enfim, e definitivamente, perdeu a sua unidade. Na 

perspectiva de Lukács essa é uma ilusão da estrutura do 

esclarecimento funcionalista e positivista, não do esclarecimento 

fundado na ontologia crítica do ser social38, na modernidade 

capitalista. 

Os “conceitos básicos”, que antes uniam, 

categorialmente, essas dimensões do ser social, na medida em que 

campos sociais foram se desprendendo desse ser, aparentemente, 

                                                      
38 Mais uma vez é importante registrar que uma das potencialidades do 

pensamento esclarecido, em contraposição ao pensamento mítico, é a 

negação de argumentos apresentados como válidos, pois os argumentos 

não podem assumir a condição do absoluto como são os argumentos 

míticos. Isto não significa admitir o relativismo como norma do 

pensamento esclarecido. Mas reconhecer que dependo da prioridade 

estabelecida pelo pensamento esclarecido ele muda de figura. São 

diferentes as conclusões do pensamento esclarecido que prioriza as 

estruturas do inconsciente como modelo explicativo, daquelas que 

prioriza as estruturas do ser social. 



- 80 - 

se tornou impraticável, em termos teóricos, qualquer esforço de 

analisar a sua integridade. Vale dizer, a articulação entre 

universalidade e particularidade. As forças dos processos 

particulares acabaram por constituir universalidades específicas, 

pouco sintonizadas com a universalidade do ser social. Ficou 

difícil falar em conceitos básicos do ser social, na verdade, cada 

campo exige para ser esclarecido e compreendido o domínio de 

conceitos básicos a ele referente. Esse desdobramento da 

sociedade moderna abriu os precedentes necessários para o 

relativismo se justificar e se estabelecer enquanto perspectiva 

político-filosófica. O que é perfeitamente percebido por 

Habermas: 

 

‘Poder e pretensão de validade fundem-se’ 

nivelando e homogeneizando enunciados 

válidos e inválidos, o que desemboca no 

relativismo39: impedimento da diferenciação e 

evidenciação de prioridades na tomada de 

posição. A consequência é uma paralisação da 

ação consciente, pois a razão é ‘iludida’ 

(Habermas, 1985, p. 162). 

 

Se conceitos básicos são categorias que permitem o 

ser social agir no mundo, reflexivamente, e admitindo a 

emergência de diversos mundos com seus respectivos 

conceitos básicos, o desafio filosófico passou a se constituir 

na tentativa de visualizar e explicitar os laços que ligam 

esses mundos em um “mundo unificado (“globalizado”)”. 

                                                      
39 Todas as ações ou intervenções na sociedade aparecem como 

equivalentes, contendo o mesmo peso. O que impede, dessa maneira, 

uma ação qualificada no tempo e no espaço. A ação é impedida de atuar 

segundo prioridades de acordo com critérios estabelecidos 

autonomamente. A maldição da razão instrumental estaria punindo a 

modernidade. 
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Ou melhor, explicar a totalidade do ser social. Ou então, 

uma outra posição teórica legítima, que se render à 

fragmentação do ser social como um processo natural e 

irreversível e, portanto, um não-problema para o 

pensamento: o relativismo. 

Apesar de Habermas rejeitar boa parte da 

epistemológica moderna, erigida sobre a dicotomia sujeito x 

objeto, parece não abrir mão da relação entre pensamento e 

realidade, nos termos propostos por Hegel e aprofundados 

por Marx. Os conceitos não flutuariam no pensamento, mas 

teriam sua âncora na realidade, tendo a linguagem como 

médium. Essa é, certamente, uma posição inovadora de 

Habermas, quando postula: “A linguagem, o médium da 

exposição, não está ainda tão desatada da realidade 

[autonomizada] a ponto de o signo convencional poder 

separar-se, de modo geral, do conteúdo semântico e do 

referente” (Habermas, 1985, p. 165). 

Se para Lukács o trabalho é a protoforma do ser 

social. Vale dizer, aquele médium que mantém o ser social 

unido como reprodução renovada de seus conceitos básicos. 

Para Habermas a protoforma é a linguagem. Apesar da 

diferença categorial básica ambos estão imbuídos do mesmo 

propósito: mostrar a unidade da modernidade. Na 

perspectiva de Lukács, temos o seguinte: 

 

As três esferas ontológicas são /.../ distintas e... 

articuladas... o estudo de cada uma delas deve 

revelar tanto os momentos de distinção 

ontológica como, também, os de articulação 

ontológica que permeiam as três esferas do ser. 

Em se tratando do ser social, essa exigência 

genérica se particulariza na necessidade de 
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desvelar de que modo se opera essa simultânea 

distinção e articulação do mundo dos 

homens com o conjunto da natureza... no 

contexto da ontologia lukácsiana /.../ [operada 

pela] processualidade interna à categoria 

trabalho (Lessa, 1997, p. 21 e seguintes). 

 

Como Lukács explica tal processualidade interna à 

categoria trabalho? 

 

[De acordo com nosso autor] o fato que –em 

conexão com o trabalho concreto dado –

somente um reflexo efetivamente correto das 

ralações causais colocadas em questão pelo 

objetivo do trabalho pode fazer com que elas se 

transformem, como é absolutamente 

necessário, em relações causais postas, leva 

não somente a um constante controle e 

aperfeiçoamento dos atos de reflexo, amas 

também à sua generalização. À medida que a 

experiência de um trabalho concreto é utilizada 

em outro trabalho, se produz gradualmente 

uma sua – relativa- autonomização, o que quer 

dizer que são generalizadas e fixadas 

determinadas observações que não mais 

referem de modo exclusivo e direto a um único 

procedimento, mas adquirem, ao invés, um 

certo caráter de generalidade como 

observações que dizem respeito a eventos da 

natureza em geral. São estas as generalizações 

que fornecem os germes das futuras ciências (e 

outras esferas sociais, como a cultura) cujos 

inícios, como para a geometria e a aritmética, 

se perderam ao longo do tempo. Mesmo que 

não se tenha uma clara consciência, algumas 

generalizações apenas iniciais contêm já 

princípios decisivos das ciências posteriores 

realmente autônomas. Por exemplo, o princípio 

da desantropomorfização /.../” (Lukács, citado 

por Lessa, p. 37). 
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Sobre a relevância da linguagem, Habermas 

argumenta: 

 

A passagem do paradigma da filosofia da 

consciência para o paradigma da filosofia da 

linguagem constitui um corte /.../. A partir 

deste momento, os sinais linguísticos, que 

serviam apenas como instrumento e 

equipamento das representações, adquirem, 

como reino intermediário dos significados 

linguísticos, uma dignidade própria 

[autonomia]. As relações entre linguagem e 

mundo, entre proposição e estados de coisas, 

substituem as relações sujeito-objeto. O 

trabalho de constituição do mundo deixa de ser 

uma tarefa da subjetividade transcendental para 

se transformar em estruturas gramaticais. O 

trabalho reconstrutivo dos linguistas entra no 

lugar de uma introspecção de difícil controle. 

Pois, as regras, segundo as quais os signos são 

encadeados, as frases formadas e os enunciados 

produzidos, podem ser deduzidas de formações 

linguísticas que se apresentam como algo já 

existente” (Habermas, 1990, p. 15). 

 

Este não é o lugar de aprofundar mais do que o 

necessário as aproximações entre Lukács e Habermas, em 

termos de projeto teórico. Apenas gostaríamos de explicitar 

que as referências acima são modos particulares que Lukács 

e Habermas encontraram para situar a razão. Isso não 

significa que eles aceitem a razão sem reservas. Muito pelo 

contrário. Habermas reconhece a importância das críticas à 

razão, que sacudiram uma ortodoxia filosófica persistente, 

que vinha se processando na modernidade desde o século 

dezenove. Ortodoxia que fazia reverência a uma razão 

metafísica e instrumental. Para Habermas, 
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Os conceitos céticos de razão tiveram um efeito 

terapêutico sobre a filosofia, desencantando-a 

e confirmando-a na sua função de guardiã da 

racionalidade. De outro lado, porém, difundiu-

se também uma crítica radical à razão, a qual 

não somente protesta contra a transformação 

do entendimento em razão instrumental, como 

também identifica a razão em geral com 

repressão procurando, a seguir, de modo 

fatalista ou estático, encontrar refúgio em algo 

totalmente Outro (Habermas, 1985, p.16). 

 

Essa aproximação de Lukács e Habermas revela a 

concordância com pelo menos um aspecto fundamental da 

tradição hegelo-marxiana: “a imagem linguística do mundo 

permanece entretecida40 com a ordem do mundo” 

(Habermas: 1985, p. 164). Em outros termos, reafirma-se o 

entrelaçamento entre o mundo dos conceitos (básicos ou 

não, relativo ou não) e o mundo das coisas. Na afirmação de 

Habermas: “categorias de validade como ‘verdadeiro’ e 

‘falso’, ‘bom’ e ‘mau’, estão ainda ligadas a conceitos 

empíricos como troca, causalidade, saúde, substância e 

fortuna” (ibidem, p. 164). 

Se a relação entre “categorias de validade” e 

“conceitos empíricos” é uma característica do pensamento 

esclarecido o mesmo não acontece com o pensamento 

mítico. 

 

O pensamento mágico não permite nenhuma 

diferenciação conceitual básica entre coisas e 

pessoas, entre seres inanimados e animados, 

                                                      
40 Entrelaçada. 
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entre objetos que podem ser manipulados e 

agentes, aos quais atribuímos ações e 

manifestações linguísticas (Habermas, 1985, p. 

164). 

 

Mas a razão que se fundiu ao poder se torna 

impotente para demolir os mitos da modernidade. De acordo 

com Horkheimer e Adorno: “somente a desmitologização 

rompe aquele encanto que, para nós, aparece como uma 

confusão entre natureza e cultura” (Habermas, 1985, p. 

164). 

E, por quê desmitologização? [Porque] “o processo 

de esclarecimento conduz a dessocialização da natureza e a 

desnaturalização do mundo humano41; com Piaget, pode-se 

concebe-lo (o processo de esclarecimento) como um 

descentramento da imagem do mundo”42 (Habermas, 1985, 

p. 164, itálico nosso). 

                                                      
41 Esse é um ponto de vista absolutamente equivocado, como vimos 

anteriormente com Lukács. Mesmo Marx já havia negado tal 

possibilidade. Nos Manuscritos Econômicos Filosóficos ele rejeita 

tacitamente tal descentramento: “o homem é o objeto imediato da 

Ciência Natural; pois a natureza sensível imediata paro o homem é 

imediatamente a sensibilidade humana (uma expressão idêntica) na 

forma do outro homem sensivelmente presente para ele; pois sua própria 

sensibilidade somente através do outro existe para ele como sensibilidade 

humana. Mas a natureza é o objeto imediato da Ciência do Homem O 

primeiro objeto do homem – o homem – é natureza, sensibilidade, e as 

especiais forças essenciais sensíveis do ser humano somente na Ciência 

do mundo natural podem encontrar seu autoconhecimento, do mesmo 

modo que somente nos objetos naturais podem encontrar sua realização 

objetiva. O elemento do pensar mesmo, o elemento da exteriorização 

vital do pensamento, a linguagem, é natureza sensível. A realidade social 

da natureza e da Ciência natural humana ou Ciência natural do homem 

são expressão idênticas” (Marx, 1984, 153). 
42 O processo de esclarecimento coincide com o processo de centramento 

da imagem do mundo. 
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Identificado o processo de esclarecimento como 

causador da dessocialização da natureza e da 

desnaturalização do ser social, não resta outra alternativa 

senão abandonar o processo de esclarecimento. Essa é a 

conclusão de Horkheimer e Adorno. Eles rejeitam a hipótese 

emancipadora do esclarecimento e sugerem a 

desmitologização. Como, então, desmitologizar os 

processos de dominação da razão mítica ou da racionalidade 

imanente ao conhecimento mítico? 

O que há de importante nessas considerações de 

Habermas é, justamente, que o esclarecimento, apesar de 

admitir a associação da imagem do mundo referendiado e 

com o mundo, essa associação é geohistórica: na medida em 

que o mundo muda a sua imagem acompanha essa mudança. 

E a percepção, entre um e outro, também muda. O problema 

é que inexistia a possibilidade dessa percepção nas 

sociedades arcaicas em função da natureza do pensamento 

mítico. Na modernidade isso se torna possível porque se 

operou um “descentramento” pela cosciência para si, um 

distanciamento do ser no mundo através da abstração, o que 

permitiu distinguir mundo (ser) e imagem do mundo 

(representação do ser), complexos que ganharam autonomia 

relativa, um e outro complexos sociais se diferenciaram em 

lugares específicos de suas realizações, cada qual 

esclarecido em suas particularidades e dinâmicas internas 

por complexos categoriais próprios. O renascimento 

chamou esse fenômeno de dessacralização ou secularização, 

o que corresponde o ser humano se tornar sujeito do seu 

destino, livre da hipótese de que o seu destino estaria já 

traçado por uma divindade, dom ou essência interna, como, 
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por exemplo, o ácido desoxirribonucleico (DNA). 

O “descentramento da imagem do mundo”, no 

capitalismo, com a divisão sociogeotecnicaterritorial do 

trabalho, desencadeou a fragmentação ou territorialização43 

das práticas sociais capitalistas, em diversos complexos 

sociais, complexos sociais habitados pelos humanos. Nesse 

processo de diferenciação ou complexificação do ser social: 

“[o] mundo exterior diferencia-se no mundo objetivo do 

ente [do ser social] [o mundo exterior também se diferencia] 

no mundo social das normas (regulação interpessoal). [E] 

ambos [mundo objetivo e social] destacam-se do mundo 

interior, das vivências subjetivas, próprias de cada um44” 

(Habermas, 1985, p. 164-65). 

A modernidade inaugura uma geografia social 

peculiar, fundada na diferenciação extensiva e intensiva do 

ser social. Isto significa admitir que a geogeohistória do 

mundo, objetivação do ser social, apropriação do território 

pelas pessoas, é um processo criador de novos espaços 

sociais. A processualidade evolutiva do ser social é uma 

processualidade que cria complexos sociais cada vez mais 

diversificados e interdependentes. Mas em todos eles com a 

determinante, fundamental e unitária presença, da dialética 

                                                      
43 A territorialização do social corresponde à espacialização ou divisão 

do espaço social em diversos espaços. Podemos também chamá-la de 

geografia social, de domínios da geografia social. Lukács a descreve 

como diferenciação ontológica do ser social. 
44 Mas qual a importância e os problemas dessa historicização do mundo 

objetivo e suas imagens? Do descentramento do mundo para a direção da 

sua imagem (e representação)? Tal autonomização, que jamais a 

modernidade cultural poderá reunificar, tem impactos sobre a 

emancipação? Qual a profundidade e dimensão desses impactos? Eles 

favorecem ou prejudicam a ação das forças emancipatórias? 
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do trabalho: teleologia, nexos causais e elaboração dos 

meios. À redefinição das esferas sociais corresponde a 

redefinição da geografia social, isto é, a criação de novos 

territórios sociais emergentes e autônomos. Se há um limite 

do planeta terra, esse limite parece tênue, de porosidade 

inaudita, na historicidade do ser social. O mundo objetivo 

do ser social é, ele próprio, o processo de diferenciação 

desse mundo em novas esferas sociais: ligadas a arte, a 

cultura ao trabalho, etc. 

Para Weber, argumenta Habermas: “Esse processo 

[geohistórico de descentramento da imagem45 do mundo] 

continua na racionalização das imagens do mundo que, por 

sua vez, enquanto religião e metafísica [pensamento 

utópico, “dialética da esperança”], são tributárias46 da 

desmitologização” (Habermas, 1985p. 165). 

O que Habermas analisa são procedimentos da 

desmitologização, enquanto descentramento da 

compreensão no mundo47. Nesse sentido ele também analisa 

“procedimentos da crítica da ideologia”. Nesse drama, entre 

                                                      
45 Entendo descentramento entre imagem (representações sociais) e 

mundo como o processo autônomo da imagem em relação ao referente 

mundo. A força desse descentramento é tamanha a tal ponto de as 

imagens ganharem vida própria e se desprenderem de qualquer referente, 

no caso, o mundo. Com isso a imagem se constituiria como 

autorreferente de si mesma. Inclusive do sujeito que a criou. 
46 A metafísica e a religião são um desdobramento do mito. 
47 Podemos entender o organicismo como compreensão centrada no 

mundo. O índio ao centralizar os acontecimentos fundamentais de sua 

existência nos deuses, centraliza sua compreensão no mito? Podemos 

entender as abordagens de Aristóteles, Bérgson, Saint-Simon e, entre os 

contemporâneos, Maturana e Kapra como compreensões centradas no 

mundo, já que a natureza é o eixo de onde decorrem as explicações 

fundamentais da sociedade? 
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mito e esclarecimento, “como desenvolvimento de uma 

compreensão descentrada do mundo”. Habermas põe a 

cunha do “procedimento da crítica da ideologia”. Mas 

quando é possível a crítica da ideologia, em que contexto 

geohistórico? 

 

Somente quando se separam os contextos de 

sentidos [impressões] dos contextos factuais 

[acontecimentos], as relações internas das 

externas; somente quando a ciência, a moral e 

a arte se especializaram cada qual em uma 

pretensão de validade, seguindo lógicas 

próprias e purificadas dos resíduos 

cosmológicos, teológicos e culturais; somente 

então pode surgir a suspeita de que a autonomia 

da validade que uma teoria, seja empírica ou 

normativa, reclama para si é aparente, pois em 

seus poros infiltram-se interesses e pretensões 

de poder sigiloso48 (Habermas, 1985, ibidem, 

p. 165). 

 

É importante dar continuidade a essa formulação de 

Habermas: “A crítica inspirada por uma tal suspeita 

pretende demonstrar que a teoria suspeita expressa /.../ em 

seus enunciados, para os quais reclama uma validade 

formal, dependências que não pode admitir sem perder 

credibilidade” (Habermas, 1985, ibidem, p. 165). Mas 

quando a “crítica torna-se crítica da ideologia”? “Quando a 

crítica pretende mostrar que a validade da teoria não se 

                                                      
48 Desse modo o entendimento de Habermas sobre ideologia recoloca a 

problemática da falsa assertiva, do engodo, o que se procura esconder, o 

que não se deseja tornar transparente. A ideologia esconde as relações de 

poder e dominação. A crítica da ideologia procura, justamente, tornar 

transparente o que se oculta deliberadamente ou não. Procura desvendar 

o que suspeita. 
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separou suficientemente do contexto de origem que /.../ se 

oculta uma ilícita mescla de poder e validade e cuja 

reputação se deve justamente a essa mescla” (Habermas, 

1985, p. 165-66). 

O que “a crítica da ideologia pretende desvendar”? 

“Pretende mostrar exatamente como, em um nível para o 

qual é constitutiva a rigorosa distinção entre contextos de 

sentido e contextos factuais, essas mesmas relações internas 

e externas se confundem – e o fazem porque pretensões de 

validade são determinadas por relações de poder” 

(Habermas, 1985, p. 166). Qual o significado e as 

implicações da crítica da ideologia no contexto moderno? 

“A crítica da ideologia não é uma teoria a concorrer com 

outras, serve-se apenas de determinadas suposições teóricas. 

Apoiada nelas, contesta a verdade de uma teoria suspeita, ao 

revelar sua falta de veracidade” (Habermas, 1985, p. 166). 

Mas a crítica da ideologia apresenta uma diferença 

fundamental com relação a desmitologização. Ela “continua 

o processo de esclarecimento na medida em que, a uma 

teoria que pressupõe uma compreensão desmitologizada do 

mundo, demonstra seus laços com o mito, segundo a pista 

de um erro categorial49 supostamente superado” (Habermas, 

1985, p. 166). Percebe-se aqui um primeiro movimento 

reflexivo da razão sábia. Mas, e quando o esclarecimento 

estende essa crítica sobre os seus fundamentos, que é a 

razão, sobre o próprio esclarecimento? Quando se duvida do 

próprio esclarecimento? 

                                                      
49 É necessário esclarecer o que é um erro categorial, é um equívoco 

teórico de representar a realidade, que promove um equívoco 

epistemológico? 
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Responder a tal inquisição significa introduzir um 

segundo movimento da razão sábia: a negação de si mesmo 

(origem sem origem, causa sem causa, pergunta sem 

resposta, “beco sem saída”). O movimento que a torna 

insana. Aquele que faz a crítica transcender a própria crítica, 

o próprio esclarecimento, o esclarecimento de nenhum ser. 

 

Quando a própria crítica da ideologia é suspeita 

de não produzir (mais) verdades –o 

esclarecimento torna-se reflexivo [crítico de 

si mesmo ou autocrítico; ou, conforme prefere 

Bourdieu (2005), exige a autoanálise do 

próprio pesquisador e intelectual] pela segunda 

vez (Habermas, 1985, p. 166, negritos nossos). 

[E quando isso acontece] a dúvida estende-se 

/.../ à razão, cujos critérios a crítica da ideologia 

encontrará nos ideais burgueses50. (ibidem, p. 

166). 

 

A essa altura Habermas se pergunta: “por quê 

Horkheimer e Adorno se veem obrigados a autonomizar a 

crítica em relação aos sus próprios fundamentos”? 

(Habermas, 1985, p. 166). Essa atitude marca um traço 

neurótico do esclarecimento, uma vez que a autonomização 

não é resultante de qualquer critério epistemológico, mas 

motivado pela dinâmica do ser social. Quem dá rumo e 

impulsiona o pensamento não é o pensamento em si, mas o 

pensamento no mundo. O pensamento como dimensão da 

práxis. Essa argumentação de Habermas é fundamental. Se 

é assim, então, devemos buscar no mundo dos seres 

                                                      
50 Os ideais da revolução francesa e americana: de liberdade, igualdade e 

fraternidade desde que dentro das leis aprovadas democraticamente. 
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humanos os processos sociais que enfraquecem as 

“esperanças dos desesperados” e não no fracasso de 

qualquer dimensão do ser social, como a razão. Para 

reencantar o mundo não basta abrir a gaiola de ferro que 

aprisiona a razão. 

Na fase áurea da teoria crítica a “crítica marxista da 

ideologia” era uma de suas fontes de inspiração. E ela 

denunciava, com todas as forças, as contradições entre a 

universalidade, o “potencial racional expresso nos ‘ideais 

burgueses’”, e a particularidade, posta no “sentido objetivo 

das instituições”. Essa contradição básica “empresta às 

ideologias da classe dominante a aparência ilusória de 

teorias convincentes [e] de outro, oferece o ponto de partida 

para uma crítica, empreendida de maneira imanente, dessas 

construções, que elevam ao interesse universal o que de fato 

serve apenas à parte dominante da sociedade” (Habermas, 

1985, p. 168). 

Na interpretação marxista desses processos 

hipostasiados “a crítica da ideologia decifrava no mau uso 

das ideias um fragmento da razão existente, oculto a si 

mesmo, e lia-as como uma diretriz que poderia ser cumprida 

por movimentos sociais, na medida que se desenvolviam 

forças produtivas excedentes” (Habermas, 1985, p. 168). 

Havia uma forte esperança “os teóricos críticos 

conservaram nos anos trinta uma parte da confiança, própria 

à filosofia da geohistória, no potencial racional da cultura 

burguesa, que deveria ser liberada sob a pressão das forças 

produtivas desenvolvidas” (Habermas, 1985, p. 168). 

Posteriormente, decepcionados com o arrefecimento 

revolucionário: o stalinismo e a vitória do fascismo. Essa 
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esperança sucumbiu no começo dos anos quarenta. Tais 

fatos fizeram “Horkheimer e Adorno considerarem a crítica 

marxista da ideologia como esgotada e deixaram [com isso] 

de acreditar que a promessa de uma teoria crítica da 

sociedade pudesse ser cumprida com os meios das ciências 

sociais. Em vez disso, exercem uma radicalização e uma 

auto-suplantação da crítica da ideologia para esclarecer o 

esclarecimento sobre si mesmo” (Habermas, 1985, p. 168). 

Na interpretação de Habermas da Dialética do 

Esclarecimento (o desencanto venceu a esperança) 

 

Se a verdade da cultura burguesa é revelada 

pelo cinismo que caracteriza a consciência dos 

escritores ‘malditos’, não resta nada a que 

poderia apelar a crítica da ideologia; e se as 

forças produtivas entram em funesta simbiose 

com as relações de produção, que deveriam um 

dia rebentar, também não há mais dinâmica 

alguma na qual a crítica pudesse depositar suas 

esperanças (Habermas, 1985, p. 169). 

 

Dessa forma “Horkheimer e Adorno vêm abalados 

os fundamentos da crítica da ideologia – mas pretendem se 

ater, contudo, à figura fundamental do esclarecimento” 

(Habermas, 1985, p. 169). Eles voltam as armas do 

esclarecimento, utilizadas contra o mito, para o próprio 

esclarecimento, num ato suicida. De acordo com Habermas: 

“o que o esclarecimento efetuou em relação ao mito, aplicam 

mais uma vez sobre o processo do esclarecimento em seu 

todo. Ao voltar-se contra a razão, enquanto fundamento de 

sua própria validade, a crítica torna-se total” (ibidem, p. 

169). Esse paradoxo paralisa a crítica uma vez que a 

desmitologização não pode usar os mesmos critérios da 
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razão sábia: o esclarecimento. Sem esclarecer ou 

desmistificar o mito, como desmitologizar? Diante desta 

questão Horkheimer e Adorno silenciam. Entretanto, 

Habermas ver uma possibilidade de responder. O que o 

exige refundar a teoria crítica em novas bases: na dinâmica 

do agir comunicativo. 

 

1.2 Ambivalência do conhecimento na modernidade 

 

O fetichismo da mercadoria e a reificação da 

personificação das formas sociais são fenômenos sociais 

conexos na teoria social “práticocrítica” de Marx. Essas 

categorias esclarecem a ambivalência socioterritorial que 

decorre da contradição entre relações de produção e formas 

sociais, projetadas pelas relações sociais, que imperam nos 

diferentes modos de produação. Marx analisou essa 

ambivalência como uma característica específica da 

modernidade capitalista, do processo de reprodução 

sociometabólico do capital. O que importa entizar nestes 

ensaios é que tal ambivalência é extensiva às relações de 

produção, socialização e/ou apropriação social de 

conhecimentos, em todos os lugares onde se processam as 

aprendizagens, sobretudo no ambiente escolar, da 

educação infantil aos programas de pós-graduação, 

determinando todo o processo de escolarização. 

O eixo da problemática de todo esse processo é a 

dialética entre relações de produção e formas sociais. Em 

outros termos: a transfiguração da pessoa humana em 

mercadoria. O que ocorre no processo em que as pessoas 

personificam uma profissão, na formação em que se 
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qualifica para se inserir no mercado de trabalho, quando as 

pessoas transformam-se em recursos humanos, visando 

atender os interesses estritos da empresa capitalista, o 

objetivo unilateral, destas, em acumular, de forma ampliada, 

incessante e territorialmente, valor ou riquezas, produzidas 

pela força de trbalho. O que acaba, finalmente, instaurando 

a “contradição em processo”, uma sistemática configuração 

geográfia ou o ordenamento do pacto territorial, nacional e 

internacional, entre os empresários capitalistas associados 

em torno de um projeto civilizatório (organizações 

multilaterais e empresas multinacionais): o capitalismo. A 

transfiguração ou metamorfose da pessoa humana em 

mercadoria, em força de trabalho, é o pressuposto basilar, 

ontológico, desta “civilização material”. 

Portano, Lukács sintetiza esse processo civilizatório 

como um processo que promove a reificação ou coisificação 

humana. A reificação e coisifiação são necessárias ao 

sistema capital. A constituição dos seres humanos em capital 

variável pela escolarização na modernidade capitalista, é um 

dos componentes fundamentais da “composição orgânica do 

capital”, do “trabalho social total”, da totalidade complexa 

das múltiplas determinações sociais no capitalismo, da 

desumanização humana das pessoas e destruição da 

natureza. Por essa razão interessa discutir aqui como essa 

dialética legitima todo o sistema capital pelos mecanismos 

do fetichismo e da reificação das formas sociais e, 

simultaneamente, determina a ambivalência do 
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conhecimento51 . 

Comecemos, então, relembrando o que Marx 

concebe como mercadoria: 

 

[A mercadoria apresenta um duplo aspecto, isto 

é, uma ambivalência]: como valor de uso, não 

há nada de misterioso nela, quer eu a observe 

sob o aspecto de que satisfaz necessidades 

humanas pelas suas propriedades, ou que ela 

somente recebe essas propriedades como 

produto do trabalho humano. É evidente que o 

homem por meio de sua atividade modifica as 

formas das matérias naturais de um modo que 

lhe é útil /.../. Mas logo que ela aparece como 

mercadoria, ela se transforma numa coisa 

fisicamente metafísica (Marx, 1985a, p. 70). 

 

Não é, portanto, ao transformar a forma bruta da 

natureza em coisa útil, visando reproduzir a sua existência, 

que o ser humano gera o fetichismo das relações de 

produção e a reificação das formas sociais, quando as 

pessoas personificam essas formas. Até então não há 

mistério e o resultado da atividade laboral não se manifesta 

como uma “coisa fisicamente metafísica”: o produto que 

atende à reprodução da existência é fruto do trabalho 

humano imediato para subsistência imediata. É na 

metamorfose que transforma músculos, nervos, energias e 

as capacidades humanas em mercadorias que se põe o 

mistério. 

A transfiguração das capacidades humanas em 

                                                      
51 A compreensão abstrata da categoria fetichismo e reificação é um 

passo decisivo para entender a característica da ambivalência do 

conhecimento nas condições geohistóricas da modernidade capitalista. 
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mercadorias resulta no que Marx nomeou de força de 

trabalho. A mercadoria força de trabalho circula no mercado 

de mercadorias humanas, mercado de trabalho, mascarada 

pela forma social profissão. Portanto, o ser humano 

coisifica-se ou reifica-se quando personifica a foma social 

profissional, no percurso em que se qualifica 

profissionalmente, e é certificado ou diplomado, como tal, 

pelo sistema escolar capitalista, pelas escolas privadas, 

estatais e confessionais. 

A concretização de todo esse processo é realizado 

pelas políticas públicas, ou políticas governamentais, de 

educação: as políticas de formação de professores; políticas 

de formação técnica e profissional; políticas de avaliação e 

políticas curriculares. Políticas que se afirmaram e foram 

aprimoradas pelo movimento norte-americano de educação 

progressiva, protagonizado pelos gestores de educação, 

entre 1870 e 1940. Essas políticas foram transplantadas em, 

praticamente, todo o mundo, depois da Segunda Guerra 

Mundial.  

Quando Marx fala em capacidades humanas ele 

admite a imanência do conhecimento nestas capacidades. 

Mas esta compreensão de Marx apresenta problemas que 

convém analisar, em função da reflexão que faremos sobre 

a ambivalência da produção e/ou apropriação social de 

conhecimentos, na modernidade capitalista, no próximo 

item, a partir da teoria do fetichismo e da reificação. Tendo 

esse objetivo, sentimos a necessidade de introduzir a 

concepção de conhecimento de Hodgskin, que, 

diferentemente de Marx, lhe atribui autonomia e relevância 

nas relações sociais de produção, uma compreensão que está 
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ausente nas análises marxianas da força de trabalho. 

Mostraremos essa nuance a partir da tradução de Reginaldo 

Sant’Anna de O Capital de Marx, publicado pela Civilização 

Brasileira, em 1980. 

Reginaldo Sant’Anna traduz a primeira oração do 

extrato de texto de O Capital de Marx, destacada acima, de 

forma diferente da tradução de Jacob Gorender. Ele lê o 

seguinte: “a mercadoria é misteriosa por encobrir [e 

“ocultar”] características sociais do próprio trabalho dos 

homens” (Marx, 1980a, p. 81). Mas, então, o “mistério ou 

metafísica das mercadorias” também “encobre e oculta” a 

produção e/ou apropriação social do conhecimento que, 

através de um complexo processo de produção e/ou 

apropriação social, realizado em específicas unidades 

econômicas: escolas e universidades, por produtores 

específicos (professores e estudantes), acaba se transferindo 

às mercadorias. 

É um fato para Marx “que o homem por meio de sua 

“atividade humana sensível” [trabalho humano] modifica as 

formas naturais de um modo que lhe é útil”. 

Ora, para “modificar as formas naturais” é 

necessário conhecimento produzido/apropriado 

socialmente, por mais rudimentar que seja a “modificação 

das formas naturais”. Mas, justamente, esse pressuposto, 

não foi analisado cabalmente por Marx, em quaisquer de 

suas obras. Para Marx, bastou-lhe considerar a importância 

do conhecimento na reprodução social das mercadorias, 

admitindo-o como imanente à capacidade produtiva da força 

de trabalho. Esta é concebida como o “dispêndio de cérebro, 

nervos, músculos, sentidos etc., humanos”. O conhecimento 
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está identificado nesse “etc.” que, em termos da análise 

“prático-crítica” do materialismo geohistórico não é muita 

coisa. 

Veja, Marx não desconhece que o valor agregado “às 

formas das matérias naturais” pela força de trabalho 

compreende também o conhecimento. Que, efetivamente, o 

conhecimento é um importante insumo na valorização das 

mercadorias e, consequentemente, na valorização do capital. 

Apenas não se debruçou teoricamente sobre esse fato como 

poderia. Fato que consideramos de grande relevância para 

explicar o processo de dominação do capital na dinâmica 

geohistórica e apropriação do território na modernidade 

capitalista. 

A valorização do capital que ocorre na jornada de 

trabalho, determinada pelo tempo socialmente necessário 

para a produção das mercadorias, pressupõe o conteúdo do 

conhecimento. É tal substância que se expropria da força de 

trabalho na totalidade complexa da economia capitalista. 

Essa qualidade da força de trabalho permite a valorização do 

capital muito superior ao “dispêndio de cérebro, nervos, 

músculos, sentidos etc. humanos”. Não se trata de cobrar de 

Marx uma análise consistente sobre a produção social do 

conhecimento na modernidade capitalista, mas reconhecer 

que é insuficiente admitir que o conhecimento agregado pela 

força de trabalho ao capital, no processo de valorização, seja 

explicado pelo “dispêndio de cérebro”52. Esse 

                                                      
52 Nossa hipótese é que uma séria consideração do problema do 

conhecimento na valorização do capital levaria Marx a pesquisar como 

se efetiva a produção e/ou apropriação social do conhecimento na 

modernidade capitalista. 
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acontecimento foi descrito por Hodgskin, pensador inglês, 

analisado por Marx nos manuscritos Teorias Sobre a Mais 

Valia, e citado diversas vezes em O Capital com apreço. 

Hodgskin foi o primeiro a evidenciar a autonomia do 

conhecimento “civilização material capitalista”. Ele 

percebeu e descreveu o conhecimento como uma forma de 

riqueza produzida socialmente. Em seu opúsculo A defesa 

do trabalhador contra as pretensões do capital, publicado 

em 1825 por Mcanic’s Magazine, ele afirmava: 

 

É o trabalho que produz todas as coisas à 

medida que elas se fazem necessárias e a única 

coisa que pode [...] ser estocada ou preparada 

previamente é a qualificação do trabalhador [a 

qualificação ou enriquecimento da força de 

trabalho pode ser acumulada sem causar 

desperdício ou prejuízo ao capital, ao 

contrário]. Se a qualificação do padeiro, do 

açougueiro, do criador [pecuarista], do alfaiate, 

do tecelão etc. não fosse previamente criada e 

estocada, as mercadorias que cada um deles 

produz não seriam obtidas, mas onde ela 

estiver presente tais mercadorias sempre 

poderão ser adquiridas, se desejadas53 

(Hodgskin, 1986, p. 318). 

 

Devem ter sido os objetivos de pesquisa de Marx e 

seus interesses teóricos que o impediram considerar, como 

poderia, as proposições de Hodgskin sobre o conhecimento; 

pois, como foi dito, Hodgskin aparece frequentemente 

                                                      
53 Hoje, mais do que na época de Hodgskin, sabemos que o conhecimento 

se revela como fluxo e não como “estoque”, mas essa característica não 

está completamente ausente da compreensão de Hodgskin, pois ele 

também admite que o conhecimento seja “preparado” e “acumulado”. 
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citado nas obras de maturidade de Marx. O fato é que 

Hodgskin, ainda no século XIX, reconheceu a importância 

estratégica do conhecimento na valorização do capital e 

vislumbrou toda carga de exploração que incidia sobre a 

força de trabalho. Ele tem plena consciência desse fato num 

momento geohistórico muito distante de um mundo, como o 

nosso, que reconheceu a prioridade do conhecimento na 

reprodução sociometabólica do capital. Por essa razão são 

inúmeros os sociólogos, historiadores, economistas etc. que 

anunciam o contexto contemporâneo como a era da 

sociedade capitalista do conhecimento. 

Hodgskin destaca como o capital e o Estado se 

articulam para preservar e garantir, legalmente, a 

expropriação do conhecimento imanente à força de trabalho 

pelo capital, que se desenvolve e se acumula nas atividades 

laborais dos produtores: 

 

Através de nossa qualificação e conhecimento 

crescentes, o trabalho é hoje, provavelmente, 

dez vezes mais produtivo do que há duzentos 

anos atrás, e nós temos, certamente, que nos 

contentar com a mesma remuneração que o 

servo então recebia. Todas as vantagens do 

nosso progresso vão para o capitalista e para o 

senhor da terra. Quando negam qualquer 

participação nossa no aumento da produção e 

nós nos associamos para obtê-la 

imediatamente, somos ameaçados com punição 

sumária. Novas leis são brandidas contra nós e, 

se estas forem consideradas insuficientes, 

somos ameaçados com leis ainda mais severas 

(Hodgskin, 1986, p. 311). 

 

Analisando a cadeia produtiva, a divisão e a 
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produção socioterritorial, assim como a recolocação das 

mercadorias necessárias para garantir a reprodução da 

sociedade, Hodgskin visualiza diferentes tempos sociais 

necessários para atender à diversidade da demanda efetiva 

do capital, inclusive a demanda de produção e/ou 

apropriação social do conhecimento: 

 

O tempo necessário para adquirir um 

conhecimento de qualquer espécie de trabalho 

qualificado de modo a praticá-lo 

vantajosamente (o que inclui quase todos os 

ofícios, quer gerem riquezas, quer 

simplesmente contribuam para o divertimento), 

é consideravelmente superior a um ano e, em 

muitos casos, a vários anos (Hodgskin, 1986, p. 

319). 

 

Não é apenas o conhecimento produzido e/ou 

apropriado socialmente que se realiza a longo prazo, pois 

“enquanto ensinam o trabalho qualificado à nova geração e 

instruem seus filhos nos ofícios úteis, constroem-se 

[também] canais, estradas, docas, navios, máquinas a 

vapor”, em tempo elástico (Hodgskin, 1986, p. 319). Mas 

Hodgskin não tem dúvidas: “entre todas as operações 

importantes que exigem mais de um ano para serem 

concluídas – o fato de elas serem todas importantes, no que 

diz respeito à produção de riquezas, não precisa ser 

realçado–, a mais importante, efetivamente, é a educação 

dos jovens e o ensino a eles do trabalho qualificado ou de 

algum ofício gerador de riqueza” (ibidem, p. 319). Portanto, 

diz Hodgskin: 

 

Desejo, particularmente, chamar a atenção do 
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leitor para esta operação produtiva, porque, se 

as afirmações que já fiz forem corretas, todos 

os  resultados habitualmente atribuídos à 

acumulação de capital circulante são oriundos 

da acumulação e armazenagem de trabalho 

qualificado, e porque esta operação de tão 

superior importância é executada, no que diz 

respeito à grande massa dos trabalhadores, sem 

capital circulante de qualquer espécie 

(Hodgskin, 1986, p. 319, itálicos do autor). 

 

Essa clareza com que Hodgskin expõe o lugar do 

conhecimento na valorização do capital não foi aprofundada 

pela teoria social marxiana54. Muito antes de nós, ele 

percebera como o conhecimento-riqueza é subsumido às 

engrenagens da valorização do capital. A sociologia tem 

dado pouca atenção a essa natureza do conhecimento na 

contemporaneidade. Poucos questionam o que Hodgskin 

perguntara no século XIX: quem viabiliza e como se 

processa a reprodução socioterritorial do conhecimento-

riqueza, do conhecimento-mercadoria, já que, por tal 

                                                      
54 Em Marx o conhecimento ou foi fetichizado pela modernidade das 

relações capitalistas de produção, ou foi condensado à categoria força de 

trabalho, capacidade produtiva etc. Apenas com Gramsci a visão de 

Hodgskin foi levada a termo, embora Gramsci pareça desconhecer as 

reflexões de Hodgskin. Mas o problema do conhecimento para Gramsci 

não é o aspecto da produção e/ou apropriação social do conhecimento na 

valorização do capital; não é um problema de sociologia econômica, mas 

de sociologia do trabalho e de sociologia da educação. Para Gramsci há 

um princípio educativo na atividade laboral, um princípio pedagógico 

que incide sobre a personalidade dos produtores, determinando a 

formação das personalidades. O princípio educativo pode formar 

produtores com personalidade subalterna ou autônoma. Esse princípio 

pedagógico do trabalho, em Gramsci, é universal, existe em todas as 

atividades em que se desenvolve a laboralidade humana, tendo em vista 

uma necessidade prévia. 
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produção e/ou apropriação social, as unidades econômicas 

do capital parecem não se responsabilizar diretamente? O 

próprio Hodgskin responde: 

 

O trabalho dos pais produz e compra – com 

aquilo que recebem como salário – todo 

alimento e roupas que a nova geração de 

trabalhadores utiliza, enquanto aprendem 

aqueles ofícios por meio dos quais, doravante, 

produzirão todas as riquezas55 da sociedade. 

Para a criação e educação de todos os futuros 

trabalhadores (naturalmente, não me refiro à 

educação livresca, que constitui a parte menos 

útil de tudo que precisam aprender), seus pais 

não possuem estoque armazenado além de sua 

própria qualificação prática. Sob a forte 

influência da afeição natural e do amor paterno, 

preparam, por meio de sua labuta continuada, 

dia após dia e anos após anos, durante todo 

o longo período da primeira e da segunda 

infância de seus descendentes, esses futuros 

trabalhadores que os sucederão em sua 

labuta e em sua dura jornada, mas que 

herdarão sua força produtiva e serão o que 

eles são agora– os principais [e perpétuos] 

esteios do edifício social56. (Hodgskin, 1986, 

                                                      
55 Não se pode desdenhar o fato, que, “durante todo o longo período da 

primeira e da segunda infância”, os filhos também labutam para 

aprender os conhecimentos necessários para desempenharem no futuro 

alguma atividade útil e produtiva: estudar é trabalho. As atividades 

educativas são desempenhadas na primeira e segunda infância, sem 

qualquer remuneração pelo esforço empreendido; dedicam-se aos 

estudos por obrigação ou em função da necessidade de terem com o que 

contar para sobreviver quando adultos. 
56 Portanto, desde os tempos de Hodgskin, a reprodução socioterritorial 

do conhecimento se faz de forma privada; quando muito, estatal e 

confessional. A educação não é compreendida, decisivamente, como 

interesse público, acima do estado e do mercado: as classes proprietárias 

pagam por ela e as classes subalternas vivem do seu refugo. 
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p. 319, negritos nossos) 

 

Além de ressaltar a importância que o conhecimento 

assume no contexto da modernidade capitalista, Hodgskin 

sublinha o caráter de classe da educação: 

 

Seria melhor para os trabalhadores ficarem 

privados de educação do que recebê-la de seus 

patrões [nas escolas estatais, privadas e 

confessionais], porque a educação, nesse 

sentido, não é melhor do que o adestramento 

dos animais que são subjugados pela canga [...] 

Os trabalhadores de Londres devem 

perseverar, como os de Glasgow, e fundar a 

nova instituição às suas próprias custas57 

(Hodgskin, 1986, p. 304). 

 

Embora com todas as limitações de suas reflexões, 

que tem como referência o século XIX, parece-me que as 

proposições de Hodgskin não são desprezíveis ou 

infundadas. A reprodução e/ou apropriação social do 

conhecimento ainda persiste sob um forte conteúdo de 

classe – questão que será tratada no próximo item. Mas o 

conhecimento não se resume a enriquecer o capital. Uma 

outra descoberta importante sobre o conhecimento, como 

                                                      
57 Hodgskin, junto com o escocês Robertson, fundaram em 1823 o 

instituto educacional da classe trabalhadora inglesa, o Mechanic’ 

Magazine. Nesse instituto os trabalhadores aprendiam o que era 

indispensável para trabalhar nas indústrias inglesas: química, mecânica, 

ciência da produção e distribuição de riquezas. Foi nesse instituto que 

ele não só publicou o opúsculo referenciado acima, mas também várias 

conferências que nele proferiu foram condensadas em uma outra obra 

importante, publicada em 1827, Economia Política Popular, na qual fez 

críticas às teses de Ricardo, Malthus, Bentham, MacCulloch e Stuart 

Mill. 
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dito anteriormente, coube a Gramsci, que o concebeu como 

fonte das relações sociais decisivas onde se formam a 

personalidade dos produtores e organização da cultura 

moderna. Isto é, a apropriação de conhecimento que valoriza 

e enriquece a força de trabalho potencial do discente e, por 

conseguinte, o capital, também possui caráter ético-político: 

pode desenvolver ou corronper e sujeitar a autonomia das 

pessoas, a capacidade de as pessoas se darem normas, 

governarem e dirigirem as suas vidas e o seu destino. Isso 

não significa que a reflexão de como o conhecimento se 

metamorfoseia em mercadoria seja desnecessária. Além de 

investigar o problema ético-político da produção, 

socialização e apropriação de conhecimentos, em toda e 

qualquer civilização, porque ele está vinculado às 

determinações da formação humana e da emancipação 

humana, importa geohistoricamente refletir sobre o 

problema presente, da geogeohistória presente, da 

escolarização na “civilização material capitalista”. O objeto 

específico desta reflexão abarca as relações sociais de 

produção e as formas sociais que se estabelecem no 

ambiente das unidades de produção e/ou apropriação, 

unidades que têm a função de socializar o conhecimento 

acumulado historicamente: as instituições familiares, as 

instituições empresariais e as instituições escolares, porque 

elas estão diretamente implicadas na reprodução 

sociometabólica desta “civilização material”. 

No próximo item introduziremos essa 

problemática58. Agora apenas podemos adiantar, como 

                                                      
58 Introduziremos, porque este problema foi analisado no livro Geografia 

do Capital e no livro Território e Educação. Este escrito com Denis 
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reconhecido por Hodgskin e Gramsci, o caráter 

contraditório da reprodução e/ou apropriação social do 

conhecimento; reconhecer esse campo como campo de 

conflitos e disputas territoriais entre a classes, dado que o 

conhecimento confere riquezas e poder a seus proprietários. 

É preciso reconhecer e enfatizar as profundas diferenças nas 

operações concretas em socializar os conhecimentos nas 

diveras unidades econômicas que têm a função de fazê-lo: 

as instituições escolares privadas, estatais e confecionais. 

Unidades que atendem às classes e frações de classes 

posicionadas na geografia socioterritorial do capital. As 

classes subalternas, na feliz expressão de Hodgskin, servem 

de “esteios do edifício social” na configuração das paisagens 

desta geografia. 

Nossa hipótese é que o conhecimento na 

modernidade capitalista sofre um processo de 

“mercadorização”, e que será discutido, especificamente, no 

próximo item. Como o corpo humano é portador de 

conhecimento ele mesmo, de igual modo, é obrigado a se 

mercadorizar, o que é feito quando o corpo de uma pessoa 

se transfigura em corpo de um profissional. O corpo de uma 

pessoa converte-se, desta forma, em um corpo-mercadoria, 

e passar a circular em um específico mercado de 

mercadorias, humano certamente, mas mercado: o mercado 

de trabalho humano ou como preferem os capitalistas e seus 

intelectuais orgânicos, mercado de trabalho. É atribuído 

socialmente a este corpo-mercadoria o nome profissional, 

corpo que também é portador de uma profissão, por isso é 

                                                      
Avelino. O primeiro foi escrito em 2010 e 2012; e o segundo escrito em 

2012 e 2014. 
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reconhecido como profissional. A este corpo-mercadoria, 

corpo-profissional, atribu-se um preço: o salário. Nestas 

circunstâncias profissional é uma forma social, projetada 

pelas relações sociais capitalistas, da mesma forma que 

escravo era uma forma social projeta pelas relações sociais 

de servidão ou escravidão. Profissional e escravo são formas 

sociais que se equivalem socialmente quando admitimos a 

posição das pessoas que personificam essas formas sociais, 

no âmbito da geográfica socioterritorial, da apropriação do 

território pelas pessoas concretas, de carne e osso, porque 

elas fortalecem e legitimam, justamente, quem as domina e 

para quem alienam as suas capacidades de trabalho. E nisto 

as pessoas sujeitam o governo de si ao governo dos outros: 

aos senhores de escravos e comerciantes de escravos ontem, 

e aos patrões ou empresários na “civilização material 

capitalista”, hoje. Neste caso aos proprietários de capital e 

no segundo aos colonizadores e grandes proprietários de 

terra. 

O salário é o preço atribuído a um corpo-mercadoria: 

o corpo de todo e qualquer profissional, homem ou mulher, 

de qualquer etinia, nacionalidade ou religião, porque o 

capital não tem pátria. O corpo-profissional equivalente à 

qualificação e valorização da escolarização, assim 

produzido no tempo socialmente necessário para 

apropriação de conhecimentos úteis ao capital. Ao assaliar 

pessoas e transformá-las em trabalhadores assaliados o 

capital cria as condições para expropriar ou se apropriar dos 

conhecimentos acumulados nos corpos profissionalizados 

pelas escolas e universidades, e na exata medida em que o 

corpo-profissional é obrigado e realizar atribuições 
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profissionais. O que ocorre quando as pessoas passam a 

vender mercadorias: produzir peças e pares de sapatos para 

venda e consumo; ou costurar, dar aulas e fazer programas 

de rádio e televisão com a finalidade de retorno monetário, 

movido pela vontade de adquirir um equivalente geral de 

toda e qualquer mercadoria que circula na “civilização 

material capitalista”: o dinheiro. 

A mercadorização do conhecimento implica, 

portanto, de um lado, negar o conhecimento-riqueza às 

classes subalternas, negar aos trabalhadores assalariados a 

conquista da liberdade para estudar livremente, de viver para 

estudar e desenvolver as potencialidades latentes em todo e 

qualquer corpo humano; e, de outro, dado a necessidade 

geohistórica de legitimar a reprodução social e cultural de 

todo esse sistema de exploração, forjar o fetichismo do 

conhecimento, através de diversas ideologias e da reificação 

da personificação das formas sociais burguesas. Esses 

mecanismos sociais de exploração e dominação é o que 

determinam a produção e/ou apropriação social de 

conhecimentos como mercadorias. Este processo, 

socioterritorial, de dimensões geográficas e planetária, é, 

precisamente, ambivalente. E por isso se sustenta, se 

reproduz sociometabolicamente. Ele exprime e expressa a 

ambivalência do conhecimento na “civilização material 

capitalista”. Para demonstrar teoricamente esse fenômeno 

geográfico apoiamo-nos na teoria social marxiana. Mesmo 

porque não conhecemos outra teoria geofráfica que tenha se 

empenhado em fazê-lo com tanta precisão como a 

formulada por Marx, Engels, Gramsci e Lukács. 

Conhecemos alguns estudiosos que se empenharam nesta 
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nossa tarefa, cada um a sua maneira, e que nos ajudam 

muito: Milton Santos, Harvey, Lefebvre, Foucault e 

Bourdieu. 

Na modernidade capitalista, ao contrário de a 

produção e apropriação social de conhecimentos 

viabilizarem a realização do projeto emancipatório na 

modernidade, objetivamente realizam a dominação do 

capital. E isto através de alinenação, ideologias, fetichismo 

e hipástase da racionalidade do capital. Tal racionalidade 

impõe a psicologia de sujeição ou servidão a todos e todas 

implicados nas relações de produção, pessoas obrigadas a 

personificarem determinadas formas sociais, projetadas por 

relações sociais. Formas sociais são formas pelas quais os 

atores pedagógicos, diretamente envolvidos na produção 

e/ou apropriação social de conhecimentos, exteriorizam 

socialmente o seu ser no muneo, a pessoa humana que são. 

Por exemplo: pessoas que exercem suas “atividades 

humanas sensíveis” e se ocupam profissionalmente como 

professor e estudante, coordenador pedagógico, articulador 

pedagógico, secretário escolar, diretor escolar, etc. Todas 

essas ocupações são formas sociais, projetadas, hoje, pelas 

relações sociais que imperam nas instituições de ensino 

capitalistas (mesmo as instituições estatais e confecionais de 

ensino não têm como deixar de se submeter ou resistir a esta 

regra, e não apenas a confirma, como a fortalece, e sob 

dissimulação, o que é pior). Estas relações são, ao mesmo 

tempo, relações de poder, de dominação e exploração, e em 

todos os âmbitos humanos: material, espiritual e simbólico. 

Nesta ambivalência, compreender as características 

do fetichismo da categoria abstrata mercadoria contribui 
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para entender o fetichismo da categoria específica 

conhecimento. Talvez seja mais plausível falar em categoria 

composta ou combinada: conhecimento-mercadoria, para 

tornar mais claro a hipótese que nos propomos a demonstrar. 

A particularidade do conhecimento “na civilização 

material do capitalismo” será vista no próximo item. Agora 

interessa discutir o fetichismo da mercadoria e a reificação 

da personificação das formas sociais em termos abrangentes 

e abstratos; que, segundo Marx, resulta das contradições de 

um movimento unitário que engloba relações de produção e 

formas sociais. Desta forma, discutiremos o problema 

abstrato da fetichização das mercadorias (categoria 

abrangente) e, em seguida, a concretude de tal fetichização, 

tomando como referência o conhecimento (categoria 

específica). Tratemos da problemática do fetichismo da 

mercadoria. 

O ser humano é confrontado com o fetichismo da 

mercadoria e com a reificação das formas sociais na medida 

em que é obrigado a se socializar, se conectar 

produtivamente na civilização posta, aí as pessoas têm que 

persoficar formas sociais, projetadas por relações sociais 

mercantilizadas. A única forma disso não ocorrer é mudar 

as relações sociais, que são baseadas na propriedade privada 

dos meios de produção, e o conhecimento é um desses 

meios. 

Segundo Marx, “o caráter místico da mercadoria não 

provém, portanto, de seu valor de uso, tampouco do 

conteúdo das determinações de valor” (Marx, 1985b, p. 70), 

mas da autonomização das coisas objetivadas pelos 

produtores que, na modernidade capitalista, assume a forma 
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de mercadoria. Consequentemente, o conhecimento tende a 

ser mistificado quando assume a forma de mercadoria, 

quando se objetiva nas relações sociais de produção como 

conhecimento - mercadoria. Por essa razão, é importante 

explicar como ocorre esse processo. A mistificação é 

explicada por Marx quando a forma mercadoria exerce 

hegemonicamente o seu império através da personificação 

das formas sociais pelas pessoas. 

Marx rejeita a possibilidade de as formas de 

sociabilidade orientadas pelo valor de uso conhecerem o 

fetichismo da mercadoria. No processo dinâmico das 

sociedades em que as “comodidades”59 ainda não 

adquiriram proporções dominantes, as relações de produção 

e as formas sociais a elas vinculadas não podem desenvolver 

o fenômeno fetichista, pois os produtores ainda não foram 

expropriados dos meios necessários à reprodução da 

existência. Consequentemente, a produção e/ou apropriação 

social do conhecimento ainda não foi expropriada pelo 

capital, centralizada e concentrada sob o seu comando. Nas 

sociedades pré-capitalistas eles produzem para si, para a 

subsistência. Neste contexto o conhecimento necessário à 

reprodução da vida é transparente aos olhos dos produtores 

e não há exclusividade em sua produção e/ou apropriação. 

Essa realidade muda quando entram em cena as 

determinações sociais da reprodução sociometabólica do 

capital, aquelas que inauguram propriamente a era da 

modernidade capitalista. Marx enumera os motivos que 

                                                      
59 Empregamos esse termo conforme Mandeville (2001) o entende. As 

comodidades são formas sociais que trazem o conforto social, bem-estar 

etc. 
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impedem o fetichismo de se manifestar antes da 

modernidade capitalista. Nas sociedades pré-modernas 

predominavam as seguintes características: (1º) o trabalho 

funcionava como extensão do organismo humano; (2º) o 

número de horas de trabalho era definido pelas necessidades 

imediatas de subsistência; (3º) o fato de existir excedente 

econômico não determina a autonomização do produto do 

trabalho como mercadoria, apenas explicita o caráter de 

sociabilidade decorrente da evolução do trabalho humano. 

 

Primeiro, por mais que se diferenciem os 

trabalhos úteis ou atividades produtivas, é uma 

verdade fisiológica que eles são funções do 

organismo humano e que cada uma dessas 

funções, qualquer que seja seu conteúdo ou 

forma, é essencialmente dispêndio de cérebro, 

nervos, músculos, sentidos etc. humanos; 

Segundo, quanto ao que serve de base à 

determinação da grandeza de valor, a duração 

daquele dispêndio ou  a quantidade do trabalho, 

a quantidade é distinguível até pelos sentidos 

da qualidade do trabalho. Sob todas as 

condições, o tempo de trabalho, que custa a 

produção dos meios de subsistência, havia de 

interessar ao homem, embora não igualmente 

nos diferentes estágios de desenvolvimento; 

finalmente, tão logo os homens trabalham uns 

para os outros de alguma maneira, seu trabalho 

adquire também uma forma social (Marx, 

1985b, p. 70). 

 

Marx se pergunta: “de onde provém, então, o caráter 

enigmático do produto do trabalho, tão logo ele assume a 

forma mercadoria”? (Marx, 1985b, p. 70). A resposta é 

categórica: da própria forma social da mercadoria. 
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O misterioso da forma mercadoria consiste, 

portanto, simplesmente no fato de que reflete 

aos homens as características sociais do seu 

próprio trabalho como características objetivas 

dos próprios produtos de trabalho, como 

propriedades naturais sociais dessas coisas e, 

por isso, também reflete a relação social dos 

produtores com o trabalho total como uma 

relação social existente fora deles, entre 

objetos. Por meio desse quiproquó os produtos 

do trabalho se tornam mercadorias, coisas 

físicas, metafísicas ou sociais60. Assim, a 

impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo 

ótico não se apresenta como uma excitação 

subjetiva do próprio nervo [biológica, 

fisiológica], mas como forma objetiva de uma 

coisa fora do olho [social] (Marx, 1985b, p.71). 

 

O fato de o fetichismo poder ser observado, com 

maior evidência, nas formas sociais projetadas ou 

decorrentes das relações de produção das mercadorias, não 

torna a produção de mercadorias imune à dinâmica 

fetichista. É esta, segundo Marx, a força propulsora do 

fetichismo. De qualquer modo, ambas as esferas: relações 

de produção e formas sociais das mercadorias, compõem, 

                                                      
60 Marx entende a objetividade dos vínculos sociais, na modernidade 

capitalista, como traço característico do fetichismo. Este não resulta de 

qualquer falha orgânica ou subjetiva do ser humano: “a impressão 

luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico não se apresenta como uma 

excitação subjetiva do próprio nervo, mas como forma objetiva de uma 

coisa fora do olho. [E continua] no ato de ver, a luz se projeta realmente 

a partir de uma coisa, o objeto externo, para outra, o olho. É uma relação 

física entre coisas físicas” (Marx, 1985b, p. 71). Importa ressaltar essa 

relação destacada por Marx entre os sentidos humanos, orgânicos ou 

biológicos –que também podemos compreender como interioridade–, e 

as ‘formas objetivas’, o mundo externo ou o outro –que podemos 

compreender como exterioridade, o social. 
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organicamente, a dinâmica do fetichismo e da reificação; 

seja porque elas constituem a estrutura do sistema mercantil, 

sem as quais o sistema não poderia existir, seja porque são 

as vias fundamentais que ligam e obstruem, ao mesmo 

tempo, os fluxos das relações sociais do sistema, permitindo 

a reprodução e a continuidade do mesmo. Portanto, tais 

momentos da totalidade complexa das múltiplas 

determinações na geografia do capital são mediações 

orgânicas que dão materialidade à objetividade do 

fetichismo e da reificação. 

Os produtores, vinculados à modernidade capitalista, 

vêem as mercadorias como objetos e coisas dotadas de vida 

própria; são coisas e utilidades necessárias à reprodução 

material e espiritual da sua existência, mas que lhes parecem 

autônomas e capazes de livre-arbítrio, que transcendem às 

suas vontades e formas de controles, como se elas tivessem 

uma geohistória independente das suas. Mais do que isso, 

como se as mercadorias determinassem as suas vidas, 

mesmo a contragosto. Assim, os produtores vivem num 

mundo estranho criado por eles próprios. 

De uma outra perspectiva, os proprietários dos meios 

de produção vêem os produtores como recursos e insumos 

de um consumo produtivo, como forças de trabalho acabada, 

enriquecidas por um processo educativo que atesta esse 

enriquecimento através da concessão de um certificado. O 

certificado reconhece o valor imanente à força  de trabalho, 

representa a apropriação de conhecimentos que qualifica a 

força de trabalho para o exercício de uma função 

profissional. Dessa forma, as profissões são nomes 
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atribuídos pelas unidades61 de produção e/ou apropriação 

social do conhecimento às forças de trabalho acabada e 

prontas para serem convertidas em capital variável pelo 

capital. O certificado é propriedade da força de trabalho. A 

posse do certificado permite o trabalhador asslariado negociar o 

preço da comercialização da força de trabalho. Aos olhos 

dos proprietários de capital, o profissional aparece 

dissociado e alheio ao processo das relações de produção 

e/ou apropriação social do conhecimento, um processo que 

pouco lhe interessa; o que importa é o resultado que obterá 

com a força de trabalho acabada, pronta a lhes servir no 

objetivo de valorização do capital. E, para ambos, 

produtores e capitalistas, são as forças do mercado que 

determinam que assim seja62. 

Nessa determinação o produtor assalariado é visto 

como coisa cuja peculiaridade é produzir. Paratanto, é 

necessário combinar força de trabalho com outros recursos, 

que não são mais do que outras coisas. As relações de 

produção, assim coisificadas, determinam as relações 

sociais entre as pessoas, de uma maneira socioterritorial, 

                                                      
61 Essa expressão é concebida por Gramsci como “unidades culturais 

sociais” (Gramsci, 1985, p. 136 e seguinte). 
62 Esse mesmo metabolismo que observamos ocorrer com a categoria 

abrangente mercadoria ocorre com a categoria específica conhecimento. 

A hierarquia entre os sujeitos socioeconômicos e entre os atores 

pedagógicos, o controle do Estado e do capitalista que atua no processo 

de produção e/ou apropriação social de conhecimento, os critérios de 

avaliação do enriquecimento da força de trabalho potencial dos 

discentes, os certificados como atestado comprobatório do 

enriquecimento da força de trabalho, aparecem determinados pelo 

mercado. Determinações a que burocratas, capitalistas, força de trabalho 

acabada do docente e a força de trabalho potencial do discente não 

podem fugir, senão se submeter e se sujeitar. 
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condicionam os vínculos sociais na  modernidade capitalista. 

Relações de produção e formas sociais no contexto da 

modernidade capitalista afirmam, por tudo isso, a 

concretude da fetichização e da reificação. 

Mas Marx não reduz o fetichismo às características 

sociais da produção mercantil; ele destaca que como 

fenômeno imanente à geografia do capital, o fetichismo 

ocorre inclusive na religião, uma esfera diversa das relações 

de produção, em que os seres humanos se relacionam com o 

transcendente. 

 

A forma mercadoria e a relação de valor dos 

produtos de trabalho, na qual ele se representa, 

não têm que ver absolutamente nada com sua 

natureza física e com as relações materiais que 

daí se originaram. Não é mais nada que uma 

determinada relação social entre os próprios 

homens, que para eles aqui assume a forma 

fantasmagórica de uma relação entre coisas. 

Por isso, para encontrar uma analogia, temos de 

nos deslocar à região nebulosa do mundo da 

religião. Aqui, os produtos do cérebro 

humano63 parecem dotados de vida própria, 

figuras autônomas, que mantêm relações 

entre si e com os homens64. Assim, no mundo 

                                                      
63 É importante destacar como Marx dá importância à interioridade 

humana, mesmo considerando a exterioridade, a sociabilidade, como 

momento determinante dos fenômenos sociais, como é aqui evidenciado 

pela análise que faz sobre o fetichismo da mercadoria e seu mistério. 
64 A religião é apenas um complexo social na geografia do capital. Mas 

não é apenas no “mundo da religião” que “os produtos do cérebro 

humano” são animados, ganham “vida própria” e invertem as condições 

de criador e criatura contra as pessoas. Isso também ocorre no mundo da 

produção e/ou apropriação social do conhecimento. Para muitos atores 

pedagógicos (docentes e discentes) que atuam nas unidades de produção 

e/ou apropriação do conhecimento, os próprios conteúdos socializados 
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das mercadorias, acontece [o mesmo] com os 

produtos da mão humana. Isso eu chamo o 

fetichismo que adere aos produtos de 

trabalho, tão logo são produzidos como 

mercadorias e que, por isso, é inseparável da 

produção de mercadorias (Marx, 1980a, p. 

71, negritos nossos). 

 

Portanto, “esse caráter fetichista do mundo das 

mercadorias provém /.../ do caráter social peculiar do 

trabalho que produz mercadorias” (Marx, 1985a, p. 71). Já 

sabemos, agora, o que é o fetichismo e como ele se 

constituiu na modernidade capitalista. Porém, não sabemos 

ainda, precisamente, como ele se desdobra e permeia  os 

meandros das formas de sociabilidade; como, enfim, a 

potência do fetichismo se atualiza e se universaliza na 

modernidade capitalista. Sabemos que num primeiro 

momento ele opera no âmbito das esferas das relações de 

produção e das formas sociais correspondentes entre si. Mas 

não foi ainda explicitada a sua processualidade nos mais 

recondidos lugares na geografia do captial. 

Para além da personificação das formas sociais pelas 

pessoas, o fetichismo pode ser verificado nos processos das 

relações de produção, nas entranhas da divisão 

sociogeotecnicaterritorial do trabalho, onde se processa a 

distribuição do poder e das riquezas. Assim, é na divisão 

sociogeotecnicaterritorial do trabalho que ocorre a 

estratificação dos produtores ou “profissionais” em classes 

                                                      
assim se manifestam. Aqui o fetichismo e a reificação do conhecimento 

não são só determinados apenas pela mercadoria-conhecimento, mas 

também pela mercadoria força de trabalho, docente e discente. Esta como 

força de trabalho latente e aquela como força de trabalho potencial. 
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sociais e que, portanto, se gestam as lutas e os conflitos mais 

acirrados na modernidade capitalista. 

Considerando a modernidade capitalista, como Marx 

compreende as imbricações socio-dinâmicas das relações de 

troca e da divisão sociogeotecnicaterritorial do trabalho na 

conformação e expansão do fetichismo da mercadoria, nos 

conhecimentos tais imbricações não são só determinadas 

apenas pela mercadoria-conhecimento, mas também pelas 

relações sociais entre a mercadoria força de trabalho docente 

e a mercadoria força de trabalho discente. 

 

Objetos de uso se tornam mercadorias apenas 

por serem produtos de trabalho privados 

independentemente uns dos outros [privados 

pelo capital sob as mais diversas categorias que 

o constituem  como um sistema estruturado 

organicamente: especialização, segmentação, 

atomização etc]. O complexo desses 

trabalhos privados forma o trabalho social 

total. Como os produtores somente entram 

em contato social mediante a troca de  seus 

produtos de trabalho, as características 

especificamente sociais de seus trabalhos 

privados só aparecem dentro dessa troca 

/.../, os trabalhos privados só atuam, de fato, 

como membros do trabalho social total por 

meio das relações que a troca estabelece 

entre os produtos do trabalho e, por meio 

dos mesmos, entre os produtores. Por isso, 

aos últimos aparecem as relações sociais 

entre seus trabalhos privados como o que 

são, isto é, não como relações diretamente 

sociais entre pessoas em seus próprios 

trabalhos, senão como relações reificadas 

entre as pessoas e relações sociais entre as 

coisas (Marx, 1985a, p. 71, negritos nossos). 
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A divisão sociogeotecnicaterritorial do trabalho faz 

os produtores diretos, individualizados e incumbidos em 

realizar tarefas e rotinas específicas, perderem a consciência 

do “trabalho social total”. Por tal atomização e isolamento, 

perpetrados pela divisão sociogeotecnicaterritorial do 

trabalho, não desenvolvem a compreensão da conectividade 

e dos nexos socioterritoriais do trabalho, da rede intrincada 

formada pelo intercâmbio de mercadorias entre os inúmeros 

produtores: o “trabalhador coletivo”. A essa trama 

socioterritorial Marx conceituou de modo de produção de 

mercadorias. Neste, predominam as relações de mercadorias 

por meio de mercadorias. 

A consequência dessa territorialização de produtores 

concretos de mercadorias é o produtor não se reconhecer 

como produtor, e não se reconhecer como produtor no 

âmbito do “trabalho social total”. Como se não bastasse esse 

processo de alienação, a mediação das trocas de 

mercadorias, como único meio de os diferentes tipos de 

produtores privados se relacionarem, obriga os produtores a 

converterem-se em força de trabalho, constituindo um 

sistema de permuta universal entre coisas. Essa evidência 

entre a troca de coisas sedimenta, em termos socioterritorial, 

a própria coisificação do ser humano, a reificação. 

Como se percebe, a reificação e a alienação são 

efeitos de um circuito integrado que começa na produção e 

se estende à realização dos produtos no mercado de 

consumo. No primeiro momento, o da produção, opera-se a 

alienação, o estranhamento do produtor frente às 

mercadorias e a natureza social das relações de produção, 

momento em que se processa a humanização da natureza; e 
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no segundo, processa-se a coisificação, momento em que as 

mercadorias parecem ganhar vida própria frente a seus 

produtores. E este segundo momento desencadeia um efeito 

recursivo, reflexivo, no primeiro momento, legitimando as 

dinâmicas socioterritoriais que lhes são próprias. 

Cabe lembrar que esses efeitos se aplicam à 

modernidade capitalista, onde não há qualquer forma de 

controle social da produção de mercadorias; onde relevantes 

questões sobre a produção e apropriação social das riquezas 

são deixadas à racionalidade do mercado. Com isso não se 

deixa de reconhecer positividade no modo de produção de 

mercadorias. O que importa para Marx é desvendar, neste 

momento, o porquê e o como se cristaliza o fetiche. Neste, a 

divisão sociogeotecnicaterritorial do trabalho e as relações 

mercantis têm um papel primordial: no primeiro caso, como 

territorialização das relações sociais e formas sociais do 

trabalho e, no segundo, como ruptura ou cisão do produto 

do seu produtor, mediado pelas trocas. 

 

Essa cisão do produto de trabalho em  coisa útil 

e coisa de valor realiza-se apenas na prática, tão 

logo a troca tenha adquirido extensão e 

importância suficiente para que se produzam 

coisas úteis para serem trocadas, de modo que 

o caráter de valor das coisas já seja considerado 

ao serem produzidas. A partir desse momento, 

os trabalhos privados dos produtores adquirem 

realmente duplo caráter social. Por um lado, 

eles têm de satisfazer determinada necessidade 

social, como trabalhos determinados úteis, e 

assim provar serem participantes do trabalho 

total, do sistema naturalmente desenvolvido da 

divisão social do trabalho. Por outro lado, só 

satisfazem às múltiplas necessidades de seus 
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próprios produtores, na medida em que cada 

trabalho privado útil particular é permutável 

por toda outra espécie de trabalho privado, 

portanto lhe equivale /.../. O cérebro dos 

produtores privados apenas reflete esse duplo 

caráter social de seus trabalhos privados sob 

aquelas formas que aparecem na circulação 

prática, na troca dos produtos –o caráter 

socialmente útil de seus trabalhos privados, 

portanto, sob aquela forma que o produto de 

trabalho tem de ser útil, isto é, útil aos outros– 

o caráter social da igualdade dos trabalhos de 

diferentes espécies sob a forma do caráter do 

valor comum a essas coisas materialmente 

diferentes, os produtos de trabalho (Marx, 

1985a, p. 71-72). 

 

Mas, lembra Marx, isso é apenas o que se tem 

revelado de imediato, pois os produtores “só [conseguem] 

equiparar seus produtos de diferentes espécies na troca, 

como valores [equiparam] seus diferentes trabalhos como 

trabalho humano” (Marx, 1985a, p. 72). E, mesmo assim, de 

uma maneira “condicional” e ao mesmo tempo 

“inconsciente”. Marx diz: “Não o sabem, mas o fazem” 

(ibidem, p. 72, grifos meus). Entretanto, a consciência “de 

que os produtos de trabalho, enquanto valores, são apenas 

expressões materiais do trabalho humano despendido em 

sua produção /.../ não dissipa, de modo algum, a aparência 

objetiva das características sociais do trabalho” (ibidem, p. 

72). Ainda assim persiste o fato de que “seu próprio 

movimento social possui para eles [os produtores] a forma 

de um movimento de coisas, sob cujo controle se encontram 

[assujeitados], em vez de controlá-las [como sujeitos]” 

(ibidem, p. 72-73). 

Que objetividade perpetua o fetiche? Segundo Marx, 
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“as formas que certificam os produtos do trabalho como 

mercadorias e, portanto, são pressupostos da circulação de 

mercadorias, já possuem a estabilidade de formas naturais 

da vida social, antes que as pessoas procurem dar-se conta 

não sobre o caráter geohistórico dessas formas, que eles já 

consideravam como imutáveis, mas sobre seus conteúdos” 

(Marx, 1985, p. 73). Ou seja, “a análise dos preços das 

mercadorias levou à determinação da grandeza de valor”, 

assim como a análise da “expressão monetária comum das 

mercadorias levou à fixação de seu caráter de valor”. E é 

essa forma que se cristaliza nas relações sociais, 

“exatamente essa forma acabada –a forma dinheiro– do 

mundo das mercadorias que objetivamente vela, em vez de 

revelar, o caráter social dos trabalhos privados e, portanto, 

as relações sociais entre os produtores privados” (ibidem, p. 

73). 

O fetiche não se desfaz simplesmente com a tomada 

de consciência “prático-crítica” dos produtores ou de 

qualquer indivíduo incorporado à modernidade capitalista. 

Ele não incide sobre a consciência (o cérebro), portanto, 

permanecerá atuando potencialmente enquanto não forem 

desfeitas as bases sociais que o sustentam. Nesse sentido, 

Marx diz: “todo o misticismo do mundo das mercadorias, 

toda magia e fantasmagoria que enevoam os produtos de 

trabalho na base da produção de mercadorias, desaparecem, 

por isso, imediatamente, tão logo nos refugiemos em outras 

formas de produção” (Marx, 1985, p. 73). Paratanto, é 

necessário empreender uma modernidade de novo tipo, não 

capitalista. E, nesse sentido, sob os fundamentos da filosofia 

da práxis, conforme Gramsci a entende: forjada na unidade 
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da ação por um específico “campo de forças políticas” 

emancipatórias, uma forma provável de abater e exterminar 

sociogeotecnicaterritorial o fetichismo e a reificação. 

Dentre os pensadores que mais contribuíram para 

compreender a trama do fetichismo da mercadoria e da 

reificação da personificação social encontra-se Isaak I. 

Rubin (1980). Na obra que tomamos para análise ele destaca 

a dialética entre relações de produção e as formas sociais 

objetivas, como condição de explicação daqueles 

fenômenos socioterritoriais. Em sua abordagem, Rubin 

destaca a importância do materialismo geohistórico e da 

crítica a economia política, sobretudo a teoria marxiana do 

valor-trabalho, na formulação do conceito de fetichismo e 

reificação. Na formulação da teoria valor-trabalho está 

embutida a teoria da alienação. 

É, sobretudo, na Sagrada Família que, segundo 

Rubin, encontramos o “embrião da teoria do fetichismo na 

forma de um contraste entre relações sociais ou humanas e 

sua forma alienada, materializada” (Rubin, 1980, p. 69), 

quando Marx analisa as formulações de Proudhon sobre os 

limites e contradições da economia mercantil, expostas em 

sua obra Sistema das contradições econômicas. Desde 

então, Marx se propôs a desvendar o misticismo existente na 

dialética entre formas sociais ou superestrutura e relações 

sociais de produção ou infra sociogeotecnicaterritorial 

estrutura. Na Sagrada Família se esboça, ainda que rústica, 

a crítica de Marx & Engels à sociedade do capital, que 

aparece revitalizada e revigorada em O Capital. Nesta obra, 

o conceito de fetichismo encontra similaridade na crítica que 

faz ao pensamento especulativo e teológico. 
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Há três componentes básicos, segundo Rubin, que 

Marx utiliza para definir o fetichismo da mercadoria: (a) a 

crítica da economia política clássica, sobretudo a teoria 

ricardiana do valor-trabalho; (b) a concepção do 

materialismo geohistórico e (c) a crítica à economia política 

clássica, inspirada na dialética hegeliana e no materialismo 

de Feuerbach. Esses componentes contribuem para 

desvendar o movimento contraditório da modernidade 

capitalista e revelam a necessária superação do metabolismo 

do capital. 

O fetichismo encobre os vínculos entre as categorias 

da economia política e os interesses da burguesia. Por essa 

razão é preciso um novo corpus categorial que contribua 

para superá-lo e impulsione o projeto emancipatório na 

modernidade. Um movimento único que deve ser 

realizado, simultaneamente, em duas frentes: no plano da 

ação política e da teoria social. Com tal propósito a crítica 

teórica à modernidade capitalista exige o esforço de se 

compreender como as teorias burguesas contribuem para a 

acomodação da situação de dominação e a exploração da 

força de trabalho pelo capital. 

Na perspectiva “prático-crítica” de Marx, a crítica da 

economia política converte-se numa crítica dos obstáculos 

ao projeto emancipatório na modernidade capitalista. Marx 

constrói, então, uma teoria crítica que revela os grilhões que 

acorrentam as pessoas na sua cotidianidade, na prática social 

originária, demonstrando que aquilo que se pensa como 

natural é geohistórico e possível ser transformado, resulta 

das lutas e conflitos entre as classes fundamentais. É no 

processo produtivo, dominado objetivamente pelas forças 
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do capital, que a prática privada cinde o social, convertendo 

a expressão do valor numa relação natural, objetiva e 

universal. É este o processo que instaura a coisificação das 

pessoas e as obrigam personificar formas sociais 

responsáveis por seu posicionamento sociohistórico, sob 

determinadas máscaras, epiderme social, personificação de 

coisas projetadas pelas relações socioterritoriais. 

Nas relações de produção da modernidade capitalista 

os produtores aparecem independentes, atomizados e 

proprietárias de coisas, logo, as formas socioeconômicas 

que personificam e que emergem das relações de produção 

apresentam-se, na economia clássica, como intercâmbio 

equivalente entre mercadorias –lucro, salário e renda 

representam mediações da dialética entre relações de 

produção e formas sociais. 

Neste tipo de sociedade, no qual as pessoas mantêm 

relações de produção mediadas por personificação de coisas: 

profissões e funções de administração e gestão, 

materializadas nos planos de cargos e carreiras das 

organizações econômicas; em que o privado impera sobre o 

social: o capitalista é a personificação da propriedade de 

capital, o latifundiário é personificação da propriedade 

agrária e o assalariado é a personificação da propriedade da 

força de trabalho. Neste tipo de sociedade a personificação 

determina os vínculos entre as pessoas, mediados pela 

propriedade de coisas. A intercambialidade é realizada entre 

proprietários de mercadorias. Por sua vez, o produto do 

trabalho não aparece como propriedade dos produtores 

assalariados, mas dos proprietários dos meios de produção, 

que controlam as relações sociais de produção, as quais 
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ocupam um papel fundamental (Rubin, 1980, p. 26). 

Na modernidade capitalista, nas relações de 

produção diretas e imediatas, os produtores aparecem 

isolados e independentes uns dos outros, em competição. 

Aparentemente, os produtores trocam mercadorias 

equivalentes, mediadas por dinheiro. À primeira vista, as 

coisas permutadas parecem dotadas de vida própria. O que 

se oculta nessa permuta é que essas mercadorias são 

resultantes das relações sociais entre pessoas, entre 

produtores. As relações de produção não são reveladas como 

movimentos das coisas, das quais as pessoas são 

proprietárias. Mas quando observamos mais profundamente 

as relações de produção, para além do que é dado 

imediatamente aos nossos sentidos, constatamos a trama 

entre inúmeros produtores, numa extensa divisão 

sociogeotécnicaterritorial do trabalho, o “trabalho social 

total”, em termos horizontais e não apenas verticais. 

A assimetria das relações entre as pessoas ocorre 

nesses dois eixos. Assimetria determinada pela perpétua, 

profunda e intensa divisão sociogeotécnicaterritorial do 

trabalho, que põe em movimento o metabolismo das 

relações produtivas. Portanto, as relações capitalistas de 

produção “encobrem [e recobrem]” a extrema desigualdade 

entre os proprietários: desigualdades e segregação 

territorial, que envolve o complexo da política, da economia, 

da cultura, e que determinam o posicionamento teleológica 

de cada pessoa numa configuração de uma específica 

geografia social: a geografia do capital (Rubin, 1980, p. 21). 

A reificação da personificação das formas sociais 

correspondentes às relações sociais capitalistas é 
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determinante na intercambialidade das mercadorias. Nas 

unidades econômicas, onde se efetivam as relações de 

produção, observa-se o consumo produtivo de capital 

variável e capital constante, controlado pelos proprietários 

de capital e seus prepostos intelectuais orgânicos. Na 

modernidade capitalista todo esforço socioprodutivo é 

catalisado pelas formas sociais das coisas intercambiadas. 

Através delas o fetichismo se cristaliza e se reifica como 

processo de coisificação dos produtores. A mercadoria 

parece “criar pernas”, cravar-se na cabeça das pessoas como 

objetivação e materialização das relações de produção, 

assumindo um duplo aspecto: de utilidade e de 

permutabilidade. 

No capítulo VI 

, inédito, de O Capital, Marx resume o processo do 

fetichismo da mercadoria: 

 

1. Quando a produção mercantil converte a mercadoria 

em uma forma geral de permuta entre proprietários 

de mercadorias; 

2. Quando a produção mercantil conduz, 

necessariamente, a produção capitalista, tão logo o 

operário deixe de ser parte das condições de 

produção (escravo, servo) ou a comunidade 

primitiva (Índia) deixe de ser a proprietária dos 

meios de produção. Quando a força de trabalho é 

convertida em mercadorias; 

3. Quando a produção mercantil forja a produção social 

de mercadorias, individualizando os produtores na 

divisão sociogeotecnicaterritorial do trabalho e 
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determinando como critério o intercâmbio de 

mercadorias equivalentes. A troca entre capital e 

força de trabalho é padronizada como forma geral 

das relações sociais de produção (MARX, 1985a, p. 

98, 99). 

 

Sob esses pressupostos a alienação do trabalho passa 

a vigorar na modernidade capitalista. Com eles o capital 

subsume o produtor a seu controle na valorização do capital. 

Na modernidade capitalista os meios de produção deixam de 

ser meios que facilitam ao ser humano obter os recursos para 

satisfazer as suas necessidades e desejos, para constituírem-

se em forma privada de enriquecimento e valorização do 

capital. Processa-se a metamorfose das relações sociais de 

produção entre pessoas para relações materiais entre coisas. 

Essa metamorfose envolve os valores (o ethos socializado e 

compartilhado culturalmente) e o corpo biológico das 

pessoas: as energias do corpo físico e as capacidades 

cognitivas do corpo-mente. 

Para o capital interessa apropriar-se do excedente do 

trabalho, isto é, da energia e conhecimentos dos produtores, 

que são despendidos no processo de produção. Esta energia 

e conhecimentos são necessários para reproduzir o sistema 

de valorização do capital de forma geográfica, territorial e 

ampliada. Reprodução que se realiza mediada pelo 

intercâmbio de mercadorias, quando o capital converte a 

força de trabalho acabada em capital variável. As relações 

sociais de produção são heterogêneas e diferenciadas 

quando observamos o “trabalho social total”. Nesse âmbito 

as mercadorias são permutadas por dinheiro, o equivalente 
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geral de todas as mercadorias na esfera da circulação. O 

processo do “trabalho social total” sob a valorização do 

capital resulta na alienação dos produtores em quatro 

dimensões: 

 

1. Alienação do ser humano do produto social: o ser 

humano não se reconhece no produto que ajudou a 

produzir; 

2. Alienação do ser humano do contexto geral da 

produção social: o ser humano não se vê como parte de 

um processo social abrangente da divisão técnica e social 

do trabalho, mas apenas como indivíduo atomizado e 

desvinculado do conjunto da produção social; portanto, 

não é consciente de sua cooperação quando admitido o 

sistema econômico como totalidade, não tem consciência 

de sua importância no espaço produtivo e geográfico onde 

se insere; 

3. Alienação da natureza: alienado da sua condição de 

um ser pertencente à natureza. O seu limite natural 

para agir enquanto sujeito geohistórico e, portanto, 

como ser genérico. O ser humano atomizado, se torna 

impotente frente as forças destruidoras e irracional 

do capital, o que tende a destruição do gênero 

humano; 

4. Alienação de si mesmo: alienação das atividades que 

mobilizam as potencialidades latentes, imanentes ao 

corpo humano, o “trabalho de si, em si e por si”, para 

se dedicar, quase integralmente, às atividades que 

enriquecem o capital (Marx, 1984). 

 

Na dinâmica da modernidade capitalista as relações 



- 131 -  

de produção hegemônicas nas unidades produtivas se fazem 

pela produção de mercadorias e a força de trabalho é o 

incremento de acumulação de riquezas. O trabalho humano 

perde o sentido social de resolver os problemas relacionados 

às carências, sendo convertido em força de trabalho 

potencial e em capital variável. Mas a condição que 

possibilitou à alienação se efetivar no processo material das 

relações sociais foi a expropriação dos meios de produção 

dos produtores. 

No sistema social do capital o ser humano é um 

recurso subordinado, mas não como ocorria nas formações 

sociais pré-capitalistas. Na modernidade, o capital se 

apropria da força de trabalho por um mecanismo jurídico, 

aparentemente justo: o contrato de trabalho. Os contratantes 

na modernidade capitalista são considerados proprietários 

livres. Por um lado, esse mecanismo sugere uma aparente 

impressão de liberdade e, por outro, essa impressão 

“encobre” a exploração, as relações de força e  as 

desigualdades existentes entre os contratantes. 

Na relação entre proprietários e não-proprietários de 

meios de produção quebra-se a relação direta, “arcaica ou 

natural”, entre produtor e produto, produtor e natureza. Na 

modernidade do capital, as relações de produção e as formas 

sociais a elas correspondentes são mediatizadas por 

mercadorias, por compra e venda. As relações sociais, 

quando alienadas, desdobram-se da alienação das relações 

de produção entre proprietários que se alienam. 

A condição unitária entre produtor e instrumentos, 

que correspondia a uma condição “natural” em que a 

subordinação se efetuava, exclusivamente, sobre os 
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instrumentos, com a pretensão de satisfazer desejos e 

necessidades, foi rompida. Aliena-se também as pessoas no 

processo  produtivo em função dos resultados previamente 

estabelecidos; o que reproduz e perpetua as formas sociais 

dos contratantes, uma vez que a cada ciclo produtivo as 

condições e as finalidades são repostas. Em termos 

proporcionais da distribuição das riquezas produzidas na 

modernidade capitalista, cada “rotação” do capital resulta 

um capitalista mais enriquecido e um assalariado mais 

empobrecido. O ser humano como sujeito que determina o 

seu ritmo de vida, no processo de produção capitalista é 

subsumido às relações de produção, que constituem a rede 

de sociabilidade que chamamos modernidade capitalista. 

Nessa trama se perde a condição de produtor autônomo; a 

reprodução da existência exige a sujeição ao processo de 

produção de mercadorias. O produtor é convertido em 

artefato da produção de mercadorias, alheado dos processos 

decisórios sobre a valorização e a distribuição dos 

dividendos do capital. 

A divisão sociogeotecnicaterritorial do trabalho, 

segmentada em várias tarefas operativas na geografia 

socioterritorial do capital, sob a lógica das rotinas tayloristas 

intensas, incessantes e reiterativas, que tem como estratégia 

controlar o corpo, a racionalização dos movimentos do 

corpo do trabalhador(a) no tempo determinado pela jornada 

trabalho, atomiza o(a) produtor(a) em uma função 

específica, nas diversas ocupações que constituem as 

cadeias produtivas, envolvendo todas as organizações 

econômicas, inclusive as escolas e universidades, e desde a 

educação infantil. Essa dinâmica racional do capital 
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dificulta criação de identidade do(a) produtor(a) com a 

classe social a qual se vincula existencial e culturalmente, no 

território. Atomizado e habituado a produzir sob a forma 

social das profissões, o produtor internaliza a impressão da 

individuação, isolando-se da condição de sujeito ativo e 

criador do processo de produção de mercadorias. 

Na modernidade capitalista a cooperação perde o 

sentido social para o produtor. As formas sociais 

correspondentes às relações de produção convertem o 

produtor em proprietário de mercadoria. Por meio desta o 

produtor se vincula ao metabolismo do capital, pois força de 

trabalho corresponde a recurso técnico de produção, 

destinado à realização de rotinas, que tende a elevar a 

produtividade. E aí o produtor acaba por se alienar durante 

o próprio processo de trabalho, quando a cooperação é 

integrada à especialização, visando o amplo controle da 

produtividade do trabalho. Toda essa dinâmica compromete 

o tempo livre. Segundo Marx, “neste sistema o operário é o 

objeto e a mercadoria, o sujeito” (Marx, 1985b, p. 99). 

O processo de mercadorização revela a Marx a 

ambivalência do caráter da mercadoria e os desdobramentos 

sistêmicos que decorrem do antagonismo desse caráter. 

Marx identifica o núcleo desse antagonismo no processo das 

relações de produção entre os produtores. 

Nas relações de troca as mercadorias, enquanto 

valores de uso, aparecem como meio de satisfação das 

necessidades humanas, não modificando em nada  o aspecto 

social das mesmas. É na manifestação das mercadorias 

como valor de troca, contudo, que se revela a forma 

fantasmagórica de ente-dotado-de-vida. 
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Como corpo a mercadoria não passa de utilidade, 

mas como corpo determinado por relações sociais parece, as 

mercadorias, serem dotadas de vontade e dinâmica própria. 

Esse aspecto torna o ser humano impotente diante da 

“trocabilidade universal” na modernidade capitalista – o 

produtor está diante de um processo de produção e 

destruição de mercadorias, mas não pode se apoderar delas, 

mesmo que esteja coberto de necessidades ou desejos, 

mesmo que ela tenha sido produzida parcialmente por ele. 

Isto porque não governa o processo, é governado pelo 

capital. 

O produtor é impotente, ainda que consideremos 

suas forças físicas e espirituais, para contornar essa situação 

e se apoderar das mercadorias da vitrine; o produtor só tem 

uma maneira, tornar-se mercadoria. Igualar-se às 

mercadorias e se imiscuir nesse processo de 

mercadorização. E mais, disponibilizando o que é o tempo 

socialmente necessário para reprodução do equivalente 

geral da sua força de trabalho e das mercadorias em geral 

(Oliveira, 1993). Assim, o produtor se subordina ao mercado 

de trabalho, aos empresários que o empregam como meio de 

troca elementar da sociedade mercantil. Apenas se 

sujeitando como assalariado o produtor pode adquirir 

mercadorias; identificando-se no sistema do capital com a 

forma social do profissional. 

Pode ser o produtor mais incapaz, desde que seus 

conhecimentos sejam úteis à valorização do capital, ao 

inserir-se na divisão sociogeotecnicaterritorial do trabalho, 

essa incapacidade é dissolvida, nivelada e corrigida pelo 

metabolismo do capital. Em termos abstratos, a mercadoria 
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força de trabalho, que valoriza o capital, recobre não só a 

transferência dos conhecimentos ao processo de produção 

de mercadorias, mas “encobre” todo o caráter social da 

exploração e das relações de poder do capital. Este 

ocultamento é o pressuposto da condição alienante da 

produção de mercadorias. 

São esses os aspectos sociais que Marx revela em 

seus estudos sobre as relações de produção da mercadoria, 

ao contrário dos economistas clássicos, que reduziram as 

mercadorias a simples produto do trabalho; e dos 

economistas vulgares, que viram o valor e as formas sociais 

como algo intrínseco à mercadoria. Criticando os clássicos 

e vulgares economistas políticos, Marx descobre o aspecto 

fetichista como encobridor das relações de dominação do 

capital, e concebe o fetichismo como uma relação social 

inerente à modernidade capitalista. 

A teoria fetichista da mercadoria desvenda, desta 

maneira, as relações de dominação que se efetivam em  

níveis mais profundos das aparentes formas de sociabilidade 

do capital. Essa teoria revela o conteúdo substancial do 

metabolismo do capital, que é anulado quando a mercadoria 

é tomada apenas nos seus aspectos imediatos como ente 

econômico, e reduzido simplesmente a valor de troca na 

trama das sociabilidades econômicas. 

Marx demonstra serem as relações mercantis entre 

coisas a expressão das relações materiais entre seres 

humanos, o que corresponde sociologicamente à dominação 

legítima do capital. A mercadorização forja as máscaras 

necessárias ao desenvolvimento das relações capitalistas, 

legitima a sociabilidade que enquadra o produtor como 
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mercadoria, isto é, em “coisa” que serve ao enriquecimento 

do capital adiantado. As relações materiais entre os seres 

humanos são exteriorizadas como relações entre coisas. 
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ENSAIO II 
 

IDEOLOGIA EM MARX & ENGELS 

 

 

PREÂMBULO 

 

Procura-se aqui realizar uma reflexão sobre a obra 

Ideologia Alemã de Marx & Engels. Queremos saber qual a 

contribuição desta obra no projeto emancipatório marxiano, 

formulado na crítica à modernidade capitalista. Nela 

encontramos alguns fundamentos decisivos da teoria do 

materialismo geohistórico, embora Marx e Engels a tenham 

escrito sem a preocupação de publicá-la, isto é, sem a 

intenção de dispô-la à crítica e ao debate intelectual de seu 

tempo. Como eles disseram: “escrevemos a Ideologia 

Alemã por necessidade de ajustar as contas com os 

hegelianos de esquerda. A título de um posicionamento 

filosófico e político, para depois lançar essa obra à crítica 

roedora dos ratos65”. Portanto, foi um manuscrito elaborado 

                                                      

65 Por ironia do destino ou necessidade de compreender a funcionalidade 

da sociedade moderna parece que muitos “ratos” andaram roendo a 

Ideologia Alemã. Ratos pequenos e ratazanas. Habermas é uma destas 

grandes. Adentrou a Ideologia Alemã visando fazer a sua “Reconstrução 

do Materialismo Geohistórico”. Na interpretação de Mészáros tal 

“reconstrução” após eliminar praticamente as categorias fundamentais 

do materialismo geohistórico, “fica-se a imaginar, com tremor, o que 

sobraria da concepção original do Materialismo Geohistórico quando 

Habermas concluísse sua nova formulação” (Mészáros, 2004, p. 200). E 

o afirma: “sua ‘comunidade ideal de comunicação’ e a sua ‘situação 

ideal de fala’ defendem uma visão do conflito social e de sua resolução 

potencial que na melhor das hipóteses, pode ser qualificada de 
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por Marx e Engels para se posicionarem teórica e 

filosoficamente em relação aos hegelianos de esquerda. Em 

todo caso, posteriormente, já no século XX, a Ideologia 

Alemã revelou-se uma obra incomum na explicação dos 

processos de dominação social e política do capital. 

Inúmeros intelectuais a estudaram, interpretaram, criticaram 

e a rejeitaram. 

O fato é que a Ideologia Alemã continua vigorosa no 

mundo contemporâneo a contragosto de seus autores. Nessa 

nova era muitos pensadores continuam debatendo a 

categoria ideologia chamando à atenção do seu poder para o 

processo de reprodução sociometabólico do capital.  Entre 

eles, Terry Eagleton (1997) publicou um estudo primoroso. 

Uma profunda reflexão sobre os embates sobre a categoria 

ideologia na atualidade. Outro importante pensador é István 

Mészáros (2004) que, diferentemente de Eagleton, fez um 

percuciente estudo sobre o “poder da ideologia”. Além desse 

debate nos interessa, sobretudo, o significado categorial 

formulado por Marx & Engels e como ele contribui para o 

projeto emancipatório e dá coerência à teoria social 

marxiana. Portanto, com tal propósito, nada melhor que ir à 

fonte. Mas não se trata de ir à fonte com a vontade e intenção 

de encontrar uma verdade “pura” e irrefutável. Tampouco 

visando revestir essa reflexão em autoridade livresca, 

visando legitimar os argumentos que serão propostos. Mas, 

realmente, de apreender o significado categorial de 

ideologia, para entendê-la com mais acuidade, desde a 

perspectiva clássica. 

                                                      
‘ingênua’” (ibidem, p. 192). 
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A teoria “prático-crítica” marxiana, escorada em 

categorias como hipóstase, ideologia, alienação e 

fetichismo, constitui-se em uma fecunda contribuição para 

desmistificar realidades sociais marcadas pelos 

antagonismos de classes, pela fusão arbitrária e arificial do 

naturalismo com a geohistória, acabando por naturalizar os 

processos de sujeição e dominação. Isto é o que permite 

reproduzir as contradições sociais como normalidades ou 

simples patologias, nada que as reformas sociais não possam 

minorar. O naturalismo afirma que os atores sociais devem 

se adaptar ao sistema, como uma condição de sobrevivência 

material e sociopsíquica, como fazem todos aqueles e 

aquelas que alcançam a personalidade adulta, aprendendo a 

conviver e sublimar ou se conformar às castrações dos 

desejos pela cultura. 

Diferente da concepção naturalista, o corpo 

categorial marxiano66, aderindo ao projeto de emancipar o 

gênero humano de todos os seus grilhões, revela a complexa 

trama estrutural da modernidade capitalista, a 

funcionalidade e racionalidade através das quais se 

distribuem desigualmente o poder e as riquezas. O complexo 

categorial marxiano permite formular uma teoria social 

                                                      
66 Não se pode esquecer que o naturalismo é uma concepção sociológica 

que contribui para encobrir as opressões e dominação de classes. Ele 

torna anônimas as forças sociais beneficiadas com a exploração da força 

de trabalho e a diferenciação social na modernidade capitalista. O 

anonimato, com esse conteúdo, apenas é possível porque ele faz o 

geohistórico passar por natural. O que legitima a dominação dessas 

mesmas forças é a aceitação acrítica do princípio darwinista da seleção 

natural e de todo aparato institucional que lhe sustenta, como é o caso do 

sistema de produção e/ou apropriação social do conhecimento formal e 

informal. 
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materialista, “prático-crítica”, que desvela a dinâmica 

geohistórica do sistema capital; demonstra que a 

distribuição do poder e das riquezas é quase intranponível 

em função das forças ideológicas que dominam as relações 

sociais. Mas as relações sociais podem ser reconstruídas 

pelas forças sociais e políticas marginalizadas. Na 

“civilização material do capitalismo” a distribuição ocorre 

em uma realidade de imensas desigualdades, conformada a 

uma estrutura social hierarquizada, e sob o mecanismo das 

lutas de classes. A teoria “prático-crítica” marxiana se 

propõe a tarefa de por a nu os critérios objetivos e subjetivos 

que legitimam e estruturam a totalidade orgânica dos 

complexos sociais que agrilhoam homens e mulheres no 

sistema capital. 

 

2.1 Crítica aos hegelianos de esquerda 

 

Algumas indagações de Marx & Engels que 

envolvem a problemática da ideologia: 

 

1. Como apreender o concreto? 

2. Que critérios metodológicos adotar  para essa 

apreensão? 

3. De onde partir para apreender o complexo do ser 

social: da Ideia ou do Real? 

4. Quais os princípios básicos dessa teoria do 

conhecimento? 

5. Como demonstrar ser o conhecimento expressão do 

concreto pensado? 

6. Por que partir da vida e não da consciência? 
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A filosofia hegeliana de esquerda, em vez de analisar 

os fundamentos que lhe servem de base: as “bases 

filosóficas gerais”, aceita, como pressuposto, “um sistema 

filosófico determinado, o sistema hegeliano” (Marx & 

Engels, 1980, p. 15). Essa atitude da esquerda hegeliana, 

como a de qualquer vertente filosófica, é questionável. A 

aceitação de uma filosofia sem a crítica necessária é ainda 

mais grave quando se trata de teoria do conhecimento. 

A adesão a um sistema filosófico determinando tem 

a seguinte implicação: tanto os problemas quanto as 

soluções são dele derivados. E como o sistema hegeliano é 

supostamente idealista, suas derivações, logicamente, 

também o são. 

Teóricos críticos como Feuerbach, que resolveram 

enfrentar e demonstrar as contradições do sistema hegeliano 

o fizeram apenas em parte. Em vez de tomarem a totalidade 

de sua filosofia67, segmentaram o sistema hegeliano em 

partes e passaram a confrontá-las com o todo, considerando-

o superado. 

Pretende-se nestas páginas expor a crítica de Marx & 

Engels aos jovens hegelianos ou hegelianos de esquerda, 

que assim procederam. 

Há, portanto, uma importante reflexão a fazer 

visando esclarecer as categorias teóricas elaboradas na 

Ideologia Alemã. Uma dessas categorias chaves é a 

representação social. Representação que, na crítica de Marx 

                                                      
67 É sabido que Marx fez a crítica ao sistema hegeliano na sua totalidade. 

Essa crítica pode ser encontrada esparsamente em diversas obras: 

Sagrada Família, Crítica à Filosofia do Direito, Manuscritos Econômicos 

e Filosóficos de 1844. 
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& Engels aos jovens hegelianos, assume todas as 

características político filosóficas de uma crítica à 

representação religiosa: “[representação que tem a] 

pretensão de ser a salvadora absoluta do mundo, de libertá- 

lo de todo o mal” (Marx & Engels, 1980, p. 15). 

Da mesma forma que a religião transferiu para as 

forças transcendentais a responsabilidade de libertação do 

mundo e da humanidade, os jovens hegelianos transferiram 

para as ideias, pensamentos, conceitos etc., principalmente 

para a consciência essa responsabilidade. Neste caso a 

Consciência e Deus assumiram o mesmo atributo categorial, 

ambos são concebidos pelos hegelianos de esquerda como 

forças externas às pessoas humanas, considerados como 

sujeitos ativos e protagostas da libertação humana. As 

pessoas humanas como sujeitos geohistóricos das 

transformações cotidianas e das práticas sociais são 

anuladas e tornadas invisíveis ao campo perceptível e 

sensível. Vale dizer: as pessoas humanas situadas no 

processo geohistórico das formas de sociabilidade são 

abstraídas pelos atributos Consciência e  Deus. 

De acordo com Marx & Engels, a filosofia dos 

hegelianos de esquerda esforçou-se muito pouco para se 

desfazer deste “invólucro mítico”; das ilusões cusadas por 

essa forma fetichista e reificada de compreender a pessoa 

humana. Assim como a teologia critica a vida profana pelos 

pecados humanos cometidos em busca de prazeres e chama 

o ser humano para uma vida de resignação, arrependimento, 

paz interior, a filosofia dos hegelianos de esquerda se 

satisfaz com a crítica às ideias. E o que é mais grave. 

Acreditando que com a crítica às idéias está, 



- 143 -  

categoricamente, criticando a totalidade concreta, o mundo. 

Dado esta limitações da filosofia dos hegelianos de 

esquerda, e por respeito à lógica hegeliana, Marx e Engels 

não têm outra alternativa, senão formular uma dialética da 

negação da negação: o complexo das relações sociais em seu 

movimento, a articulação entre o conjunto das forças 

produtivas com a consciência social. 

Em termos metodológicos, em Para a Crítica da 

Economia Política, de 1857, Marx propôs como chegar a 

esta crítica. Trata-se do famoso “caminho de ida e volta”. 

Lukács, pensador importante do marxismo ocidental, do 

século XX, debruçou-se sobre a categoria totalidade, desde 

sua Geohistória e Consciência de Classe68. 

Essa problemática gerou, desde então, profundos 

debates, e acabou se estendendo a outras categorias, como as 

categorias estado, lei e autoridade. Concebidas como 

categorias puras pelos hegelianos de esquerda, inclusive, 

pelo próprio Hegel. 

O que passa despercebido dos hegelianos de 

esquerda, segundo Marx e Engels, é o fato dos sentidos 

categoriaiss serem sociogeohistóricos. O mesmo ocorrendo 

com os construtos categoriais da justiça, do território, da 

população e da segurança. Do ponto de vista 

marxengelsiano, o conceito dessas categorias não 

reconhecem que existe apaneas uma autonomia relativa em 

relação a totalidade complexa das múltiplas determinações 

do ser social, e que devem ser combatidas as interpretações 

                                                      
68 Epitácio Macário fez uma importante reflexão sobre “o caminho de ida 

e volta” em seu texto A relação trabalho/educação e a categoria da 

totalidade (Macário, 2004, Mimeografado). 
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idealistas que as concebem absolutamente, independentes da 

vida social, conforme as pessoas usam concretamente o 

território para existir no mundo. Como se o jogo social não 

passasse de um jogo de ideias na Consciência. Eis o 

equívoco mais agudo dos hegelianos de esquerda. 

A crítica dos hegelianos de esquerda tratam da 

mesma forma a representação simbólica dos entes religiosos 

e as possíveis formas de representação do mundo real e 

concreto, como as representações “metafísicas, políticas, 

jurídicas e morais”. Em outros termos, iguala a consciência 

religiosa à consciência metafísica, política, jurídica e moral. 

Para os hegelianos de esquerda, portanto, “a consciência 

política, jurídica e moral é [do mesmo tipo de] uma 

consciência religiosa ou teológica, e que o homem político, 

jurídico e moral, ‘o homem’ em última instância, é 

religioso” (Marx & Engels, 1980, p. 16). 

É a ideia de Consciência, dissaciada do “processo de 

vida real, [da] atividade vital, do desenvolvimento prático 

dos homens” que está sendo questionada. Marx & Engels 

demonstram que na filosofia hegeliana a coisa representada 

é produto da consciência, da “consciência em si”. Não é o 

ser humano que toma consciência de Deus quando abstrai-

se de si e o concebe, tampouco toma consciência dos seus 

direitos e deveres ao promovê-los. É Deus e a Consciência 

que imprimem seus sentidos e percepções. Como se a pessoa 

não construísse tudo isso num profundo metabolismo com a 

natureza, o mundo e o cosmo. Negam a o fato óbvio, 

geohistórico, de terem sido as pessoas, dotadas de corpo e 

consciência, vivendo no mundo com os outros, as maiores 

responsáveis pela criação de todos esses códigos, sinais, 
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palavras e linguagens: o mundo simbólico. 

Os hegelianos de esquerda fazem da Consciência um 

ente metafísico, próprio dos entes supra-humanos. Entes 

dotado de vontade, que passam a criar a realidades, 

conforme ocorre nos domínios do complexo social da 

religião. Os domínios religiosos, como foi mencionado, se 

caracterizam, desde a crítica filosófica de Feuerbach, pela 

transferência dos atributos humanos aos entes divinos. Os 

hegelianos de esquerda compreendem essa metamorfose 

perfeitamente, mas negam-se a admitir e atribuir a mesma 

lógica ao mundo humano, completamente fetichizado nas 

sociedades que “vivem na pré-geohistória da humanidade”. 

A crítica que elaboram mistificam a Consciência. Não 

conseguem identificar e perceber, tampouco questionar, os 

processos reais de existência das pessoas, e os efeitos das 

representações nesta existência. As consequências prátias 

dessas representações. Tampouco os efeitos e 

“determinações recíprocas” entre a consciêcia e ser. 

Os problemas humanos concretos são reduzidos a 

problemas de entendimento filosofico, escolástico, e para a 

solução dos mesmos evoca-se a superação da mitificação 

filosófica. Ainda que pelo humanismo. Feuerbach é o mais 

destacado hegeliano de esquerda da vertente hegeliana 

humanista. Desta forma, a filosofia hegeliana, assimila o 

critério religioso de aferição dos fatos e transforma-se, 

consequentemente, num corpo de doutrinas em que a crítica 

cede seu lugar ao culto: “culto do direito, culto do Estado 

/.../ Todo problema ficou então reduzido aos dogmas e a fé 

nos dogmas. O mundo foi canonizado numa escala cada vez 

mais vasta /.../” (Marx & Engels, 1980, p. 16). 
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É dentro dessa tensão que se situa, para Marx & 

Engels, a filosofia hegeliana, alimentada pelo debate entre 

seus discípulos. E nesse confronto intelectual os hegelianos 

de esquerda também fracassam e sucumbem. Eles também 

o reinado das pessoas concretas pelo “reinado da religião, 

dos conceitos e do universal no mundo existente” (Marx & 

Engels, 1980, p. 16). 

Para os discípulos de Hegel a representação 

simbólica significa uma força que sujeita as pessoas, 

sutilmente. Eles imaginam a representação como verdade 

autêntica, verdade plena, depurada da realidade de um 

mundo rude e bárbaro, livre dos “miseráveis iletrados”. As 

duas tendências mais expressivas da filosofia hegeliana são 

os jovens hegelianos – de esquerda – e os tradicionais – de 

direita. Enquanto a primeira vertente critica a concepção 

religiosa ou teológica do mundo, a segunda a celebra. 

 

Tanto os jovens [de esquerda] como os velhos  

hegelianos [de direita] estão de acordo quando 

acreditam no reinado da religião dos conceitos 

e do universal no mundo existente. Uns 

combatem, como se se tratasse de uma 

usurpação, o domínio que os outros celebram 

como legítimo (Marx & Engels, 1980, p. 16). 

 

Os produtos da consciência são para os jovens 

hegelianos “cadeias reais”, o que para os velhos significava 

“laços reais”. O mais importante, no entanto, é que a 

consciência ganha autonomia absoluta na filosofia 

hegeliana. E a proposição para superar essas “cadeias e 

laços” é atribuída a um novo tipo de consciência. Deste 

modo, contrapondo-se à consciência teológica os hegelianos 
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de esquerda propõem a consciência crítica e laica: 

 

/.../ Os jovens hegelianos devem lutar apenas 

contra estas ilusões da consciência. Como na 

sua imaginação, as relações entre os homens, 

todos os seus atos e gestos, as suas cadeias e os 

seus limites são produtos da consciência, os 

jovens hegelianos, coerentes com os princípios 

hegelianos, propõem aos seres humanos um 

postulado moral: substituir a sua consciência 

atual pela consciência humana crítica (Marx & 

Engels, 1980, p. 17). 

 

Os hegelianos concebem a consciência como 

categoria fundante do ser social. Postulam ser a consciência 

o centro dinâmico do ser humano: “[a] transformação da 

consciência significa [para eles] interpretar 

diferentemente aquilo que existe, isto é, aceitá-lo com uma 

interpretação diferente” (Marx & Engels, 1980, p. 17, grifos 

meus). Se o que existe é interpretado como feito por Deus, 

basta propor a consciência crítica ou absoluta como feitora 

do  mundo para corrigir o equívoco filosófico. Não 

percebem que tanto Deus como a Consciência, posicionados 

nesses termos, não passam de entes abstratos, mentais e 

equivalentes. Por isso, para Marx & Engels, a contribuição 

mais relevante do “criticismo” hegeliano é a dialética, já que 

suas categorias não conseguem se desprender do plano ideal, 

e analisar a estrutura última do ser social, deslocar-se do 

pensamento puro para apreender a realidade concreta [“fazer 

o caminho de volta”]. A natureza do ser teológico é 

equivalente à natureza do ser consciente. Ambas são 

postuladas como construtos metafísicos. 

Os problemas humanos convertem-se em falsas ou 
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verdadeiras representações e os jovens hegelianos 

proclamam sua luta contra a falsificação da “fraseologia” 

religiosa. Ao restringirem seu campo de reflexão às 

representações, ideias, conceitos e imaginação, projetados 

pela consciência, alertam Marx & Engels: “esquecem que 

lhes opõe uma outra fraseologia e de que não é lutando 

contra a fraseologia de um mundo que se luta com o mundo 

que realmente existe” (Marx & Engels, 1980, p. 17). 

Esta tomada de posição “prático-crítica” afasta Marx 

& Engels dos hegelianos e lhes possibilita enxergar e 

desvendar os limites da filosofia hegeliana; em especial, da 

filosofia dos hegelianos de esquerda. Esta restringe o 

existente ao campo das ideias e do pensamento. Isto é, à 

consciência crítica. O que Marx & Engels farão a partir 

dessa crítica não é abandonar a filosofia a sua própria sorte, 

mas reconstruí-la desde uma perspectiva materialista da 

geohistória. Marx & Engels fundam uma nova filosofia no 

universo da ontologia: a filosofia da práxis. 

O ser dessa nova ontologia é o ser social. Não mais 

o ente metafísico “puro” e/ou absoluto, mas o complexo 

social e/ou a totalidade do ser social, a efetivação concreta 

do sujeito geohistórico. Eles passarão a inquirir, a se 

embrenhar, na descoberta e exposição da dinâmica interna 

das forças sociais que determinam a existência humana: as 

forças de sujeição e de emancipação, em conflito antagônico 

e contraditório, na sociedade moderna, industrial e 

capitalista. 

Esta nova ontologia começa a ser esboçada, 

timidamente, aqui, na Ideologia Alemã, quando Marx & 

Engels interpelam a filosofia hegeliana e a realidade alemã, 
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quando buscam compreender, geohistoricamente, a relação 

entre a sua crítica e o seu próprio meio material (Marx & 

Engels, 1980, p. 17). Neste momento a geogeohistória 

reduzida à consciência passa a ser concebida como 

realização do ser humano consciente, dos seres humanos 

reais, dos seres humanos em atividade. Posição filosófica 

que desencadeia uma série de questões que Marx & Engels 

apenas indicam na Ideologia Alemã, para depois retomá-las 

de forma mais aprofundada em obras subsequentes. Estas 

questões são da seguinte ordem: 

 

• Qual a relação entre filosofia (atividade intelectual) 

e sociedade (socialismo69 ou associacionismo)? 

• Qual a relação entre prática social (atividade material 

realizada sobre a natureza) e prática teórica 

(atividade imaterial realizada sobre si mesmo)? 

• Qual a relação entre Estado (política) e sociedade 

civil (economia)? 

• Qual a relação entre pensamento (subjetividade) e 

realidade (objetividade)? 

• Como essas relações são produzidas e quais são seus 

princípios motores? 

 

Para responder a essas questões é preciso, pelo 

menos, identificar os princípios, a visão de mundo, os 

                                                      
69 Parece estranho, mas socialismo não se reduz para Marx apenas a uma 

estratégia política das forças que se contrapõe ao capital; significa 

também, como proposto nos Manuscritos de Paris, a forma de os seres 

humanos se relacionarem entre si, deles se associarem e se socializarem 

reciprocamente. O que se assemelha ao que Mauss (2001) chama de 

associacionismo. 
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critérios e métodos que servem de base para a “ontologia 

materialista da geohistória”, proposta por Marx & Engels. 

 

2.2. Reconstrução categorial e proposições teóricas 

 

O ponto de partida da filosofia da práxis “são os 

indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais 

de existência, quer aquelas que encontrou já elaboradas 

quando do seu aparecimento quer aquelas que ele próprio 

criou. Essas bases são verificáveis empiricamente” (Marx & 

Engels, 1980, p.18, negritos nossos). 

A ação e condição da existência humana são 

determinadas, objetivamente, como a existência de qualquer 

outro ser vivo, por sua relação com a natureza e todos os 

seres vivos no cosmos. A existência humana implica uma 

ação, um movimento com a natureza, um intercâmbio com 

a natureza. Este é o momento originário do ser social. Marx 

& Engels o compreendem como mundo origninário da 

gênese e desenvolvimento do ser social, como complexo do 

trabalho. Portanto, essa gênese inicia com o ato de trabalho. 

A “atividade humana sensível” teria provocado um salto 

ontológico, uma ruptura, que potencializou a humanidade 

latente, imanente, ao ser humano. 

Por isso o trabalho humano lhes aparece como um 

ato de objetivação que distingue o mais inferior dos homens 

do mais superior dos animais. Não é, portanto, como Hegel 

pensava: a “consciência absoluta” ou o pensamento em 

geral, mas a “produção dos meios de existência” (Marx & 

Engels, 1980, p. 18), o fundamento diferenciador do gênero 

humano dos demais gêneros da natureza. 
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Essa perspectiva, que dá primazia ao ser humano, 

aos atos humanos, e às ideias e pensamentos aí presentes, 

que se propõe como fundamento ontológico da 

geogeohistória humana, não é apenas um ponto de partida 

de investigação, mas uma nova concepção de filosofia da 

geohistória70, inaugurada com Marx & Engels. Uma 

geohistória materialista que emerge da relação do ser 

humano com a natureza, dos seres humanos entre si, e dos 

desdobramentos daí decorrentes. É uma geohistória 

materialista porque concentra sua análise no ser humano, 

nas possibilidades do devir humano do homem, do vir a ser. 

“Toda historiografia deve necessariamente partir dessas 

bases naturais e da sua modificação provocada pelos seres 

humanos no decurso da sua [geo]história” (Marx & Engels, 

1980, p. 19). 

O ser humano é natureza e, diferentemente de todas 

as outras espécies e gêneros, no seu percurso geohistórico 

de satisfação das necessidades primárias decorre, 

necessariamente, a humanização de todas as coisas com que 

o ser humano se envolve. A natureza é humanizada. E esses 

dois aspectos, como assinalam Marx & Engels, são 

indissociáveis, e desde sempre: “enquanto existirem seres 

humanos, a sua história e a da natureza [geográfica] 

condicionar-se-ão reciprocamente” (Marx & Engels, 1980, 

p. 18). 

                                                      
70 É uma questão a ser investigada os motivos que levaram, no decorrer 

do Pós-guerra, com a hegemonia do capitalismo norte-americano, no 

contexto internacional, a filosofia da história perder o lugar de destaque 

de análise crítica no âmbito das ciências do homem, para a filosofia das 

ciências, como é a filosofia de Thomas Khun. 
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Marx & Engels vão desfazendo a “ganga mítica” que 

ainda corroía a rebeldia do pensamento hegeliano e 

fortalecendo a geohistória materialista ou humanista com a 

dialética, justamente a combinação ausente em Feuerbach. 

O resultado da imbricação humanismo e dialética é a 

conquista de uma nova imagem do ser social, uma nova 

forma de se tornar visível aos olhos da investigação 

sistemática e reflexiva. A geohistória passa a ser entendida 

como processo efetivo de humanização do ser humano: “ao 

produzirem os seus meios de existência, os seres humanos 

produzem indiretamente a sua própria vida material” (Marx 

& Engels, 1980, p. 19), se apropriando da natureza, de si, e 

elaborando os meios necessários, os instrumentos 

específicos de trabalho, para reproduzir a existência. Por 

vida material Marx & Engels não entendem apenas a 

“natureza física dos indivíduos”, mas também uma forma de 

“manifestar a sua vida, um modo de vida determinado”. 

Quer isto dizer que os seres humanos exteriorizam aquilo 

que “as condições materiais de produção” ou o “modo de 

vida” permitem. As condições materiais são seus limites 

geohistóricos. 

O pensamento e a imaginação, como dimensões 

imanentes à natureza humana, devem ser entendidos como 

sentidos humanos, além do paladar, olfato, visão, audição e 

tato; e têm nas condições geohistóricas suas fronteiras: “a 

forma como os indivíduos manifestam a sua vida reflete 

muito exatamente aquilo que são” (Marx & Engels, 1980, p. 

19). 

Marx & Engels demonstram, na sequência da 

Ideologia Alemã, como a teoria materialista da geohistória 
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pode ser verificada empiricamente, tomando as diferentes 

formas de produção material ou humana: as relações sociais 

de propriedade, as forças produtivas a que cada indivíduo 

particular entra em contato e a complexidade que este 

processo instaura. 

Antes, porém, de prosseguir nessa síntese que 

procura caracterizar os fundamentos da ambivalência do 

conhecimento, analisado sobre a crítica ao hegelianismo de 

esquerda, por Marx & Engels71, gostaria de me ater a uma 

questão que leva em consideração o método de Marx & 

Engels, e que se revela como uma autêntica teoria do 

conhecimento. É que está presente na construção desse 

humanismo, dessa concepção filosófica da geohistória, o 

que chamamos em sociologia de teoria do conhecimento ou 

epistemologia. Um conjunto de proposições para se 

conhecer, entender, apreender o mundo “real” dos seres 

humanos72. 

É o que alguns teóricos (Lessa, 2002; Antunes, 2000; 

Lukács, 1979a e 1979b; Frederico, 1995; Mészáros, 2002; 

Lövy, 2002) têm chamado de ontologia materialista (ou 

humanista) da geohistória. Ela confronta o ser humano com 

o pensamento. O ponto de inflexão dessa ontologia é o 

seguinte: Marx & Engels tomam o real como o existente. A 

realidade como processo de reprodução vital, ou seja, como 

o ser humano se efetiva no mundo dos seres humanos, 

                                                      
71 As teses sobre o humanismo foram sistematizadas com mais força e 

ênfase nos Manuscritos de Paris, em 1844. 
72 Sérgio Lessa (2002) em seu livro Mundo dos homens: trabalho e ser 

social, realizou grande esforço intelectual visando ressaltar os contornos 

fundamentais da epistemologia marxista, inspirado na Ontologia do ser 

social de György Lukács. 
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ontologicamente. 

 

/.../ São sempre indivíduos particulares 

[vinculados a relações sociterritoriais 

específicas e históricas], com uma atividade 

produtiva [trabalho concreto] que se desenrola 

[reproduz] de um determinado modo, que 

entram em relações sociais e políticas 

determinadas /.../. A estrutura social e o Estado 

resultam do processo vital dos indivíduos 

particulares; /.../ daquilo que são na realidade, 

isto é, como trabalham e produzem 

materialmente (Marx & Engels, 1980, p. 24, 

grifos meus). 

 

Uma importante proposição, embora cortada, 

aparece como nota de pé de página: 

 

As representações aceitas por estes indivíduos 

são ideias quer sobre as suas relações com a 

natureza, quer sobre as relações que 

estabelecem entre si ou quer sobre sua própria 

natureza. É evidente que em todos esses casos, 

tais representações constituem a expressão 

consciente –real ou imaginária– das suas 

relações e das suas atividades reais, da sua 

produção, do seu comércio, do seu 

comportamento político e social /.../, se nas 

suas representações consideram a realidade 

invertida, este fenômeno é ainda uma 

consequência do seu modo de atividade 

material e das relações sociais /.../ (Marx & 

Engels, 1980, p. 25). 

 

Já no primeiro enunciado temos um ser humano 

particular que, para além de produzir e reproduzir a sua 

existência, desenvolve a sociedade e o Estado. Portanto, um 
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ser que se diferencia dos demais seres existentes na natureza 

em função do “processo vital”. A consciência não existe 

desconectada desse processo. No segundo, a categoria 

consciência ou representação consciente pode se “inverter” 

caso a realidade material inverta a relação entre sujeito e 

realidade73. Na medida em que a realidade segregue e 

relegue os indivíduos a uma condição de submissão. Neste 

caso, o ser humano deixa de se pôr como ser ativo do 

processo de representar e passa a assumir uma condição 

passiva: de criador de representações o ser humano passa a 

criatura representada. Essa posição ou condição do ser 

humano no processo de representação não é um dado sem 

relevância na perspectiva ontológica do ser social de Marx 

& Engels. 

O ser social de Marx & Engels é constituído pelos 

conteúdos revelados nesses dois enunciados. É um ser 

natural dotado de consciência. Vale dizer, um 

genericamente ser ambivalente, simultaneamente natural e 

social. É um ser ontologicamente consciente dessas 

condições imanentes à sua natureza. Essa condição o 

diferencia de qualquer outro ser encontrado na natureza. 

Esta é a característica ontológica do ser humano. 

Quanto mais o ser social humaniza a natureza no 

decurso da geohistória humana, dela se afastando e sem 

jamais anular essa sua dimensão de ser natural, mais essa 

ontologia se confirma. Mais o ser humano universaliza a sua 

humanidade, e mais ele confirma a sua humanidade num 

                                                      
73 O que foi demonstrado na análise do fetichismo e da reificação do 

conhecimento, centrada na categoria da certificação da força de trabalho 

potencial discente. 
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processo contínuo de complexificação social. 

O grande paradoxo é que esse mesmo ser humano 

socioterritorializa a sua humanidade, por complexas 

mediações, e acaba perdendo a condição e o lugar 

geohistórico de sujeito nesse processo de exteriorização. O 

que desencadeia, contraditoriamente, a desumanização do 

ser humano. A racionalidade e funcionalidade das formas de 

intercâmbio, dos mercados, das formas de trabalho etc. são 

os médiuns, por excelência, dessa desumanização. Mas com 

um fato geohistórico fundamental: tais médiuns são 

engendrados pelo metabolismo do capital. 

O ser social de Marx & Engels é um ser ativo e 

consciente dessa sua condição, que produz ideias e 

representações; que se exterioriza através de uma 

diversidade de complexos sociais: a música, a escrita, a arte, 

o teatro, o trabalho /.../. Por isso é um ser particular que se 

singulariza em realidades geohistóricas específicas e que 

está fadado a transformar-se continuamente em seu vir a ser. 

Transformação que pode degredar a sua condição humana 

de sujeito como pode potencializá-la. A qualidade da 

transformação depende das forças sociais que se impõem 

socialmente. O que não se pode impedir é a transformação, 

uma vez que o ser social é criativo e precisa inventar 

sociedades para existir. Transformação plena de tensões e 

conflitos, dado à diversidade dos interesses, necessidades e 

vontades humanas, seja com a natureza ou com o próprio ser 

humano, e dado às condições sociais de reprodução do 

existente. 

É com essa perspectiva ontológica da geohistória 

que Marx & Engels reconstroem as categorias consciência e 
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ideologia. 

 

São os seres humanos que produzem as suas 

representações, as suas ideias, etc. (tais como 

são condicionados pelo modo de produção da 

sua vida material /.../ e o seu desenvolvimento 

ulterior na estrutura social e política), mas os 

seres humanos reais, atuantes, incluindo as 

formas mais amplas que estas possam tomar. A 

consciência nunca pode ser mais do que o Ser 

consciente; e o Ser dos seres humanos é o seu 

processo de vida real74 (Marx & Engels, 1980, 

p. 25, grifos meus). 

 

Nesta proposição é inegável que Marx & Engels 

falem em consciência admitindo uma ontologia materialista. 

Mesmo que não denominem essa filosofia de ontologia, eles 

a esboçam cabalmente enquanto filosofia geohistória, 

concepção de ser humano, da natureza humana desse ser. Se 

essa proposição for plausível, estamos diante de uma 

autêntica antropologia: uma teoria geral do ser humano. Sem 

tal perspectiva seria impossível conceber o ser humano 

como um ser “construtivo”, que constrói e reconstrói 

continuamente o seu vir a ser. 

Eles também admitem que esse ser não é “mais do 

que o Ser consciente”. Mas isso é muita coisa quando 

comparamos essa ideia de Ser consciente com aquela 

consciência metafísica dos hegelianos. O que é Ser 

consciente? Ser consciente de quê? É Ser consciente das 

suas atividades e possibilidades de existir na geohistória, de 

                                                      
74 Aqui há proposições que refutam a hipótese de o marxismo constituir 

em um economicismo. O “processo de vida real” não é apenas a 

produção, envolve “as formas mais amplas que estas possam tomar”. 
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refletir e escolher, de decidir sobre o destino da humanidade 

e de si mesmo. O ser humano, mediado pela consciência, é 

um ser dotado de liberdade. O ser consciente da vida real, 

material, religiosa, mitológica etc. 

 

/.../ E se em toda a ideologia os seres humanos 

e as suas relações nos surgem invertidas, tal 

como acontece numa câmara escura, isto é 

apenas o resultado do seu processo de vida 

geohistórico, do mesmo modo que a imagem 

invertida dos objetos que se forma na retina é 

uma consequência do seu processo de vida 

diretamente físico (Marx & Engels, 1980, p. 

26, grifos dos autores). 

 

Aqui aparece, então, a ontologia materialista da 

geohistória, que como perspectiva apreende, através da 

dialética, o movimento vivo dos seres humanos: a 

objetividade e a subjetividade nas relações sociais. Antes de 

explicitarmos a discordância radical de Marx & Engels com 

a filosofia hegeliana, comentemos rapidamente sobre o 

procedimento epistemológico que talvez tenha sido 

inaugurado na Ideologia Alemã. 

Parece que Marx & Engels, na sua forma de exporem 

a problemática da ideologia e da consciência e nas críticas 

que fazem aos hegelianos de esquerda, constroem, 

concomitantemente a esta crítica, uma teoria do 

conhecimento, ou seja (se é que podemos dizer assim), Marx 

& Engels postulam o que temos chamado de politicidade do 

conhecimento, e por essa razão, se diferencia das teorias que 

criticam, em duas dimensões: no critério de aferir o real, no 

método; e na finalidade de se conhecer o real. Em que 

sentido pode-se dizer que uma coisa foi ou é conhecida e 
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qual a intenção desse conhecimento. 

Já no primeiro enunciado, a politicidade do 

conhecimento, aqui ressaltada, pode ser percebida 

claramente75. Como o entendimento do social tem sua 

explicação na realidade material, vale dizer, no ser social,  o 

entendimento dele tem que partir da atividade ancorada em 

sua existência material –a instância que viabiliza a vida 

material, a existência do ser humano– para a consciência 

reflexiva que julga e avalia. Se esse é um método ou critério 

de aferição do real, para Marx & Engels é também a forma 

como deve proceder a exposição do conhecimento: do real-

concreto para o abstrato: o concreto pensado e a volta ao 

real-concreto. Método e intenção do conhecimento têm o 

mesmo fio condutor, suas bases são as relações concretas 

dos seres humanos: os indivíduos reais e a geohistória real. 

Este fato é explicitado quando Marx & Engels 

criticam a concepção feuerbachiana da geohistória, que 

reduz o “mundo sensível” à “contemplação” e 

“sentimentos”. Dessa forma, Feuerbach, como filósofo, 

permanece preso ao idealismo, quando “trata do ser humano 

como uma entidade em vez de se referir aos seres humanos 

geohistóricos reais” (Marx & Engels, 1980). 

Feuerbach não percebe que o mundo sensível em seu 

redor não é objeto dado diretamente para toda a eternidade, 

e sempre igual a si mesmo, mas antes o produto da indústria, 

do estado e da sociedade, isto é, um produto geohistórico /.../ 

e modifica o seu regime social em função das modificações 

das necessidades (Marx & Engels, 1980, p. 30). 

                                                      
75 A 11ª tese contra Feuerbach confirma essa hipótese. 
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Feuerbach apenas percebe o ser humano como 

“objeto sensível” e nunca como “sujeito sensível”76; como 

também “não critica as condições vigentes de vida”. 

“Enquanto materialista, Feuerbach nunca faz intervir a 

geohistória, e quando aceita a geohistória, não é materialista. 

Nele, geohistória e materialismo são coisas completamente 

separadas” (Marx & Engels, 1980, p. 33). 

É por isso que Feuerbach não conseguiu perceber 

aimportância que tem para o conhecimento a empiricidade 

dos fatos. O quê e o como os seres humanos fazem em vida 

e pela vida é o que eles são realmente e não o que imaginam. 

Feuerbach não conseguiu conciliar geohistória e 

materialismo e permaneceu um filósofo ligado à tradição 

idealista. Em outros termos, não conseguiu fazer a transição 

da filosofia social para a teoria social. 

Uma vez que Marx & Engels perceberam a 

necessidade de explicar a face empírica dos fatos sociais 

particulares, e sem qualquer mitificação, pareceu-lhes 

importante, de igual modo, mostrar “os elos existentes entre 

a estrutura social (a distribuição do poder e das riquezas, 

considerando a hierarquia e estratificação social), a política 

(relações e distribuição do poder) e a produção 

(apropriação de riquezas)” (Marx & Engels, 1980, p. 24, 

negritos meus). Paratanto, Marx & Engels indicaram alguns 

pressupostos77 que nos interessam diretamente, além de 

                                                      
76 Aqui Marx & Engels se revelam como críticos mordazes da 

objetualização. 
77 Esses enunciados são “momentos” que existiram desde o início da 

história dos primeiros seres humanos (Marx & Engels, 1980, p. 35). 

Momentos genuinamente antropológicos. 
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auxiliar-nos no esclarecimento da teoria do conhecimento: 

 

1. Os seres humanos devem estar em condição de poder viver a 

fim de “fazer geohistória”; como para viver os seres humanos 

têm que produzir, temos, então, que o “primeiro ato 

geohistórico é a produção”78; 

2. Uma vez satisfeita a primeira necessidade, a ação e os 

instrumentos conduzem a novas necessidades; 

3. Os seres humanos que em cada dia renovam a sua própria vida, 

criam outros seres humanos ao reproduzirem-se (Marx & 

Engels, 1980, p. 33). 

4. Conjunto das forças produtivas acessíveis aos seres humanos 

determina o estado social e que se deve, consequentemente, 

estudar e elaborar a ‘geohistória dos seres humanos’ em estreita 

correlação com a geohistória da indústria e das trocas (ibidem, 

p. 35). 

 

“Logo, manifesta-se imediatamente um sistema 

de laços materiais entre os seres humanos que é 

condicionado pelas necessidades e o modo de produção79  

e que é tão velho como os próprios seres humanos” (Marx 

& Engels, 1980, p. 35, negritos meus). Concluem Marx & 

Engels: “e só agora, depois de já examinados quatro 

momentos, quatro aspectos das relações históricas 

originárias, nos apercebemos de que o ser humano também 

possui ‘consciência’”; mas também ideologia. Consciência 

                                                      
78 Essa proposição nega a acusação de Marx & Engels terem reduzido “o 

processo vital dos indivíduos particulares” ao produtivismo. A 

“produção” é “o primeiro ato da história”, não o único, tampouco a 

finalidade última do ser humano. Mas é o ato ontológico paradguimático, 

fundador do ser social. Aquela sem a qual o ser humano não pode existir. 
79 Impossível admitir o indivíduo fora da sociedade. Todas as abstrações 

que partem desse pressuposto são equivocadas, do ponto de vista da 

teoria social marxiana. Ou conduzem a tautologia ou a abstração do 

indivíduo. 
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em si e para si nas relações com a natureza e com os seres 

humanos. E, ainda, consciência de si: autoconsciêcia. 

Percebe-se, então, que a teorização marxiana sobre o 

conhecimento do ser social, na concepção materialista da 

geohistória, admite um pressuposto ontológico: a primazia 

do mundo existente. O mundo existente é um primado em 

relação às representações, à consciência e às ideologias. Isto 

porque, natural e historicamente, o pressuposto da existência 

do ser social é seu corpo material orgânico e inorgânico, 

enquanto seu “espírito”, consciência e ideologias formam-

se a partir do ato fundante de produzir as condições materiais 

de existência. 

Esta ontologia humanista da geohistória é a grande 

contribuição de Marx & Engels,  proposta nesta obra, que é 

a Ideologia Alemã. 

Após essa reflexão, imposta pela forma como os 

próprios autores apresentam suas ideias esboçando os 

critérios metodológicos, premissas e princípios básicos da 

filosofia da práxis, a partir de uma ontologia humanista da 

geohistória, vejamos como Marx & Engels encerram esse 

debate com os hegelianos de esquerda. 

Diferentemente dos filósofos idealistas que 

absolutizam a ideia e a consciência frente ao primado do 

mundo existente, Marx & Engels partem do concreto 

pensado –o mundo existente (o concreto) abordado pela 

tradição (o pensamento); eles não descartam a tradição do 

pensamento hegeliano– para atingir o mesmo ponto: “o 

processo de vida dos seres humanos”. É, portanto, “a partir 

do seu processo de vida real que se representa o 

desenvolvimento dos reflexos e das repercussões 
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ideológicas deste processo vital” (Marx & Engels, 1980, p. 

26). 

A consciência e a ideologia resultam do processo de 

vida dos seres humanos e “a moral, a religião, a metafísica 

perdem imediatamente toda a aparência de autonomia”. 

Essas dimensões do ser social 

 

/.../ não têm geohistória, não têm 

desenvolvimento; serão antes os seres humanos 

que, desenvolvendo a sua produção material e 

as suas relações materiais, transformam, com  

esta realidade que lhes é própria, o seu 

pensamento e os produtos desse pensamento. 

Não é a consciência que determina a vida, 

mas sim a vida que determina a consciência. 

Na primeira forma de considerar este assunto, 

parte-se da consciência como sendo o 

indivíduo vivo, e na segunda, que corresponde 

à vida real, parte-se dos próprios indivíduos 

reais e vivos e considera-se a consciência 

unicamente como sua consciência80 (Marx & 

Engels, 1980, p. 26, negritos nossos). 

 

Como dizíamos acima, o desfecho desse debate entre 

Marx & Engels e os hegelianos ocorre com a rejeição da 

                                                      
80 “Esta forma de considerar o assunto [de compreendê-lo] não é 

desprovida de pressupostos. Parte de premissas reais e não as abandona 

um único instante. Estas premissas são os seres humanos, não isolados 

nem fixos de uma qualquer forma imaginária, mas apreendidos no seu 

processo de desenvolvimento real em condições determinadas, 

desenvolvimento este que é visível empiricamente. Desde que se 

represente este processo de atividade vital, a história deixa de ser uma 

coleção de fatos sem vida, como a apresentam os empiristas, e que são 

ainda abstratos, ou a ação imaginária de sujeitos imaginários, como 

apresentam os idealistas” (Marx & Engels, 1980, p. 26- 27, negritos 

nossos). 
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abordagem especulativa e a necessária politização da 

produção e/ou apropriação social do conhecimento. Isto é 

estender intencionalmente a teoria à prática, o que não é 

mais do que fazer política. Nesse momento, dizem Marx & 

Engels, começa a “ciência real”: a ciência da geografia e da 

história. E, digo eu: inicia a simultaneidade da teoria social 

marxiana, que reconhece a politicidade do conhecimento da 

teoria. Aqui ... 

 

É onde termina a especulação, isto é, na vida 

real, que começa a ciência real, positiva, a 

expressão da atividade prática, do processo de 

desenvolvimento prático dos homens. É 

nesse ponto que termina o fraseado oco sobre a 

consciência e o saber real passa a ocupar o seu 

lugar. Ao expor a realidade [de si e do cosmos], 

a filosofia deixa de ter um meio onde possa 

existir de forma autônoma. Em vez dela poder-

se-á considerar, quando muito, uma síntese dos 

resultados mais gerais que é possível abstrair 

do estudo do desenvolvimento geohistórico 

dos seres humanos. Estas abstrações, tomadas 

em si, destacadas da geohistória real não têm 

qualquer valor. Podem quando muito servir 

para classificar mais facilmente a matéria, para 

indicar a sucessão das suas estratificações 

particulares. Mas não dão, de forma alguma 

como a filosofia /.../ um esquema segundo o 

qual se possam acomodar as épocas históricas. 

Pelo contrário, a dificuldade começa 

precisamente quando se inicia o estudo (a 

procurar as interdependências reais, práticas, 

dessas diferentes estratificações) e a 

classificação desta matéria, quer se trate de 

uma época passada ou do tempo presente. A 

eliminação destas dificuldades depende de 

premissas que é impossível desenvolver aqui, 

pois resultam do estudo do processo de vida 
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real e da atuação dos indivíduos de cada 

época. Iremos explicar através de exemplos 

geohistóricos algumas das abstrações que 

usaremos quando do estudo da ideologia (Marx 

& Engels, 1980, p. 27, negritos nossos). 

 

Essas considerações, como assinalam Marx & 

Engels, tomam como base algIIuns princípios: o ser humano 

em uma atividade particular, integrado às relações sociais 

específicas, que são visíveis empiricamente. O esboço desta 

atividade é a representação de uma nova concepção 

geohistórica, deixando de expressar a biografia de 

personalidades públicas e de uma “coleção de fatos sem 

vida”, para consistir numa geohistória viva, que espelhe a 

diversidade de conflitos entre os seres humanos reais, 

associados politicamente, e que exteriorizam os seus 

interesses, paixões, desejos, frustrações etc. 

De manifestação da consciência mítica a geohistória 

ganha uma nova imagem como registro da vida real: 

“expressão da atividade prática, do processo de 

desenvolvimento prático dos seres humanos” (Marx & 

Engels, 1980, p. 27). Com o interesse de conhecer, cada vez 

mais profundamente, o mundo dos seres humanos, a 

filosofia especulativa perde seu lugar para o saber real, para 

a teoria social ou “ciência real”, e a problemática da 

representação do mundo, derivada da interpretação das 

ideias, perde o sentido pela descoberta do “território usado”, 

ou melhor, da realidade concreta e do concreto pensado. 

Marx e Engels, não foram os primeiros pensadores 

modernos a chamarem a atenção para a problemática das 

ideologias. Antes deles Rousseau e Bacon já tinham aludido 
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sobre este fato social. Dos perigos e armadilhas das teorias 

poderem assumir a condição de “ídolos”. Este é o ponto de 

vista de Bacon (Bacon, citado por Antiseri & Reale, 1990b). 

Um outro fato importante é que a teoria social marxiana, 

embora advertindo sobre a problemática da politicidade do 

conhecimento, põe em questão os critérios de verdade e 

falsidade do conhecimento. Este não assume uma dimensão 

autônoma. Está submergido no processo de vida real. Por 

essa razão, a produção e/ou apropriação do conhecimento é 

tratada como dimensão das tensões dialéticas entre 

superestrutura e infraestrutura na modernidade capitalista. 
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ENSAIO III 
 

HIPÓSTASE E/OU REIFICAÇÃO 

 

 

3.1. A categoria hipóstase na pré-modernidade 

 

A palavra hipóstase vem do grego hipóstase e deriva 

do infinitivo ύΦτστάνατ (hipostasiar), que se tem usado 

como equivalente a είνατ (ser), sobretudo reforçando o 

sentido de είνατ. Pode ser traduzida por “ser de um modo 

verdadeiro”, “ser de um modo real”, “ser de um modo 

autêntico”. Assim, hipóstase significa “verdadeira 

realidade”, “verdadeira ούσία” (Ousía). A hipóstase ressalta 

o problema categorial entre aparência e existência, 

particularidade e universalidade. Isto é, entre o ser que se 

supõe existir verdadeiramente e as formas de representação 

pelo pensamento. Neste caso, para Platão, ideias são 

verdades, uma vez que significam o ser. Como se tem 

contraposto, também, existência real (objetiva) e existência 

mental (subjetiva), e se equiparado a existência mental à 

conceitual, tem-se dito muitas vezes que as ideias platônicas 

não existem senão como fatos mentais ou como conceitos, 

e dizer o contrário é “hipostasiá-las”. Isto é, tratar as ideias 

como hipóstase dos conceitos (Moura, [sdp], p. 845 e Reale 

& Antiseri, 1999a). 

Admitindo-se o significado da hipóstase como uma 

“ficção ou abstração, falsamente considerada como real” e 

não apenas como “o que permanece nas coisas que mudam, 

e que é [substrato] idêntico das sucessivas qualidades 
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resultantes das transformações” – tal como a tradição 

aristotélica admite –, não podemos tomar o ser e sua 

representação como campos dissociados, formadores de 

dualidades diversas, como “oposições binárias” e 

contrapostas, como faz Moura. 

O real e o conceitual, na mentalidade antiga, 

conformam uma unidade. Essa dissociação só começa a ser 

esboçada com a clivagem entre céu [transcendente] e terra 

[imanente], espiritual e temporal, divino e humano, própria 

da concepção mítica e cristã do humano. Apenas aqui se 

efetua uma distinção substancial e dualista entre real e 

mental, conceitual e ideal. Na Antiguidade clássica, greco-

romana, tinha-se uma referência unitária e estática da 

transcendência, fundada na sociabilidade da “cidadania 

idealizada na pólis ático-jônica” (Moura, [sdp], p. 846). 

Na antiguidade não poderia ser formulado a 

hipóstase entre conceito e ideal, muito menos em Platão, 

pois nesse momento geohistórico 

 

O ideal de homem coincidia essencialmente 

com o conceito de homem; possuía-se então 

um ideal e um conceito unitários de homem. 

Quando Sócrates disse que o homem, 

conhecendo o bem pode praticá-lo, dizia 

igualmente que o homem ideal é aquele que, 

conhecendo o bem o aplica. Quando Platão 

declarou que a capacidade do homem, para 

contemplar a ideia constituía a sua qualidade 

mais essencial e sublime, estava 

simultaneamente a assumir com seu ideal esse 

homem que atingia a contemplação das ideias. 

Aos olhos de Aristóteles, o homem era um 

animal social e, portanto, o seu ideal era o 

homem social. Quando Epicuro ensinou que 
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nada existia para o homem em menor grau do 

que a sua morte, o ser ideal era que o homem 

pudesse viver de tal modo que não se 

preocupasse com a sua própria morte. 

Certamente, Sócrates não acreditava que todos 

os homens fossem capazes de reconhecer o 

bem e praticá-lo. Mas o indivíduo que o fazia 

apenas não atingirá esse conceito de homem, 

ou seja, o ideal de homem. 

Platão também não acreditava que todos os 

artífices e agricultores fossem sóbrios e 

moderados, todos os guerreiros corajosos e 

todos os governantes sábios, mas isso apenas 

significava que ainda  não se teriam adequado 

ao conceito ideal de artífices, agricultor, 

guerreiro e rei (Heller, 1982, p. 19). 

 

E, nesse sentido, conceito e ideal se circunscrevem à 

dialética teleológica, revelando o movimento de objetivação 

entre eles; de forma alguma correspondem a uma abstração 

que pudesse levar, em termos lógicos e ontológicos, a uma 

falsidade. 

Dessa forma, fica claro que não se pode utilizar o 

significado de hipóstase indiscriminadamente, mas revela- 

se que seu uso se presta para diferenciá-la do termo essência, 

que designa por vezes a substância individual concreta, 

aquela que é sempre sujeito e nunca predicado, e por vezes 

a espécie ou gênero, comum a várias substâncias individuais 

concretas. 

Galeano chamava hipóstase de sujeito individual em 

seu último complemento: a substância complementada na 

razão da espécie possuía para Galeano, perfeita substância. 

São Tomás de Aquino refere-se a ela como “ser de uma 

coisa em sua completude”, o “ato pelo qual ela existe por si 

mesma”. Para Aquino, hipóstase é a substancia particular 
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mas não de qualquer modo, senão em seu complemento. Os 

neoplatônicos, por outro lado, deram um caráter metafísico 

à hipóstase. Plotino, por exemplo, chama de hipóstase três 

substâncias: o Uno, a Inteligência e a Alma do Mundo. O 

Uno ou primeiro Deus dá origem por contemplação à 

inteligência, e esta, por vez, dá origem à Alma do Mundo. 

Filón, que concebeu logos como uma hipóstase engendrada 

por Deus, como muitos teólogos cristãos, perseguiu a 

mesma direção indicada pelos neoplatônicos (Moura, [sdp], 

p. 845 e Reale & Antiseri, 1999a; 1999b; 1999c). 

 

3.2. A categoria hipóstase na dialeticidade da história e da política 

 

O conceito de hipóstase foi adquirindo vários 

significados na geohistória. Neste trabalho chama-se 

atenção para o desdobramento que essa categoria teve no 

âmbito da teoria social marxiana, como pressuposto da 

teoria crítica da ideologia. Os enfoques de Karel Kosík 

(1969) e Della Volpe (1980), por exemplo, revelam a 

relevância dessa categoria e fortalecem as proposições que 

temos sugerido. 

A concepção de Kosík é aquela que melhor se nos 

apresentou para tornar plausível a compreensão mais exata 

do significado da racionalidade da hipóstase na 

modernidade capitalista. Neste aspecto, Kosík sublinha a 

concretude da racionalidade hipostasiada na persistente 

contradição entre universalidade versus particularidade, nas 

sociedades organizadas em classes sociais. É, por 

conseguinte, uma racionalidade ampla, que plasma a 

totalidade das práticas sociais, isto é, os diversos planos de 
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sociabilidade humana. Conforme Kosík: 

 

A hipóstase e a posição de privilégio atribuída 

ao todo em confronto com as partes (fatos) 

constituem um dos caminhos pelos quais se 

chega à falsa totalidade, em vez de à totalidade 

concreta. Se o processo do inteiro em relação 

aos fatos representa uma realidade verdadeira 

e superior, então81 a realidade pode existir 

também independente dos fatos, sobretudo 

daqueles que contradigam. Nesta fórmula, que 

hipostasia e torna independente o todo diante 

dos fatos, se apresenta uma justificação teórica 

do subjetivismo que despreza e força os fatos 

em nome de uma ‘realidade superior’. A 

faticidade dos fatos não equivale à sua 

realidade, mas à sua fixada superficialidade, 

unilateralidade, imobilidade. A realidade dos 

fatos se opõe à faticidade dos fatos não porque 

seja uma realidade de outra ordem e, portanto, 

neste sentido, uma realidade independente dos 

fatos, mas porque é a relação interior, a 

dinâmica e o contraste dos fatos. O predomínio 

do processo do todo sobre os fatos, a atribuição 

às tendências de uma realidade superior à 

realidade dos fatos, e com isso a transformação 

da tendência –de tendência dos fatos em 

tendência independente dos fatos– exprime o 

predomínio do todo hipostasiado sobre as 

partes e, portanto, o da falsa totalidade sobre a 

totalidade concreta82 . Se o processo do todo 

                                                      
81 “A distinção dos fatos com base em seu significado e na sua 

importância não é o resultado de uma avaliação subjetiva, mas o 

resultado do conteúdo objetivo dos fatos isolados” (Kosík, 1969, p, 45). 
82 “A realidade [pode ser compreendida] como totalidade concreta, isto 

é, como um todo estruturado em curso de desenvolvimento e de 

autocriação /.../ [Para Kosík] totalidade não significa todos os fatos, 

[mas] realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou do qual 

um fato qualquer (classes de fato, conjuntos de fatos) pode vir a ser 

racionalmente compreendido” (Kosík, 1969, p. 35). 
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possui uma realidade superior aos fatos e já não 

constitui a realidade e regularidade de cada um 

dos fatos, ele se torna qualquer coisa 

independente dos fatos e, por conseguinte, leva 

uma existência de ordem diversa daquela dos 

fatos. [O] todo é separado das partes e existe 

independente delas (Kosík, 1969, p. 47, itálicos 

nossos). 

 

De fato, a racionalidade hipostasiada nos clássicos 

da teoria marxiana tem na crítica ao “método da 

decomposição” das ciências naturais, que consiste em 

reduzir a “corpúsculos” diminutos e simples a complexidade 

dos seres, uma referência relevante. 

A transposição acrítica desse procedimento 

metódico para a produção e/ou apropriação do 

conhecimento acerca do ser social não tem outro resultado 

senão o desenvolvimento da racionalidade intelectiva que 

hipostasia o conhecimento assim produzido. Marx reage a 

esse procedimento na sua crítica à Economia Política 

Clássica. 

 

Justamente porque a Economia Política não 

compreende a coerência do movimento [a 

intricada rede de sociabilidade do capital] 

pode, por exemplo, opor a teoria da 

concorrência à do monopólio, a da livre 

empresa à da corporação, a da divisão da terra 

à do grande latifúndio, pois concorrência, 

liberdade de empresa e divisão da terra foram 

compreendidas e estudadas somente como 

consequências casuais, deliberadas e 

impostas pelas forças do monopólio, da 

corporação e da propriedade feudal, e não 

como seus resultados necessários, 

inevitáveis e naturais [objetivos e não  
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subjetivos, como alude Kosík]. [Marx afirma o 

procedimento coerente] Nossa tarefa é agora, 

portanto, a de compreender a conexão essencial 

[totalidade relevante] entre propriedade 

privada, cobiça /.../. [Tanto a Economia 

Política como a Teologia, argumenta Marx,] 

dão por suposto como fato, como geohistória, 

aquilo que deve explicar (Marx, 1984, p. 104-

105, negritos nossos). 

 

Evitando esse equívoco da Economia Política 

decorrente da desconsideração dos fenômenos reais e 

concretos que se explicitam na geohistória, Marx afirma: 

“nós partimos de um fato econômico, atual”. Qual seja: 

“[aquele em que] o operário é mais pobre quanto mais 

riqueza produz, quanto mais cresce sua produção em 

potência e volume. [No momento geohistórico em que] o 

trabalhador se converte em uma mercadoria tanto mais 

barata quanto mais produz” (Marx, 1984, p. 105). O objeto 

de pesquisa está definido, é geohistórico, objetivo e 

concreto, resultado das determinações sociais, e o que 

carece de resolução não é outra coisa que o projeto 

emancipatório na modernidade. Nesse aspecto, além de 

geohistórico, admite outra categoria que está subjacente e 

que já enunciamos: a politicidade do conhecimento. 

Aprofundemos as considerações sobre essa categoria tão 

relevante na teoria social marxiana83. 

                                                      
83 Analisaremos como se processa a racionalidade da hipóstase, de um 

modo mais concreto, quando tratarmos de categorias empíricas como a 

cidadania e o contrato social. Aqui pretendemos, tão-somente, apreender 

o significado categorial da hipóstase em termos mais abrangentes, ainda 

que sem descuidar da objetividade como ela se instaura na produção das 

teorias sociais. Isto é, como ela é plantada pelo produtor de 

conhecimento, no momento mesmo em que ele o produz por meio de 

procedimentos metódicos. Aliás, é por isso que admitimos haver na 

hipóstase uma racionalidade e que esta precisa ser analisada. A hipóstase 

é uma prática teórica característica que pode ser verificada em teorias que 
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A análise da racionalidade hipostasiada é importante 

para a ontologia materialista da geohistória porque ela 

possibilita, como análise crítica, questionar a “abstração 

falsamente considerada como real”. Ela desmascara a 

autenticidade dos conhecimentos forjados unicamente na 

abstração, inclusive nas abstrações empíricas. 

Conhecimentos que deixam de investir em desnudar e expor 

a trama das mediações geohistóricas dos fatos sociais, que 

não partem dos fatos concretos. Põe em questão a 

veracidade dos resultados e conclusões de pesquisas e 

estudos que desconsideram a imbricação e concreticidade, 

universalidade e particularidade. Isto é, critica as formas 

hipostasiadas do conhecimento como autênticos, revelando 

a neutralidade e o subjetivismo como ausência de 

objetividade. É uma crítica simultânea: ao mesmo tempo 

que critica as teorias conformadas à racionalidade 

hipostasiada, critica a realidade que permite essa 

racionalidade Diversos pensadores têm analisado como o 

fetichismo, a alienação, a ideologia explicam a dominação 

no sistema do capital sobre os diversos complexos sociais 

que constituem a modernidade: da política, da cultural, da 

vida cotidiana –como fazem Gramsci (1981; 1988a), Lukács 

(1978; 1979b) e Mészáros (1981; 2002). Este último com 

reflexões diretas sobre a alienação e os processos 

instauradores da hipóstase. 

                                                      
analisam os fatos sociais. É um construto que se descuida da relação entre 

abstração e concreticidade; teoria e prática; particularidade e 

universalidade, como relações problemáticas e determinantes das 

interpretações e compreensões que definem propriamente um campo 

semântico e hermenêutico de análise. 
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Mészáros denuncia a hipóstase contida no 

pensamento político clássico quando este, empiricamente, 

assume o contrato social como divisor de águas entre as 

civilizações pré-modernas, arcaicas e a modernidade 

capitalista. 

Segundo Mészáros: 

 

A principal função do ‘contrato’, tão 

glorificado, era, portanto, a introdução –em 

lugar das relações feudais rigidamente fixas– 

de uma nova forma de ‘fixidez’ que assegurava 

ao novo senhor o direito de manipular como 

coisas seres humanos supostamente ‘livres’, 

desde que estes ‘escolhessem livremente’ 

celebrar o contrato em questão, ‘alienando 

voluntariamente aquilo que lhes pertencia’ 

(Mészáros, 1981, p. 36). 

 

Mészáros questiona, ironicamente, aquilo que os 

contratualistas acreditam ser imparcial, por resultar do 

consentimento e vontade de indivíduos aparentemente 

livres: o contrato social. Tanto a liberdade como a igualdade 

entre os indivíduos repousam sobre o livre- arbítrio. Mas, 

numa sociedade onde não há igualdade de condições e o 

conflito de classes plasma as relações sociais fundamentais 

da sociedade, como o contrato poderia ser neutro e 

imparcial? Questionado dessa forma e atravessado por 

relações sociais assimétricas, o contrato aparece 

determinado pelas relações sociogeohistóricas. Da 

desconsideração desse fato deriva a hipóstase  contratualista 

apontada por Mészáros. Ora, uma vez constatado existir 

desigualdades reais entre pessoas, consideradas 

abstratamente livres, para firmar contratos particulares sobre 
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objetos específicos, os fundamentos contratualistas não se 

sustentam mais, pois o contrato não se funda no livre 

arbítrio, senão na necessidade de subsistência da maioria e 

na dominação e exploração de corporações empresariais. 

A concepção contratualista que advoga a 

imparcialidade da lei propõe a ideia de contrato como uma 

ideia mítica, diferindo, por exemplo, da compreenção de 

Mészáros, que sustenta ser o contrato, na forma em que se 

verifica na modernidade capitalista, uma condição particular 

de o capital sujeitar as pessoas, sem que elas tomem 

consciência das diferenças estruturais entre os contratantes. 

A hipóstase aparece ainda obscura quando concebida 

como processo subjetivo da produção do conhecimento, mas 

já temos um elemento fundamental que serve como 

delimitador e identificador das concepções que tendem a 

hipostasiar o conhecimento: o produto analítico do real ou 

dos fatos sociais e a ausência nas abordagens das ciências 

humanas da categoria território. As concepções que 

desconhecem o fenômeno da socioterritorialização das 

relações e formas sociais tendem, ao ser trabalhadas pelos 

sujeitos do conhecimento, a hipostasiar o processo analítico, 

pois ignoram o pressuposto de maior dinamicidade das 

relações humanas: a apropriação do terriório pelo capital e 

os intelectuais orgânicos que legitimam esse tipo de 

geografia. 

A socioterritorializaçao também possui seu 

pressuposto: a apropriação do território pelas forças 

políticas, que é transitiva e dotada de continuidade; isto não 

implica que não haja saltos ou descontinuidades, mas 

sempre se parte de algo construído anteriormente como 
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patrimônio da humanidade: o território usado. Portanto, a 

configuração geográfica, nesse caso, é um acontecimento, 

um processo construído no devir como força impulsora 

desse devir; a vontade, a necessidade, o desejo e a paixão 

são as pulsões desse devir e o motor da geohistória. 

Encontramos esta referência em três momentos na ontologia 

materialista: 

 

[A territorialidade como] eterna conexão da 

práxis objetivante e objetivada da humanidade, 

denominada substância, espírito objetivo, 

cultura ou civilização, e interpretada na teoria 

materialista como histórica unidade das forças 

produtivas e das condições de produção, cria a 

‘razão’ da sociedade, que se pode realizar 

historicamente, é independente de cada 

indivíduo em particular e, por conseguinte, é 

superindividual, mas existe realmente apenas 

através da atividade e da razão dos indivíduos 

(Kosík, 1969, p. 218, itálicos do autor). 

[Na mesma perspectiva, Mészáros concebe a 

geohistória como] /.../ o jogo mútuo dos 

acontecimentos e circunstâncias em relação ao 

homem como sujeito /.../ (Mészáros, 1981, 

p.37). 

 

Gramsci (1981) também contribui para enfrentar, 

política e filosoficamente, o fenômeno da hipóstase, do 

fetichismo e da ideologia que, do seu ponto de vista, 

também se expressa no embate entre a “[geo]história e a 

anti-[geo]história84”. Este enfrentamento em termos de 

                                                      
84 A problemática que envolve a geohistória e a anti-geohistória aparece 

no pequeno opúsculo Storia e Antistoria de Tilgher. A referência é do 

próprio Gramsci, à página cinquenta e cinco (Ver Tilgher – Saggi di Ética 
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teoria social é o ponto de passagem ‘lógico’ de toda 

concepção do mundo à moral que lhe é adequada, de toda 

‘contemplação’ à ‘ação’, de toda filosofia à ação política que 

dela depende. Em outras palavras, é o ponto  no qual a 

concepção do mundo, a contemplação, a filosofia tornam-se 

‘reais’, já que tendem a modificar o mundo, a inverter a 

práxis. Por isso, é possível dizer que este é o nexo causal da 

filosofia da práxis, o ponto no qual ela se atualiza, vive 

geohistoricamente (ou seja, socialmente) e não mais apenas 

nos cérebros individuais, cessa de ser ‘arbitrária’ e se torna 

necessária-racional-real (Gramsci, 1981, p. 54-55). 

Em outro momento, Gramsci já havia chamado a 

atenção para essa problemática: 

 

Todo ato geohistórico não pode deixar de ser 

realizado pelo ‘homem coletivo’, isto é, ele 

pressupõe a obtenção de uma unidade 

‘cultural-social’ pela qual uma multiplicidade 

de vontades desagregadas, com fins 

heterogêneos, se solidifica na busca de um 

mesmo fim, sobre a base de uma idêntica e 

comum concepção do mundo (geral e 

particular, atuante transitoriamente – por meio 

da emoção – ou permanentemente, de modo 

que a base intelectual esteja tão radicada, 

assimilada e vivida que possa se transformar 

em paixão). Já que assim ocorre, revela-se a 

importância da questão linguística geral, isto é, 

da obtenção coletiva de um mesmo ‘clima’ 

cultural [campo semântico e hermenêutico] 

(Gramsci, 1981, p. 36, 37). 

 

                                                      
e de Filosofia Del Diritto. Turin: Bocca, 8ª edição, 1928, págs. 215 a 

218). 
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Portanto, a concepção de historicidade proposta por 

esses três autores é uma contribuição importante para pensar 

teoricamente os processos de construção da realidade social, 

superando, especialmente, a concepção positivista no direito 

e em outros campos, como na sociologia, enredada pelo 

discursivo cientificista. Tal concepção de geohistória 

também pode contribuir para superar críticas que se 

revelaram impotentes. Isto é, não conseguiram transpor o 

ideário teórico dominante na sociedade moderna, quando se 

admite a necessidade de a teoria contribuir para a realização 

do projeto emancipatório na modernidade. 

A hipóstase se manifesta, concretamente, no ato 

teórico abstrato, quando faz-se de uma abstração 

particular, empírica e histórica, uma generalidade. 

Desconsideram-se nesse ato, muitas vezes devido a 

analogias sem comprovações possíveis, conteúdos do ser 

investigado, presentes no mesmo tempo-espaço, que o 

explicam e o revelam. A abstração é apreendida como norma 

geral de aferição do ser. 

A princípio pensamos em descrever os vários 

enfoques da categoria hipóstase. Depois pensamos em tratá-

la em sua multiplicidade factual, presente na religião e na 

modernidade capitalista. Interessava-nos revelar as 

diferenças e similitudes entre uma e outra, mais 

precisamente como a hipóstase funcionava nesses contextos. 

Mas achamos que acabaríamos nos afastando 

demasiadamente da sua historicidade e deixaríamos de 

chamar atenção da sua forma política em favorecer os 

processos de dominação. Assim, não seguimos adiante com 

essa intenção. Acreditamos que não basta ser crítico e 



- 180 - 

materialista para evitar a hipóstase85, e mesmo achar que o 

idealismo é uma atitude teórica que leva necessariamente à 

hipóstase. Optamos, então, por tratar a categoria hipóstase 

como um dos obstáculos à realização do projeto 

emancipatório na modernidade, tal como Marx a concebe. 

Epistemologicamente a hipóstase é um ato 

intelectual de generalizar o que é particular, quando 

apreendemos a particularidade dos fenômenos sociais e a 

universalizamos como se fosse um fenômeno genérico. No 

caso da sociologia durkheimiana, por exemplo, o fato social 

é isolado e dissociado da estrutura social. Ao isolarmos os 

fatos sociais para compreendê-los, como exigem os 

padrões de cientificidade positivista, isentamos 

aparentemente o pensamento do juízo de valor e, assim 

procedendo, incorporamos critérios que validam a pesquisa 

que, por isso mesmo, ganha estatuto científico. Os critérios 

de neutralidade e objetividade são, nesse caso, os mais 

ressaltados. 

Como se sabe, Marx procedeu de forma distinta. Sua 

análise crítica da modernidade capitalista abrange diversos 

                                                      
85 Podemos perceber a hipóstase, por exemplo, na tentativa de generalizar 

o modelo originário do trabalho a toda forma concreta de trabalho. Engels 

cometeu hipóstase quando utilizou esse procedimento para explicitar a 

dinâmica dos fenômenos naturais; desta forma tomou a dialética como 

uma lei universal e, ao fazê-lo, hipostasiou o método dialético que Marx 

concebera para apreender a geohistória do ser social. Marx, portanto, 

tinha critérios metódicos rigorosos para investigar os fatos sociais, sem 

desconsiderar a totalidade concreta. Foi essa combinação de critérios 

articulados com os processos objetivos dos fatos sociais que permitiu 

Marx, sem deixar de abstrair, contornar a hipóstase. Esse contorno foi 

possível porque ele desenvolveu categorias mediadoras para analisar os 

fatos específicos que pesquisou, o que lhe permitiu nunca deixar de estar 

calcado na realidade que procurou explicitar. 
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complexos sociais de diversos campos de conhecimentos: 

geografia, filosofia, sociologia, economia e política. Na sua 

análise não se descuidou de outros ramos das ciências 

humanas, como a ética, a estética, a literatura e o direito. A 

sua crítica à sociedade burguesa é, simultaneamente, uma 

crítica às teorias do conhecimento dessa sociedade, que 

concebiam o sujeito e o objeto dissociados, isolando um do 

outro, e que por essa razão deixavam escapar o  intercâmbio 

dialético entre ambos. A compreensão geohistórica dessa 

dialética, entre particularidade e universalidade, permitiu-

lhe vislumbrar as determinações da modernidade capitalista: 

a concorrência, o individualismo e o egoísmo, reproduzidas 

pela concentração e centralização do capital, como negação 

da humanização do homem. Por isso, tal estrutura não pode 

ser concebida desconsiderada da categoria práxis. 

Esse critério epistêmico acompanha Marx desde a 

juventude. Na Sagrada Família, por exemplo, quando 

concebe o “Estado moderno acabado”, a categoria da 

liberdade não é tomada apenas em seu caráter abstrato, mas 

também em sua particularidade, em contraposição aos 

“privilégios” dos homens livres no estado pré-moderno. 

 

O que serve de fundamento ao ‘estado de 

coisas público’ moderno, isto é, ao Estado 

moderno desenvolvido, não é, como a Crítica o 

pensa, a sociedade dos privilégios, mas a 

sociedade dos privilégios abolidos e 

dissolvidos, a sociedade burguesa 

desenvolvida, onde são libertados os elementos 

de vida ainda politicamente entravados nos 

privilégios. Nenhum ‘exclusivismo 

privilegiado’ se opõe aqui a qualquer outro 

exclusivismo nem ao estado de coisas público. 
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A partir do momento em que a liberdade da 

indústria e do comércio abole o exclusivismo 

privilegiado e, por consequência, suprime a 

luta a que se entregavam os diversos 

exclusivismos, para a substituir pelo homem 

liberto do privilégio (do privilégio que o isola 

da coletividade geral, mas tende ao mesmo 

tempo a constituir uma pequena coletividade 

exclusiva), pelo homem que já não está ligado 

ao seu semelhante pela aparência de um laço 

universal, e para gerar a luta universal opondo 

o homem ao homem, o indivíduo ao indivíduo, 

toda a sociedade burguesa não passa dessa 

guerra recíproca de todos os indivíduos, que só 

a sua individualidade isola dos outros 

indivíduos; não passa do movimento universal 

e desenfreado das forças vitais elementares 

libertadas dos entraves dos privilégios. A 

contradição que opõe o Estado representativo 

democrático à sociedade burguesa é o culminar 

da contradição clássica: comunidade-

escravidão. No mundo moderno, todo 

indivíduo é ao mesmo tempo escravo e membro 

da comunidade. Mas a escravidão da sociedade 

burguesa constitui, em aparência, a maior 

liberdade, porque aparentemente é o 

complemento da independência individual, na 

medida em que o indivíduo considera como sua 

própria liberdade o movimento anárquico dos 

elementos da sua vida que se lhe tornaram 

estranhos, como, por exemplo, a propriedade, a 

indústria, a religião etc., movimento esse que 

não depende de laços gerais nem é controlado 

pelo homem. Essa pseudoliberdade significa 

pelo contrário o culminar da sua humilhação e 

da sua inumanidade. Aqui, o direito substitui o 

privilégio. 

É, portanto, só aqui, onde não se  produzem 

contradições entre a teoria livre e a validade 

prática dos privilégios; onde, antes pelo 

contrário, a abolição prática dos privilégios, a 
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livre indústria, o livre comércio, etc., 

corresponde à ‘teoria  livre’, onde nenhum 

exclusivismo privilegiado se levanta em face 

do estado de coisas público; onde a contradição 

exposta pela Crítica é ultrapassada; é somente 

aqui que existe o Estado moderno acabado 

(Marx & Engels, A Sagrada Família, [sdp], p. 

174-175, itálicos dos autores). 

 

Esta longa passagem de Marx & Engels na Sagrada 

Família revela-nos o procedimento crítico-prático que se 

encontra presente em seus escritos, evitando, desde então, 

hipostasiar a realidade que investigam. Percebemos nela que 

a liberdade individual não corresponde à vida 

autenticamente liberta; a liberdade da indústria e do 

comércio, pressuposto dessa autêntica liberdade, pode 

resvalar para a anarquia, quando submetida ao jugo absoluto 

da liberdade de mercado. A autêntica liberdade de mercado 

pressupõe, de igual modo, a inexistência de regras ou 

regulações externas ao seu movimento. Movimento que se 

orienta exclusivamente no interesse do lucro. Se é assim, a 

liberdade mercantil é uma liberdade aparente e “inumana”. 

A objetividade dessa liberdade, vivida plenamente 

no “Estado moderno acabado”, impõe o fetichismo na 

prática objetiva dos homens e a hipóstase na prática teórica. 

A hipóstase é o pressuposto necessário da prática teórica que 

legitima o mundo material fetichizado,  alienado e 

ideologizado. Em outros termos, a prática teórica (a teoria 

social) apenas consegue produzir simulacros de um mundo 

dominado pelo metabolismo do capital. O conhecimento 

assim produzido sujeita-se apenas a caricaturar, mas não 

consegue explicar as conexões relevantes que explicam a 
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reprodução do sistema social. 

Admitem-se, assim, não de forma mecânica e 

imediata, as antinomias e ambivalências entre ser e 

pensamento; compreende-se que a crítica marxiana à 

modernidade capitalista é, concomitantemente, uma tomada 

de posição política. Em termos precisos, teorizar significa 

politizar ou despolitizar, o que transcende a subjetividade, 

individualidade ou pernalidade do sujeito do conhecimento. 

Teorizar pode ser uma prática que demonstre os processos 

de dominação do sistema capital, através de seus 

mecanismos: fetichismo, hipóstase, alienação e ideologia. 

Mecanismos capazes de serem evidenciados por uma teoria 

social críticoprática; ou uma prática que não apenas 

esconda, mas fortaleça a dominação do capital. 

Embora propondo uma ação política que suprima a 

propriedade privada, nem por isso Marx deixa de admitir 

qualidades distintas nesse movimento. Tal como Rousseau 

(1999) sustentou no Discurso da Desigualdade entre os 

Homens. A negação da propriedade privada pode conduzir 

a uma espécie de “comunismo grosseiro e irreflexivo”. De 

acordo com Marx: “A primeira superação positiva da 

propriedade privada, o comunismo grosseiro, não é, 

portanto, mais que uma forma de mostrar-se a vileza 

[infâmia] da propriedade privada que se quer instaurar como 

comunidade positiva” (Marx, 1984, p. 143). 

Por que Marx qualifica esse comunismo de 

“grosseiro”, como “forma de mostrar-se a infâmia da 

propriedade privada /.../”? (Marx, p. 143). Porque é a 

manifestação social imediata e bárbara da miséria humana. 

A manifestação daqueles sistematicamente postos à margem 
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do acesso mínimo às riquezas produzidas socialmente. Os 

obstáculos reais ao consumo geram um efeito contrário, 

ancorado na “inveja”: a vontade de devorar todas as coisas 

desmedidamente. É o que conforma a imediaticidade da 

subjetividade miserável da relação social dominada pelo 

capital, que efetiva a propriedade privada como essência 

humana. Por isso, as forças do trabalho, num primeiro 

momento, apesar de quererem romper com essa privação, 

fazem-no “irrefletidamente”. Tal rompimento não visa a 

socialização das riquezas, senão a inclusão de si na forma de 

apropriação privilegiada. Neste momento o trabalho 

personifica a vontade de desfrutar das riquezas, mas ainda 

de forma privada e, segundo Marx, motivado pela “inveja”. 

Dessa forma, o homem ainda não conseguiu 

emancipar-se dos sentimentos burgueses e atingir o gênero 

humano. O sentido da “comunidade do trabalho” ainda não 

se faz presente conscientemente. E, por isso, o comunismo, 

como relação social que visa emancipar o homem de todos 

os obstáculos à humanização, não só da propriedade 

privada, mas de todos os seus grilhões, ainda não conseguiu 

despir o trabalho da pele burguesa. 

A realização da riqueza não foi comunizada; o 

comunismo é grosseiro e irrefletido; a subjetividade ainda 

se constitui sob o jugo do capital. E nesse jugo, 

 

A inveja geral e constituída em poder não é 

senão a forma oculta em que a cobiça 

[ambição, ganância] se estabelece e, 

simplesmente, se satisfaz de outra maneira. O 

pensamento de toda propriedade privada 

enquanto tal volta-se, pelo menos, contra a 

propriedade privada mais rica como inveja e 
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desejo de nivelação, de maneira que são estas 

paixões aquelas que constituem o ser da 

competição [concorrência]. O comunismo 

grosseiro não é mais que o acabamento desta 

ganância [cobiça, ambição] e desta nivelação 

partindo do mínimo representado. Tem uma 

medida determinada e limitada. O pouco que 

esta superação da propriedade privada tem de 

verdadeira apropriação, o prova justamente a 

negação abstrata de todo o mundo da educação 

e da civilização, o regresso à antinatural (IV) 

simplicidade do homem pobre e sem 

necessidades, que não só não tem superado 

[superou] a propriedade privada, senão que 

[como também] nem sequer tem chegado 

[chegou] até [a] ela (Marx, 1984, p. 141- 142). 

 

Para a sociedade burguesa desenvolver-se, o “Estado 

moderno acabado” toma parte da objetivação do capital, 

protegendo legal e legitimamente o conteúdo da propriedade 

privada. Com isso, se dissemina a contraditoriedade das 

relações entre proprietários, mediada pelo contrato social. 

Esse movimento, portanto, não obstrui ou abole, mas plasma 

e permite a penetração nas instituições estatais do interesse 

privado. 

O sentido genérico da modernidade capitalista, esse 

imiscuir-se dos interesses do capital no âmbito do “Estado 

moderno acabado”, desperta a competição intercapitalista 

por aquilo que é patrimônio de toda sociedade: o fundo 

público. Essa competição invade o âmbito estatal, e também 

o submete “à luta universal que opõe o homem ao homem, 

o indivíduo ao indivíduo”. É por isso que Marx compreende 

o “Estado moderno acabado” como “movimento universal e 

desenfreado das forças  vitais elementares libertas dos 

entraves dos privilégios” (Marx & Engels, A sagrada 
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família, p. 175) pela indústria e pelo comércio. Que, naquele 

momento geohistórico, final do século XIX, são as forças 

políticas que controlam o Estado. 

O capital consegue subordinar a sociedade pelos 

mecanismos da ideologia, do fetichismo e da hipóstase, 

criando a “pseudoliberdade [que] significa, pelo contrário, o 

culminar da humilhação [dos seres humanos] e da sua 

inumanidade. [E é nesse contexto que contraditoriamente] o 

direito substitui o privilégio” (Marx & Engels, A sagrada 

família, p. 175). Reforçando a concepção de “estado 

moderno acabado ou desenvolvido”: 

 

No estado moderno desenvolvido ocorre 

precisamente o contrário. O Estado declara que 

a religião, assim como os outros elementos da 

vida burguesa, só começaram a existir com 

toda a sua grandeza no dia em que as declarou 

não políticas e as abandonou a si mesmas. A 

dissolução da sua existência política – assim 

como, por exemplo, a dissolução da 

propriedade pela superação do censo eleitoral, 

a dissolução da religião pela supressão da 

Igreja de Estado – esta declaração da sua morte 

cívica leva à explosão de sua vida. Desde aí 

obedecem tranqüilamente às suas próprias leis 

e desenvolvem a grandeza da sua existência 

(Marx, 1984, p. 176). 

 

A “morte cívica” ou estatal das instituições 

protegidas pelo estado moderno, ao contrário de levá-las à 

destruição provoca um efeito inverso. Deixadas a sua 

própria sorte, multiplicam-se no âmbito da sociedade civil 

como instituições de interesse privado. O fim da religião  de 

estado “leva à explosão de sua vida” institucional, quando a 
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proteção estatal é substituída pelo estatuto do direito 

privado. Marx, consciente da dinâmica da modernidade 

capitalista, ainda no século XIX, percebe o quanto o controle 

da sociedade pelo poder estatal, sobre qualquer instituição 

social, não apenas de natureza religiosa, é contrário às forças 

vitais e potenciais do seu próprio desenvolvimento. Forças 

que são impulsionadas pelo “novo espírito” moderno: 

comercial e industrial do capitalismo. 

Mesmo que parcialmente estável esse 

desenvolvimento deve ser levado às últimas consequências, 

até que a contradição se resolva. Marx expõe essa 

necessidade nos seguintes termos: 

 

A anarquia é a regra da sociedade burguesa 

emancipada dos privilégios estruturantes, e a 

anarquia da sociedade burguesa é o 

fundamento do estado de coisas público 

moderno, assim como essa vida pública é por 

sua vez a fiança dessa anarquia. Por mais 

opostas que sejam não deixam de se 

condicionar uma a outra86 (Marx & Engels, 

Sagrada Família, [sdp], p. 176). 

 

Chegamos assim a mais um elemento epistêmico das 

ciências sociais e humanas capaz de explicar criticamente a 

racionalidade hipostasiada: a politicidade do conhecimento. 

A politicidade do conhecimento é imanente à 

dinâmica interna do processo de produção, socialização e 

apropriação dos conhecimentos. Ela envolve a dialeticidade 

                                                      
86 Essa é uma observação que Mandeville (2001) já havia proposto como 

o grande paradoxo da modernidade: “os vícios privados levam ao bem-

estar público”. Idéia que depois Smith (1985) converterá na famosa 

metáfora da “mão invisível”. 
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teoria e prática, compreendida em termos gramscianos da 

filosofia da práxis. Reflitamos sobre essa peculiaridade do 

conhecimento, sobre sua politicidade. 

A política está presente em todas as formas de 

sociabilidade, inclusive na ato de conhecer ou trabalho 

pedagógico. Não concordamos em reduzir a politicidade ao 

sentido liberal: ao corpo das instituições políticas 

regulamentares das democracias liberais. O liberalismo 

enfeixou a política à racionalidade e padrões burgueses de 

distribuição do poder, determinando as instituições políticas 

a atenderem à funcionalidade e às demandas do sistema 

normativo. A escolha de representantes políticos, via 

sufrágio, passou, por exemplo, a ser a única possibilidade de 

participar da vida pública. 

Nas lutas e disputas pela apropriação e/ou produção 

de conhecimentos a politicidade não ocorre desta forma. A 

estrutura hierárquica do poder que o conhecimento suscita, 

a própria natureza do poder do conhecimento, são diferentes 

das existentes no âmbito da política oficial. Os sentidos de 

partilhar o conhecimento, atravessado de relações de poder 

são, obviamente, diversos daqueles compartilhados pelos 

políticos no sistema partidário. Há uma diferença profunda 

entre a postura do político e a do sujeito do conhecimento, 

do docente/pesquisador, na distribuição, apropriação e uso 

do poder do conhecimento. 

A politicidade do conhecimento transcende as 

funções das instituições políticas burguesas que se 

cristalizaram na modernidade capitalista. A atividade de 

conhecer impõe a postura de problematizar e contraditar. 

Mesmo Popper (2000, p. 41-44), que se alinha a uma 
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perspectiva epistemológica mais conservadora, 

neopositivista segundo Habermas (1983), admite como 

“critério de demarcação” ou dintinção do que é ou não 

conhecimento científico e verdadeiro, a “falseabilidade87”. 

Não é por acaso que Kuhn (2000) buscará nas mudanças 

institucionais da política a analogia para justificar o caráter 

“revolucionário” existente na dinâmica das “estruturas 

científicas”. 

O conhecimento tem essa característica, aqui 

nomeada politicidade. A pulsão de negar o conhecimento 

existente para afirmar um conhecimento genuíno parece 

própria à cultura moderna, inaugurada na revolução 

científica (Habermas, 2001, p. 167-198). Esse caráter de 

uma politicidade imanente ao conhecimento é o que há de 

mais importante na ética científica. Essa ética, além de 

orientar o agir técnico-científico, penetra no agir prático- 

moral das formas de sociabilidade da modernidade 

capitalista. Isto é, a politicidade do conhecimento ao ganhar 

                                                      
87 “/.../ todos os enunciados da ciência empírica (ou todos os enunciados 

‘significativos’) devem ser suscetíveis de serem, afinal, julgados com 

respeito à sua verdade e falsidade /.../. Isso quer dizer que sua forma deve 

ser tal que se torne logicamente possível verifica-los e falsificá-los. 

Schlick diz: ‘/.../ um enunciado genuíno deve ser passível de verificação 

conclusiva’; Waismann é ainda mais claro: ‘Se não houver meio possível 

de determinar se um enunciado é verdadeiro, esse enunciado não terá 

significado algum, pois o significado de um enunciado confunde-se com 

o método de sua verificação’”. É nesse debate que Popper põe a sua 

cunha: “/.../ não existe a chamada indução /.../ inferências que levam à 

teoria, partindo de enunciados singulares ‘verificáveis por experiências’, 

são logicamente inadmissíveis. Consequentemente, as teorias nunca são 

empiricamente verificáveis /.../. Essas considerações sugerem que deve 

ser tomado como critério de demarcação, não a verificabilidade, mas a 

falseabilidade de um sistema /.../” (Popper, 2000, p. 41-42). 
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espaço na esfera pública e penetrar nas comunidades pelas 

instituições que organizam a produção e/ou apropriação do 

conhecimento, tende a influenciar, de modo radical, as 

concepções de mundo fundadas no “senso comum”, e a 

despertá-las da passividade e conformidade às normas e 

valores convencionais. 

A posição crítica e ativa dos estudiosos e 

pesquisadores nos acontecimentos geohistóricos, que 

revelam os sujeitos do conhecimento como sujeitos sociais 

e políticos, participantes da sociedade em que vivem, altera, 

muito vagarosamente, numa cadeia longa do tempo, a 

cultura. Revela outra ambivalência do conhecimento: a 

politização ou a despolitização. Esse direcionamento é 

determinado pelas instituições políticas. Esse sentido da 

politicidade também pode ser visto em Marx. 

 

A atividade social e o gozo social não existem 

/.../ na forma única de uma atividade 

imediatamente comunitária e de um gozo 

imediatamente comunitário, ainda que a 

atividade comunitária e o gozo comunitário, 

isto é, a atividade e o gozo que se exteriorizam 

e se afirmam imediatamente na sociedade 

efetiva com outros homens, se realizam onde 

quer que aquela expressão imediata da 

sociabilidade se funde na natureza de seu 

conteúdo e seja adequada à sua natureza. Mas 

inclusive quando eu somente atuo 

cientificamente etc., uma atividade que eu 

mesmo raramente posso levar a cabo em 

comunidade imediata com outros, também sou 

social, porque atuo enquanto homem. Não só o 

material de minha atividade (como o idioma, 

mercê ao que opera o pensador) me é dado 

como produto social, senão que minha própria 
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existência é atividade social, porque o que eu 

faço o faço para a sociedade e com a 

consciência de ser um ser social (Marx, 1984, 

p. 146). 

 

A ética da politicidade do conhecimento atravessa, 

portanto, o agir prático-moral desde o agir técnico- científico, os 

discursos e as formas de comunicabilidade; negando existir na 

geohistória, dessa forma, um ser social e ético. É a politicidade do 

conhecimento, imanente a seu processo de produção e/ou 

apropriação social, que nos faz reagir contra as comodidades 

socioterritoriais. Ela contribui para a formação crítica da 

consciência genérica do ser social em contraposição às 

particularidades. 

Como ser social o sujeito do conhecimento vincula- 

se organicamente ou não a um projeto social, mas não pode 

negá-lo. As leituras do real concreto são condicionadas pela 

axiologia, pelas visões de mundo que plasmam os vínculos 

sociais, que conectam os indivíduos, com suas 

particularidades, às instituições sociais; contribuindo, dessa 

forma, para a consolidação cultural de um ser social 

compreendido como um todo orgânico de crenças e valores. 

Na teoria crítica de Marx a historicidade e a 

politicidade aparecem como categorias epistêmicas das 

ciências humanas, contra o que chamava “apologética” da 

sociedade burguesa. Com elas Marx proporá as famosas 11 

teses contra a filosofia especulativa, representada na crítica 

feuerbachiana à religião. E, posteriormente, se confrontará 

com a Economia Política, nos Manuscritos de Paris: 

 

Temos partido dos pressupostos da Economia 

Política. Temos aceitado sua terminologia e 

suas leis [hermenêutica e campo semântico]. 
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Damos por supostas a propriedade privada, a 

separação do trabalho, capital e terra, e o 

salário, o lucro e a renda da terra; admitimos a 

divisão do trabalho, a concorrência, o conceito 

de valor de troca etc.; com a mesma Economia 

Política, com suas mesmas palavras 

[hermenêutica e campo semântico], temos 

demonstrado que o trabalho está rebaixado a 

mercadoria, a mais miserável de todas as 

mercadorias; que a miséria do operário está em 

razão inversa da potência e magnitude de sua 

produção; que o resultado necessário da 

concorrência é a acumulação do  capital em 

poucas mãos, quer dizer, a mais terrível 

reconstituição dos monopólios; que, por 

último, desaparece a diferença entre 

capitalistas e proprietários de terras, entre 

camponeses e operário fabril, e a sociedade 

toda tem de ficar dividida em duas classes 

[fundamentais]: de proprietários e operários 

despossuídos (MARX, 1984, p. 103-104). 

 

Mesmo partindo do mesmo campo semântico os 

economistas não extraem as mesmas conclusões que Marx 

consegue extrair. Não procuram compreender a “coerência 

do movimento” da economia, nem os acontecimentos mais 

amplos, como “resultados necessários, inevitáveis e 

naturais” da dinâmica do capital: monopólio e concentração 

do lucro. Em geral, diz Marx: “supõem como fato, como 

acontecimento, o que deveriam deduzir, isto é, a relação 

necessária entre, por exemplo, divisão  de trabalho e 

intercâmbio”. Mesmo admitindo o universo hermenêutico e 

o campo categorial da Economia Política, o que 

aparentemente sugeriria alcançar análises e diagnósticos 

semelhantes, a introdução da historicidade e da politicidade 

do conhecimento promove uma reviravolta na Economia 
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Política, a crítica marxiana: 

 

A Economia Política parte do fato da 

propriedade privada, mas não a explica. Capta 

o processo material da propriedade privada, 

que esta recorre na realidade, a fórmulas 

abstratas e gerais que logo emprestam [ou 

melhor, ganham] valor de lei. Não compreende 

estas leis, quer dizer, não provam como 

procedem da natureza da propriedade privada. 

A Economia Política não nos proporciona 

nenhuma explicação sobre o fundamento da 

divisão do trabalho e do capital, do capital e da 

terra. Quando determina, por exemplo, a 

relação entre lucro do capital e salário, aceita 

como fundamento último o interesse do 

capitalista, em outras palavras, parte daquilo 

que deveria explicar. A mesma coisa ocorre 

com a concorrência, explicada sempre por 

circunstâncias externas. Em que medida estas 

circunstâncias aparentemente causais são 

somente expressão de um desenvolvimento 

necessário, é algo sobre o que a Economia 

Política nada nos diz. Temos visto como para 

ela até o intercâmbio mesmo aparece como um 

fato ocasional. As únicas rodas que a Economia 

Política põe em movimento são a cobiça e a 

guerra entre os cobiçosos, a concorrência 

(MARX, 1984, p. 104). 

 

Marx se esforçará em questionar a passividade dos 

filósofos diante dos fatos sociais ao mesmo tempo que 

confere um maior rigor às suas análises e formulações. 

Combaterá com todo rigor crítico as tautologias, a atitude 

que coloca o sujeito do conhecimento acima do seu objeto, 

e da sociedade. A atitude que valoriza o conhecimento pelo 

conhecimento conduz a aporias intransponíveis como 

aquelas da Economia Política; a labirintos a que ela não pode 
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escapar, obrigando-a a girar em círculos. Por isso, Marx 

enuncia diversas vezes em diversas obras a seguinte 

proposição: “Não nos coloquemos, como o economista 

quando quer explicar algo, em uma imaginária situação 

primitiva. Tal situação primitiva não explica nada, 

simplesmente translada a questão a uma distância nebulosa 

e cinzenta” (Marx, 1984, p. 105). 

A tautologia transforma a ciência em simulacro e os 

sujeitos produtores de conhecimento em meros descritores 

de casos geohistóricos ocasionais ou contingenciais. A 

geohistória assemelha-se a um cenário teatral ou a uma tela 

de cinema, onde se ressaltam imagens dramáticas e tragédias 

humanas de forma épica e esplendorosa. Casos que 

comovem pelas misérias humanas reveladas, pela hipocrisia 

dos poderosos, à força do poder instituído, e até pela 

prazerosa angústia que alguns contos provocam ao asseverar 

a impotência e descalabro do ato emancipatório. 

A tautologia enfraquece a possibilidade libertária do 

conhecimento na modernidade, suplantando a sua 

politicidade e potência diante da sua contraface: o 

conformismo alienador. A incapacidade explicativa leva os 

“peritos” a se ocuparem com a sofisticação de métodos. 

Elegem o aperfeiçoamento metodológico a principal 

estratégia do conhecimento. E conformados em modelos 

passam a encapsular a realidade empírica. O espaço 

científico, quando isso ocorre, é o primeiro a sofrer 

despolitização, suprimindo-se da ciência o sentido crítico e 

politizador. 

Esses elementos críticos, enunciados por Marx, 

conformam uma unidade ética. O processo de produção e/ou 
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apropriação social do conhecimento move a vontade de 

saber com a de transformar, ou melhor, de saber para 

transformar. E dentro desse processo vai se formando um 

sujeito do conhecimento historicamente determinado, 

construindo coletivamente uma sociabilidade e cultura 

renovadas. 

Nessa dinâmica, o conhecimento faz crítica às 

práticas fetichizadas e à racionalidade hipostasiada. Por 

outro lado, revoga qualquer possibilidade de naturalizar o 

processo social. Quando mediado pela historicidade e 

politicidade, os fatos são concebidos como processos e, 

como tais, transformáveis. 

Eliminadas a historicidade e a politicidade das 

análises sociais, abrace a guarda para as hipóstases. Na 

ausência dessas categorias o conhecimento perde o potencial 

da abordagem abrangente e passa a sofrer a ameaça das 

pressões da “metafísica da razão”. Portanto, uma vez 

assimilados como critérios epistemológicos de 

investigações sociais, a historicidade e a politicidade 

permitem ao sujeito do conhecimento não perder a 

referência da realidade social objetiva, e nela busca sempre 

aproximar o conteúdo do conhecimento. 

A mediação desses elementos na ontologia 

materialista da geohistória impede que a racionalidade da 

hipóstase emerja com tanta força sobre a reflexão teórica, 

mesmo que se realizem abstrações como as de Marx, pois 

elas sempre estão referidas e remetidas a uma determinada 

situação geohistórica e vinculadas a um projeto. A 

generalidade não aparece suspensa no ar, pairando sobre a 

realidade objetiva, como um dado arbitrário e subjetivo, mas 
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é assegurada pelo sentido crítico-prático, ainda que abstrato. 

Dessa forma, por uma abordagem direta da 

realidade, expõe-se textualmente a influência recíproca 

entre o abstrato e o concreto, entre ser e saber; efetiva-se em 

processo através das mais diversas mediações e 

determinações que conformam os planos de sociabilidade 

humana. Desta forma, a produção do conhecimento garante, 

dialeticamente, o acesso ao real, frequentemente frustrado 

nas análises especulativas. 

As determinações categoriais assim delineadas não 

se fazem de forma mecânica e arbitrária como movimento 

de contrários absolutos, tampouco centradas na 

subjetividade dos produtores de conhecimento, mas como 

processo efetivo do trabalho intelectual que se enriquece 

com a objetividade. 

O conhecimento assim produzido incide no agir 

prático-moral, se expande a outros complexos sociais, 

persuadindo os estudiosos agirem, atuarem e não se 

conformarem. O conhecimento crítico da sociedade 

impulsiona o questionamento das relações de poder e 

dominação. O projeto de emancipação pelo esclarecimento 

se transforma em extensão do projeto político. Assim, o 

projeto de democracia ampliada passa pela democracia no 

processo de produção e/ou apropriação social do 

conhecimento. E é nela, por exemplo, que se desenvolve a 

crítica de categorias como cidadania e contrato social, em 

termos burgueses, e a proposição de outras categorias como: 

cidadania dos produtores livres, autogestão, vontade 

coletiva etc. 

Essas considerações procuraram explicitar a 



- 198 - 

importância da racionalidade hipostasiada para a teoria 

social marxiana. Ainda falta discutir o substrato dessa 

racionalidade; mas antes é preciso dizer que a importância 

da categoria hipóstase não se esgota na teoria. Ela se 

desdobra na esfera política, na concepção de transformação 

social ou realização do projeto emancipatório na 

modernidade, que tem no socialismo o seu ponto de partida. 

É o que Coutinho (1987; 1988; 2004) põe em relevo em seus 

estudos políticos sobre o pensamento de Antônio Gramsci. 

No estudo que realiza sobre a dinâmica ampliada do 

estado burguês, Coutinho demonstra como a concepção 

restrita, predominante nos escritos políticos de Marx e 

Engels, de 1848-1850, em que o Estado aparece como “o 

comitê executivo da classe dominante”, influenciou a 

concepção de revolução permanente e explosiva de Trotski, 

e foi ampliada por Gramsci, quando este introduziu a 

categoria hegemonia para entender o conflito político entre 

as classes sociais numa situação capitalista do século XX. 

Coutinho argumenta que “antes da tomada do poder, 

começa a haver uma infiltração molecular da classe 

revolucionária no seio dos aparelhos de Estado, 

determinando os germes de um processo de dualidade de 

poderes” (Coutinho, 1987, p. 47). Assim, o fato de Trotski 

não ter aceito a realidade da ampliação do poder estatal, o 

que era dito pelo próprio Trotski, e ter optado pela abstrata 

formulação restrita de Estado, em função também da sua 

abstrata concepção de revolução, o fez, segundo Coutinho, 

hipostasiar o processo de ruptura visando realizar o projeto 

de emancipação humana. 
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Esse modo equivocado de conceber a relação 

entre abstrato e concreto -o abstrato como o 

normal e o concreto como excepcional- não 

resulta apenas de um eventual erro 

metodológico de Trotski: é expressão do fato 

de que, embora seu agudo senso geohistórico 

tenha feito entrever (treze anos depois da 

revolução bolchevique) a necessidade de 

ampliar a teoria marxista do Estado, o autor de 

A Revolução Permanente continuou 

essencialmente preso à visão restrita que 

dominou os escritos de Marx e Engels em 

1848-1850, e da qual Lênin e os bolcheviques 

jamais se libertaram completamente (Coutinho, 

1987, p. 51). 

 

Também a genealogia de Foucault evita 

parcialmente a racionalidade hipostasiada por considerar a 

historicidade. No caso de Foucault o que é criticado é a 

hipóstase posta pela metafísica; quando esta empreende um 

esforço para descobrir a verdade original e esquece das 

pequenas verdades que atuam na capilaridade das práticas 

sociais, esquece as descontinuidades. Em sua Microfísica do 

poder ele critica Paul Reé: 

 

Paul Reé se engana, como os ingleses, ao 

descrever gêneses lineares, ao ordenar, por 

exemplo, toda a geohistória da moral através da 

preocupação com o útil: como se as palavras 

tivessem guardado seu sentido, os desejos sua 

direção, as ideias sua lógica; como se esse 

mundo de coisas ditas e queridas não tivesse 

conhecido invasões, lutas, rapinas, disfarces, 

astúcias. Daí para a genealogia, um 

indispensável demorar- se: marcar a 

singularidade dos acontecimentos e se desliga, 

dessa forma, da universalidade, longe de toda 

finalidade monótona; espreitá-los lá onde 
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menos se os esperava e naquilo que é tido como 

não possuindo geohistória: os sentimentos, o 

amor, a consciência, os instintos; apreender seu 

retorno não para traçar a curva lenta de uma 

evolução, mas para reencontrar as diferentes 

cenas onde eles desempenharam papéis 

distintivos; e até definir o ponto de sua lacuna, 

o momento em que eles não aconteceram /.../ 

Em suma, uma certa obstinação na erudição. A 

genealogia não se opõe à geohistória como 

visão altiva e profunda do filósofo ao olhar de 

toupeira do cientista: ela se opõe, ao contrário, 

ao desdobramento meta-histórico das 

significações ideais e das indefinidas 

teleologias. Ela se opõe à pesquisa da ‘origem’ 

(Foucault, 1985, p. 15-16). 

 

Embora Foucault critique a feitura linear da 

geohistória e o aprisionamento das particularidades e 

singularidades em grandes categorias abstratas, em “meta-

histórico”, não deixa de reconhecer a fecundidade da 

historicidade dos acontecimentos. A geohistória é 

considerada relevante em sua genealogia. Mas não consegue 

se livrar de tautologia. Sua genealogia se perde numa 

“obstinada erudição”. Nessa perdição o que importa é a 

precisão, o detalhe da descrição dos acontecimentos: “Daí 

para a genealogia, um indispensável demorar-se: marcar a 

singularidade dos acontecimentos, longe de toda finalidade 

monótona”88, mesmo sob os riscos da perda da 

                                                      
88 Lembro-me de uma propaganda bombástica do governo Lula, mas 

significativa, uma informação que parece inexistir nas reflexões geniais 

desse grande historiador e filósofo: “quem tem fome tem pressa”. É óbvio 

que “uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa”, mas a genealogia 

foucaultiana parece desconsiderar a politicidade do conhecimento. Além 

do deleite e do prazer, a produção e/ou apropriação social do 
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universalidade dos acontecimentos. Se toda “finalidade [é] 

monótona” e se o interesse do conhecimento se esgota nele 

mesmo, é porque perdeu o sentido falar em qualquer 

politicidade ou “teleologia”, mesmo em termos 

ambivalentes: que o conhecimento pode fortalecer a 

emancipação ou a barbárie e a alienação. Então a razão do 

conhecimento só pode ser o próprio conhecimento de si 

mesmo, o que revela uma proposição tautológica. Parece 

bastar ao genealogista a crítica à metafísica: 

 

Fazer a genealogia dos valores, da moral, do 

ascetismo, do conhecimento não será, portanto, 

partir em busca de sua ‘origem’, negligenciado 

como inacessíveis todos os episódios da 

geohistória; será, ao contrário, se demorar nas 

meticulosidades e nos acasos dos começos; 

prestar uma atenção escrupulosa à sua 

derrisória maldade; esperar vê-los surgir, 

máscaras enfim retiradas, com o rosto do outro; 

não ter pudor de ir procurá-las lá onde elas 

estão, escavando os basfond; deixar-lhes o 

tempo de elevar-se do labirinto onde nenhuma 

verdade as manteve jamais sob sua guarda. O 

genealogista necessita da geohistória para 

conjurar a quimera da origem, um pouco como 

o bom filósofo necessita do médico para 

conjurar a sombra da alma. É preciso saber 

reconhecer os acontecimentos da geohistória, 

seus abalos, suas surpresas, as vacilantes 

vitórias, as derrotas mal digeridas, que dão 

conta dos atavismos e das hereditariedades; da 

mesma forma que é preciso saber diagnosticar 

as doenças do corpo, os estados de fraqueza e 

de energia, suas rachaduras e suas resistências 

para avaliar o que é um discurso filosófico. A 

                                                      
conhecimento também afirma projetos políticos e é relevante disto não 

esquecer. 
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geohistória, com suas intensidades, seus 

desfalecimentos, seus furores secretos, suas 

grandes agitações febris como suas síncopes, é 

o próprio corpo do devir. É preciso ser 

metafísico para lhe procurar uma alma na 

idealidade longínqua da origem (Foucault, 

1985, p. 19, 20). 

 

Para sublinhar a abrangência da categoria hipóstase 

e a politicidade do conhecimento mostrou-se que o debate 

sobre seu significado não se reduz à questão teórica e 

epistemológica, que também envolve problemas de 

sociologia política. Procurou-se exemplificar, indicando o 

posicionamento de duas vertentes teóricas sobre a relação 

entre conhecimento e política: a de Marx e a de Foucault. 

Vejamos agora o substrato da racionalidade hipostasiada na 

teoria social marxiana. 

 

3.3. O substrato da racionalidade hipostasiada na teoria social 

marxiana 

 

Como esclarecido a racionalidade hipostasiada se 

materializa tanto em termos objetivos como em termos 

subjetivos. Sua manifestação se efetiva, concretamente, no 

momento de investigação e reflexão de um fenômeno social, 

mas não se reduz ao que se costuma denominar por 

teoricismo. As teorias produzidas sob os critérios da 

racionalidade hipostasiada são, rigorosamente, ideologias 

que falseiam a realidade do mundo existente. Neste aspecto, 

fortalecem os obstáculos ao projeto de emancipação na 

modernidade, fazendo do particular universal; do 

geohistórico natural; do transitório e efêmero perene etc. 
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A racionalidade hipostasiada se consubstancia em 

critérios e procedimentos voltados para a compreensão dos 

processos que dão sentido aos fatos sociais, mas tais 

critérios e procedimentos são rivais às teorias críticas da 

ideologia. É um obstáculo poderoso que impede os 

produtores de conhecimentos visualizarem os fatos na sua 

historicidade, contradições e mediações fundamentais, por 

onde se vislumbra e se desvela a sua totalidade e limites. 

Uma vez efetivada a dissensão entre sujeito e objeto, 

a racionalidade hipostasiada se limita a generalizações e a 

abstrações, enquanto a trama processual dos fatos é perdida. 

Mas os procedimentos empíricos também padecem dessa 

racionalidade que hipostasia a relação entre o conhecer, a 

exposição, a socialização e a aplicação dos conhecimentos. 

Alguns critérios e procedimentos permitem captar as 

mediações dos fenômenos sociais, desde uma perspectiva 

crítica: a historicidade dos fatos, suas mediações e as 

“abstrações razoáveis89”; assim como a dialética reflexiva 

                                                      
89 Marx (1982) se refere às “abstrações razoáveis” para diferenciar das 

“abstrações metafísicas”. As primeiras são razoáveis porque articulam o 

abstrato com o concreto, no  “caminho de ida e de volta”, isto é, a 

dialética entre concreticidade, particularidade, singularidade, 

abstratividade, universalidade, generidade. Categorias do campo 

hermenêutico da ontologia marxiana. As ciências experimentais tendem 

a se manter no âmbito empírico e supervalorizar a concreticidade, a 

particularidade e a singularidade. Exemplo mais cabal desse 

procedimento é o individualismo metodológico. Por outro lado, a 

filosofia especulativa tende a se concentrar em generalizações e em suas 

reflexões perde referência com a concreticidade. O problemático dos 

procedimentos empiricistas e generalistas é que ambos se afastam da 

compreensão da totalidade e abrem à produção do conhecimento as 

injunções da racionalidade hipostasiada. O antídoto à ação da 

racionalidade hipostasiada na produção e/ou apropriação social do 
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entre concreticidade e abstratividade. Por serem teóricos, 

esses critérios e procedimentos não estão totalmente ilesos à 

incidência da racionalidade hipostasiada e a hipostasiar, 

reversivamente, a produção e/ou apropriação do 

conhecimento. 

A produção e/ou apropriação do conhecimento que 

adota procedimentos meramente descritivos tende a 

hipostasiar a ação reflexiva. Mas o que parece possível de 

comprovar é que os “a prioris abstratos”, os pressupostos 

metodológicos, que recorrem ao ceteris paribus para 

comprovar hipóteses ou demonstrar proposições, qualquer 

que seja a vertente epistemológica, só o conseguem 

mediante a adoção da racionalidade hipostasiada. Este é o 

juízo de Della Volpe. 

Della Volpe explica como a “estrutura viciosa do 

raciocínio a priori” se manifesta no “campo moral ou 

humano [economia política]”: 

 

/.../ quando Stuart Mill e os outros economistas 

clássicos definem a propriedade burguesa 

como uma ‘condição da produção’, não só deve 

notar-se que eles definem assim esta 

determinada, histórica, forma de propriedade 

que é a propriedade privada burguesa, ao 

afirmar que enquanto esta é propriedade 

(apropriação) é condição da produção 

(apropriação), caindo, portanto, numa 

substancial tautologia que é uma real, 

ontológica, digamos, petição de princípio: mas 

igualmente que tal conclusão tautológica, e, 

portanto, estéril; cognoscitivamente, não é 

                                                      
conhecimento é a dialética concreticidade e abstratividade, sob a 

orientação da pesquisa histórica. 
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senão o resultado-retrocesso de uma hipóstase 

e precisamente de haver, por apriorismo e 

metafísica, potencializado na realidade o mais 

genérico conceito da produção, de modo que 

ele assuma e esgote em si também a produção 

moderna, burguesa, transcendendo, portanto, 

as características específicas desta: e de haver, 

em suma, como diz Marx, ‘interpelado’, ou 

seja, substituído no sentido específico das 

relações burguesas de produção o genérico da 

produção, preconcebido como lei ‘natural’, 

eterna, imutável, da sociedade econômica ‘em 

abstrato’. Pelo que a interpolação apriorista do 

genérico, ou mais abstrato, ao específico ou 

mais concreto, na definição deste último, 

desvenda-se como a estrutura viciosa, 

incorreta, dos raciocínios da metafísica em 

geral e da ‘economia clássica’ em particular: 

estrutura de uma dialética mistificadora, que, 

reduzindo o específico ou concreto à mera 

manifestação ‘alegórica’ ou simbólica a da 

ideia ou do genérico, conclui com tautologias 

ontológicas, ou do real, que são a prova da 

existência de um específico não assimilado ou 

não mediato (Della Volpe, 1980, p. 95). 

 

Essa síntese dellavolpiana revela bem o problema da 

racionalidade hipostasiada na produção do conhecimento, 

nos processos de representar o concreto ou o real mediante 

a ação reflexiva que desconsidera a politicidade e a 

geohistória do conhecimento. As ideologias são produzidas 

por meio da racionalidade hipostasiada, talvez seja essa a 

maior virtude, ainda que negativa, dessa racionalidade. 

Della Volpe afirma também que a racionalidade 

hipostasiada, quando incide sobre a produção e/ou 

apropriação social do conhecimento, promove 

“manifestações alegóricas ou simbólicas” e “tautologias 
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ontológicas”. Ela obstrui a visibilidade e o acesso ao 

concreto: às suas múltiplas determinações. O acesso ao “rico 

desenvolvimento [do] concreto” não se descobre com tal 

racionalidade; com ela não se descobre mais do que o “valor 

cognoscitivo” do conhecimento, mas sob o equívoco de 

generalizar o específico. 

 

/.../ pretende-se dizer, enfim, que o ‘volatizar-

se’ da representação ‘plena, concreta’, numa 

abstrata-definição, mostrada por Marx como 

resultado do método da economia burguesa 

(neste caso) este volatizar-se não significa, 

como poderia parecer e como alguns acreditam 

/.../ o esvaziar-se de conteúdo da representação 

enquanto tal, mas antes o conteúdo da 

representação enquanto tal, o ‘confundir-se’ ou 

ser indistinto ou ‘imaginário’ ou, em suma, não 

assimilado, deste seu conteúdo, pois o que se  

volatiliza na definição abstrata (a priori) é o 

valor cognoscitivo da representação, não o 

conteúdo, nem sua matéria (Della Volpe, 1980, 

p. 95). 

 

A crítica à concepção metafísica e “viciosa” [que 

explicitamente burla a realidade] da economia política feita 

por Marx, na compreensão de Della Volpe, inaugura uma 

episteme crítica nas ciências da moral ou humanas. Essa 

episteme crítica tem como pressuposto a concepção de 

geohistória na dialeticidade do “círculo dialético”. A 

historicidade dos processos objetivos da realidade permite 

enriquecer a representação abstrata com a materialidade 

corpórea do tecido social. 

 

/.../ a crítica materialista-histórica do a priori é 

bem mais decisiva que a kantiana, enquanto 



 - 207 -   

funda com rigor o caráter experimental e 

epistemático, próprio de todo conhecimento 

digno de tal nome, que escapou, em definitivo, 

ao criticismo. Mas tal fundação é ao mesmo 

tempo a fundação lógica por excelência do 

próprio materialismo geohistórico, que se 

resume na seguinte fórmula geral da crítica do 

a priori: do caráter vicioso [furtivo que oculta 

a historicidade empírica dos acontecimentos 

sociais] e infecundo de todo raciocínio (a 

priori) que não leva em conta a matéria, ou 

extra-racional, infere- se o caráter positivo e 

indispensável da matéria mesma como 

elemento do conhecimento em geral (/.../ 

postulado de uma ontologia científica, que 

constitui, evidentemente, uma aporia 

insuperável para todo apriorismo, idealismo e 

formalismo e perspectivas ontológicas 

dogmáticas) /.../ a estrutura correta de  todo 

raciocínio não pode estar simbolizada a não ser 

por um movimento circulado do concreto ao 

dado abstrato ou pensamento  e deste ao 

concreto, substituindo-se assim a circularidade 

correta e positiva à circularidade sinônima da 

viciosidade [furtiva] gnosiológica vista ou 

circularidade incorreta e  negativa (Della 

Volpe, 1980, p. 95-96). 

 

Feita essa crítica a todo pensamento dogmático, 

Della Volpe comenta, em linhas gerais, os critérios de 

investigação inaugurados por Marx, e como eles podem ser 

trabalhados na produção e/ou apropriação social das 

ciências morais e humanas. O que nos interessa depois desta 

breve exposição sobre a racionalidade hipostasiada é 

assinalar a preocupação objetiva de Della Volpe. Ele chama 

a atenção da natureza da politicidade do conhecimento ou 

como o conhecimento, e, em particular, o conhecimento 

científico, contribui para o projeto emancipatório na 
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modernidade. 

Para Della Volpe essa contribuição não pode estar 

dissociada do que ele chama de “liberdade igualitária”. A 

“liberdade igualitária” é uma forma de liberdade ancorada 

na condição humana e foi vislumbrada por Rousseau. Tal 

liberdade não se reduz à liberdade de escolha, perpassa a 

sociedade civil e os aparelhos de hegemonia, como o 

parlamento, os sindicatos e os partidos. 

A postulação de Della Volpe tem a intenção de 

fortalecer a vontade coletiva e contribuir para a 

consolidação de democracias autênticas, evitando 

hipostasiar a cidadania pela ideologia liberal. A liberdade na 

concepção liberal é simbolizada por categorias como 

cidadania e consumidor. E essas categorias atendem à 

funcionalidade dos subsistemas econômico e estatal. 

No caso do subsistema econômico o consumidor é 

livre para adquirir bens de consumo e vender a força de 

trabalho. No subsistema estatal o cidadão é livre para 

escolher os representantes e postular mandatos políticos. 

Acontece que a liberdade vivenciada nos complexos sociais 

burgueses aprisionada ao pressuposto das desigualdades. No 

fim das contas, a liberdade é parcial e se restringe ao âmbito 

legal. Para fazer os indivíduos se conformarem a esta 

situação, a liberdade é hipostasiada. Isto é, primeiro se passa 

como liberdade universal: que todos os cidadãos e 

consumidores são iguais em condições jurídicas; e depois se 

impõe a norma da lei e o estado de polícia aos recalcitrantes, 

àqueles que ao sofrerem as consequências das desigualdades 

se levantam contra o sistema. 

A superação dessa hipóstase exige a 
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“desterritorialização”, sobretudo da cidadania. Exige 

libertar a cidadania da esfera estatal-jurídico-política e 

expandí-la para a esfera econômica, universalizá-la no 

âmbito da sociedade civil, como Hegel (1976, p. 176-177) a 

definiu. Deste modo, o exercício da cidadania, em seu 

sentido amplo, não deveria se limitar à órbita legal, mas se 

estender às instituições públicas e privadas. Essa 

territorialização corresponde um passo significativo para a 

realização do projeto emancipatório. Mas se choca com o 

sistema social da modernidade capitalista. Coloca em risco 

a lógica da estrutura social burguesa e o fluxo dos 

movimentos autônomos do capital. 

Como a “liberdade liberal” nega essa possibilidade, 

ela segue afirmando-se como liberdade universal. O que 

apenas é possível, se e somente si, negar incessantemente o 

“processo de vida real”. 

A razão burguesa de liberdade, a “liberdade liberal”, 

postula que livre é aquele que exerce livre escolha, quem 

pode decidir livremente, portanto, sem coerção ou 

constrangimento, sobre seus desejos e vontades, conforme 

os preceitos o “individualismo possessivo”. Mas é 

impossível universalizar esse tipo de liberdade. Em primeiro 

lugar porque a maioria absoluta das populações, e isto em 

qualquer nação, existe sob o constrangimento da restrição 

orçamentária, o salário. 

Do ponto de vista da cidadania o sentido maior da 

liberdade no sistema liberal é a transferência do poder de 

decisão. Transferência que confere aos representantes 

decidirem sobre questões que envolvem os fundos públicos, 

e tudo o que for do interesse coletivo. O poder é transferido 
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pela mediação de um corpo institucional que envolve 

partidos políticos, sufrágio, Constituição etc. O coroamento 

do ato de liberdade, o ato mais nobre na concepção da 

“liberal liberdade”, é o sufrágio universal. 

Se a liberdade liberal é assim legitimada, a liberdade 

econômica reduz-se à liberdade de mercado, de firmar 

contrato de acordo com a vontade e interesse dos indivíduos. 

Mas vontade e interesse formais, de acordo com o que 

estabelece a lei, mas não substantivo. 

A combinação dessas formas de liberdade sintetiza a 

liberdade na sociedade burguesa: todas as formas de 

desigualdades reais são apagadas em contraface à liberdade 

estabelecida na lei. Desse modo, a liberdade é uma norma 

preestabelecida, a priori, e exige a submissão à lei, a 

soberania pessoal ao Estado e ao Mercado, caso contrário 

usa-se as forças militares ou a repressão policial. Estas são 

as condições de liberdade no sistema social liberal. Mas será 

que a escolha dos representantes políticos e a realização de 

contrato são suficientes esgotam as possibilidade e as 

potencialidades da liberdade humana? Essas condições são 

critérios suficientes para legitimar a autêntica liberdade? 

Quais as possibilidades concretas de as pessoas realizarem 

plenamente sua liberdade dentro das condições do sistema 

social liberal? 

O exercício da liberdade tem demonstrado, 

historicamente, na sociedade capitalista, limites 

insuperáveis quando se restringe a esses critérios. É quando, 

nos limites do liberalismo, nos períodos de grandes tensões 

e conflitos políticos, em que o pacto territorial nacional entre 

as forças políticas hegemônicas se rompe, o poder do 



 - 211 -   

Estado, através de seus dispositivos coercitivos, reduz 

drasticamente a liberdade, e lança mão da repressão 

generalizada, muitas vezes instaurando o estado de 

excessão. Situações como esta são vivenciadas em todos os 

continentes em diferentes nações, abalando a segurança da 

sociedade burguesa como um todo. 

O substrato da liberdade burguesa, fundado no 

conteúdo da cidadania e do consumidor, além de revelar a 

contradição entre liberdade política e econômica, entre 

liberdade público-estatal e privada, está submerso à noção 

darwinista da lei do mais forte, capitalisticamente 

equacionada por Smith na ideia de “mão invisível”: as leis 

do mercado. A seleção social define, nas relações de 

mercado, os proprietários de mercadorias aptos a se 

apropriarem do poder e das riquezas no seio das lutas de 

classes. 

Rousseau anteviu essas lutas quando tratou da 

vontade geral no interior do estado social originário, 

fundado no pacto social. Na obra Discurso sobre a 

Economia Política, em que a propriedade privada aparece 

como condição de liberdade, a materialidade da liberdade se 

efetiva pela posse ou propriedade privada. Ideia oposta é 

apresentada por Rousseau no Discurso sobre a Origem e os 

Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. 

Apesar do seu pensamento crítico, Rousseau não 

consegue evitar a hipóstase. A vontade geral, concebida 

como mediação para se atingir a “liberdade igualitária”, não 

transpõe o plano abstrato. Rousseau apenas indica a 

possibilidade de sua aplicação em pequenas repúblicas. A 

proposição rousseauniana encontrou grandes dificuldades 
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em se manter e acabou frustrada. Quando analisada 

atentamente percebemos a desconsideração dos conflitos 

sociais entre os grupos de interesses e a distribuição desigual 

de poder entre as instituições que dão concretude e 

legitimidade ao contrato social no estado moderno. 

A fragilidade do pensamento de Rousseau está 

justamente em não considerar a difícil equação entre as 

instituições políticas do estado moderno com a vontade 

geral. Não explica, por exemplo, os processos de 

singularizacão que envolvem a vontade da pessoa humana, 

a liberdade privada, com os processos sociais que envolvem 

a vontade coletiva, a liberdade igualitária. Os problemas 

entre as pessoas humanas e as instituições sociais também 

são negligenciados. As lutas e os embates existentes e 

latentes no corpo político do estado são obscurecidos. 

Essas lutas não são externas ou internas ao estado 

moderno, decorrem da distribuição do poder em sociedades 

organizadas em classes sociais. Como ampliar a liberdade, a 

participação, a democracia no Estado moderno senão pela 

ação dos sujeitos políticos? Certamente a soberania 

popular e a constituição da vontade geral são pressupostos 

necessários para expansão da democracia no Estado 

moderno. Mas como levar a termo tal projeto? Rousseau 

rejeita a opção liberal: que cada um agindo em nome do seu 

interesse privado, visando a maior satisfação possível, 

conduzirá a sociedade ao bem-estar geral. O que se constata 

é que ambas as soluções são voluntaristas e deixam de 

considerar a geohistória real, “o processo de vida real”. 

Foi na busca da harmonia social, tendo em mente o 

princípio do estado de natureza, inspirado no bom selvagem, 



 - 213 -   

que a racionalidade hipostasiada penetrou no pensamento de 

Rousseau. Ele tomou a natureza humana do bom selvagem 

como uma “abstração razoável”, como uma realidade 

geohistória das sociedades pré-modernas. Não considerou 

essa representação como abstração metafísica. Funcionou 

como um pressuposto apriorístico. 

O problema, portanto, não está na significação da 

liberdade em si, mas no fato de Rousseau não tomá-la 

historicamente como abstração razoável, ancorada na 

realidade social, como Marx fez com a realidade do ser 

humano nos Manuscritos de 1844, distinguindo-a em sua 

especificidade social e natural. A referência da categoria 

liberdade é ensejada na figura metafísica do bom selvagem. 

Com isso Rousseau perde a possibilidade de construir 

categorialmente a liberdade em termos concretos. Não foi 

apenas Rousseau que concebeu a liberdade idealmente; 

segundo Della Volpe, também Hegel se perdeu no mesmo 

caminho, chegando a postular um tipo de “Estado–

Sujeito”, de ethos racional, como síntese da contradição e 

mutação entre “vontade livre” (a vontade de apropriação 

desmedida) e interdição (a restrição à vontade: a norma 

jurídica). 

Para Hegel a liberdade só tem sentido, numa relação 

extrínseca, como a realização da vontade particular. Isto é, 

na medida em que se possa dispor e gozar da liberdade de 

acordo com a vontade. Na modernidade capitalista a 

objetividade da liberdade é a propriedade. Diz Hegel: 

 

O direito começa por ser a existência imediata 

que a si se dá a liberdade de um modo também 

imediato e nas seguintes formas: 
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a)  A posse, que é propriedade; aqui, a liberdade 

é essencialmente liberdade de vontade abstrata 

ou, noutros termos, de uma pessoa particular 

que só se relaciona consigo mesma; 

b) A pessoa que se diferencia de si, se relaciona 

com outra pessoa e ambas só como 

proprietárias existem uma para a outra; a 

identidade delas, que existe em si (virtual), 

adquire a existência pelo trânsito pela 

propriedade de uma para a outra, com mútuo 

consentimento e permanência do comum 

direito. Assim se obtém o contrato (Hegel, 

1976, p. 54-55). 

 

A liberdade é postulada aqui como liberdade 

individuada que se manifesta efetivamente nas relações de 

troca. Nestas os proprietários interagem e estabelecem a 

ordem mercantil. Para os liberais essa ordem é o lócus 

privilegiado do exercício amplo da liberdade; onde a única 

forma de coação é a restrição da riqueza. Todas as outras 

formas de trocas são ofuscadas pela força arrebatadora que 

as trocas mercantis assumiram na modernidade capitalista. 

Há uma profunda diferença entre o tipo de 

associação concebido por Hegel e o concebido por 

Rousseau. Enquanto o primeiro admite o limite máximo da 

associação e da liberdade no Estado abstrato, cuja finalidade 

primeira é a proteção e a segurança da sociedade civil, 

Rousseau advoga que a finalidade última da sociedade é o 

projeto de uma liberdade igualitária, baseada na vontade 

geral. Portanto, Rousseau propõe a constituição de uma 

sociedade institucionalmente diferente da modernidade 

capitalista, que desenvolva o espírito comunitário. Uma 

sociedade mais ética e virtuosa socialmente. Hegel valoriza 

a ética privada ou individualista. Isto é patente quando 
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Hegel aborda o Estado como realidade moral. 

 

O Estado é a realidade (wirklichkeit) da 

liberdade concreta; ora a liberdade concreta 

consiste na individualidade pessoal, cujos 

interesses particulares recebem seu amplo 

desenvolvimento e reconhecimento de seus 

direitos para si (nos sistemas da família e da 

sociedade civil), ao mesmo tempo em que se 

integram por si próprios no interesse universal, 

ou então o reconhecem consciente e 

voluntariamente como seu próprio espírito 

substancial, agindo para ele como seu último 

fim. Disso decorre que nem o universal é válido 

e realizado sem o interesse, a consciência e a 

vontade particulares nem os indivíduos vivem 

como pessoas privadas, orientadas unicamente 

por seus interesses,  sem querer o universal; 

elas têm atividade consciente deste fim. O 

princípio dos estados modernos tem esta 

imensa força e profundidade, permitindo que o 

princípio da subjetividade chegue à extrema 

autonomia da particularidade pessoal e ao 

mesmo tempo reconduzí-la à unidade 

substancial, e assim manter essa unidade em 

seu próprio princípio (Hegel, 1969, p. 87). 

 

Assim propostos, os conteúdos éticos de Rousseau e 

Hegel; o primeiro propondo a liberdade igualitária e o 

segundo, o reconhecimento universal do indivíduo, da 

pessoa, pelo Estado-sujeito. Não restam dúvidas do caráter 

abstrato de ambas as proposições. Ambas ficam distantes 

das possibilidades de concretização da liberdade quando 

consideramos as instituições políticas do sistema 

representativo democrático e liberal. Mesmo que admitamos 

o princípio da cidadania. Mesmo que, em tese, com Hegel, 

o egoísmo seja reconciliado, abstratamente, no “espírito 
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substancial” e afirme-se na “universalidade” entre o 

particular e o universal. 

Isto é assim porque não há uma preocupação 

consciente e deliberada, de ambos os pensadores, com a  

historicidade da liberdade e a sua efetivação prática. Ambos 

apreendem-na como um pressuposto abstrato, um construto 

teórico. E desse construto e pressuposto abstratos derivam 

suas proposições. A politicidade nessas formulações é 

anulada, consiste em uma inspiração ideal. Em Hegel, dando 

a entender a possibilidade de conciliar os interesses privados 

na “unidade substancial”. E, no caso de Rousseau, de criar 

condições para que o indivíduo se reconheça no Estado, cuja 

função é a de protegê-lo e cuidar de seus interesses de 

acordo com a vontade geral. 

Percebe-se a mesma preocupação, o tratamento 

abstrato para resolver problemas sociais concretos sobre a 

liberdade, elegendo no caso de Rousseau a categoria 

vontade geral para solucionar esse problema e, no caso de 

Hegel, a categoria Estado–Sujeito, como a adoção de 

estratégias diferentes mas suplementares: superestimando a 

liberdade comunitária, no caso de Rousseau, e a conciliação 

entre “liberdade individual” e a “universidade substancial”, 

no caso de Hegel. Ambos desprezam a historicidade da 

realidade objetiva. Assim, mais uma vez, fica evidenciado 

que a intenção teórica não tem a força necessária para levar 

adiante o projeto emancipatório na modernidade. 

Della Volpe criticou essas formas de hipostasiar 

racionalmente a liberdade, ressaltando a importância da 

historicidade como critério para qualquer proposição ética 

que pretenda cumprir o papel de emancipar as formas de agir 
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prático-moral e técnico-científico das malhas da 

modernidade capitalista. 

Seja na hipóstase do conhecimento: a produção e/ou 

apropriação sociocorporativa do conhecimento; e nos casos 

a serem examinados: a hipóstase da cidadania e do contrato 

social, procura-se caracterizar como a racionalidade e a 

dinâmica dessas categorias no  capitalismo são elevadas a 

valor e condição universal. No caso da cidadania, a 

hipóstase está vinculada ao sistema representativo liberal-

burguês; e no caso do contrato  social, ao imperativo da 

vontade livre dos proprietários e à igualdade jurídica 

nivelada pela categoria sujeito de direito. 

Dentre as hipóstases efetivadas na modernidade 

capitalista, a hipóstase das categorias conhecimento, 

cidadania e contrato social funciona como mecanismo de 

segregação e marginalização no acesso à própria 

modernidade. O que é uma contradição. O que na civilização 

moderna se afigurava como conquista socioterritorial frente 

às civilizações pré- modernas é hipostasiado: a socialização 

do conhecimento, a participação na constituição de 

governos no Estado moderno e a liberdade entre capitalistas 

e força de trabalho na formatação dos contratos são 

convertidas em obstáculos pela própria modernidade, mas, 

compreende a teoria social marxiana, sob o modo de 

produção capitalista. 

Em outras palavras, o “processo de reprodução 

sociometabólico do capital” aparece como obstáculo da 

apropriação social e coletiva do poder e das riquezas: a 

apropriação das riquezas produzidas socialmente a quem o 

exercício da liberdade e o desenvolvimento das 
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potencialidades humanas se encontram visceralmente 

ligadas é impedida e obstruída pelo sistema do capital. 

De acordo com Della Volpe, a ampliação 

democrática ou socialização do poder e das riquezas, 

baseada no princípio de uma cidadania ampla ou 

substantiva, só é possível dentro de uma reconstrução 

histórica da liberdade burguesa, por onde se efetivaria uma 

nova ética. 

/.../ A ética deve, antes de mais nada, 

desenvolver a crítica geohistórica-sociológica 

marxiana da dialética ‘mistificada’ hegeliana e 

idealista da sociedade e do Estado (não se deve 

censurar Hegel, diz, por exemplo, Marx, 

porque descreve o Estado do seu tempo tal 

como é, mas porque faz passar o que é, esta 

empiria, ‘como a essência do Estado’: clara 

alusão às hipóstases e respectivos resultados 

infecundos com os quais está tecida a hegeliana 

Filosofia do direito: hipóstases das quais um 

notável exemplo se encontra no artigo 190, 

onde Hegel é induzido pelo seu apriorismo a 

deduzir de forma absoluta que ‘o cidadão como 

burguês /.../ é a concreção da representação 

chamada homem’. E, consequentemente, esta 

ética não pode ser (principalmente) mais que 

uma teoria da liberdade fundada na geohistória 

e, em particular, na geohistória da liberdade 

moderna, cuja complexa problemática, tão 

afligida de antinomias e pronunciadora de 

crises, deve resolver. Problemática cuja 

resolução pode ser teorizada segundo os 

seguintes critérios (itálicos nossos): 

a)  O reconhecimento de tal antinomia 

fundamental entre liberdade civil (liberalismo) 

e liberdade igualitária (democracia, em 

sentido estrito) /.../; [e] 

b) A orientação teórico-prática em direção à 

realização de um tipo de liberdade democrática 



 - 219 -   

(socialista) que resolva e concilie em si mesma 

a substância da problemática rousseauniana do 

mérito pessoal e da soberania popular com as 

essenciais liberdades civis e com a positiva 

técnica da problemática lockeana do 

parlamentarismo (conforme os ‘conselhos’ ou 

parlamentos dos trabalhadores nas repúblicas 

socialistas): em direção, enfim, àquela 

‘sociedade de livres e iguais’ Marx-engelsiana, 

criadora de um ‘desenvolvimento múltiplo dos 

indivíduos’ enquanto ‘sociedade sem classe’ 

(Della Volpe, 1980, p. 98, 100). 

 

Esses aspectos da liberdade que envolvem a 

problemática conflitiva entre “liberdade civil”  (liberalismo) 

e “liberdade igualitária” (socialismo), levantados por Della 

Volpe, parecem situar, com precisão, a categoria hipóstase 

na teoria crítica da modernidade capitalista de Marx e 

Engels. Essa crítica é também a crítica marxiana à 

racionalidade da cidadania. É por isso que a radicalização da 

democracia, que compreende a difícil equação entre 

liberdade e igualdade, na modernidade capitalista, se faz 

necessário aprofundar em termos teóricos e práticos. A 

categoria hipóstase parece relevante para tal propósito. Aqui 

não tivemos a intenção de esgotar e extrair todas as 

implicações dessa problemática, mas dar o peso que ela 

merece. 

Passemos agora a analisar a racionalidade 

hipostasiada relacionada a duas categorias empíricas 

fundamentais na legitimação da ordem social burguesa, 

liberal, na modernidade capitalista: o contrato social e a 

cidadania. O interesse em proceder à análise da hipóstase 

dessas categorias está associado, primeiramente, à 
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necessidade de dar uma maior concreção e abrangência à 

categoria hipóstase. E, em segundo lugar, dar um tratamento 

mais empírico a essa categoria sociológica da teoria social 

marxiana.  
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ENSAIO IV 
 

RACIONALIDADE HIPOSTASIADA DO CONTRATO SOCIAL 

 

 

A teoria contratualista tem em seus formuladores a 

intenção de estabelecer, a partir do que acreditam ter 

fundado o estado social e o estado moderno: o contrato civil 

e o pacto social estatal, a estabilidade necessária para 

garantir a segurança e o progresso social. Compreendendo o 

estado social como momento civilizador e marco original do 

progresso da humanidade, os contratualistas enfrentam o 

problema de como conservar, consolidar e aperfeiçoar tal 

estado através de reformas sucessivas, necessárias e 

conforme exigido pelo progresso. O que constitui um sinal 

de padrão cultural que indica critérios universais para a 

organização social. 

Saindo da sociedade pré-moderna, do “estado de 

natureza”, onde ou imperava a “guerra de todos contra 

todos” ou a “igualdade entre os homens”, os contratualistas 

concebem o “contrato social” como fato geohistórico 

determinante e/ou “mito fundador” da civilização moderna. 

Esse pressuposto orienta as proposições de Locke, 

Montesquieu, Hobbes e Rousseau. Há um claro propósito 

entre os contratualistas em demarcar a diferença entre lei 

natural, universal, e lei social, geohistória. Essa demarcação 

caracteriza a autoconsciência da universalidade e 

particularidade da ordem social e de uma disciplina teórica, 

a filosofia política. 

Em Rousseau essa determinação socioterritorial é 
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consignada à vontade geral ou pública que, em termos ético-

políticos, parece-lhe mais coerente como critério 

socioterritorial daquele pressuposto do que a vontade 

particular ou privada dos indivíduos. Assim, em Rousseau, 

a lei aparece como força superior objetivada pela 

subjetividade da vontade geral. 

As proposições contratualistas são determinadas 

pela concepção antropológica. É a ideia que fazem do ser 

humano que preside as suas proposições normativas e 

filosóficas da organização e distribuição do poder na 

civilização moderna. As categorias determinantes no Estado 

social, em cada pensador, é determinada pelo viés 

antropológico: “poder do soberano” em Hobbes, “poder da 

representação” em Locke e “poder da soberania popular” em 

Rousseau. E cada uma dessas categorias resultará na 

formulação distinta de organização social e distribuição de 

poder. 

O contrato ou pacto social admite, 

convencionalmente, como princípio universal, o livre-

arbítrio dos implicados diretamente no contrato, e assim 

prescreve a liberdade como norma fundamental do estado 

social. Esse princípio orientador desse estado considera não 

apenas as condições naturais do ser humano, mas procura 

conciliar aquelas condições com condições reais: o direito à 

vida, à propriedade e à liberdade é pactuado e conciliado no 

plano abstrato e concreto. A busca dessa conciliação define 

propriamente a interação social, as formas de sociabilidade 

ou o associacionismo que se instaura com a modernidade. 

O princípio subjacente à perspectiva contratualista é 

que “todos dependem de todos e para essa dependência 
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ser legítima é necessário ser definida pela vontade dos 

indivíduos e reconhecida no contrato”. Essa orientação 

geral remete para o debate em torno da justeza e justiça do 

contrato social. 

A justiça, na moldura clássica contratualista, embora 

seja ancorada em atributos divergentes, conserva unidade 

com os interesses da classe fundamental em ascensão: a 

burguesia. Em Hobbes a justiça gravita no direito à vida; em 

Locke, na propriedade ou “liberdade liberal” e, em 

Rousseau, no que Della Volpe (1980, 1982) chama de 

"liberdade igualitária". De qualquer forma todos admitem 

como princípio estruturante da justiça o pacto social. É o 

pressuposto determinante de qualquer forma de justiça; sem 

ele impera a barbárie. O contrato e o pacto social é o 

princípio fundante do corpo político da civilização moderna. 

A base sociohistórica em que a concepção 

hobbesiana foi formulada tinha o propósito de conter o 

princípio bellum omnum contra omnes. Princípio que 

fundou a visão antropológica de Hobbes. Daí, para impedir 

a autofagia humana, só através de um poder soberano 

centralizado, dotado de racionalidade militar, capaz de 

conter a autodestruição e a disposição natural para a guerra. 

Nele se faz presente o sentido do naturalismo darwinista. 

O contrato realizado entre soberano e súdito, na 

matriz hobbesiana, além de fazer referência à liberdade 

econômica e civil, ao desejo como condicionante da ação 

humana, atribui forte peso à segurança dos súditos. Mas a 

igualdade ressaltada fortemente por Rousseau não tem o 

mesmo peso em Hobbes, e em Locke a igualdade é 

valorizada nos termos da prescrição legal. Essas 
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considerações são relevantes porque marcam, na 

modernidade, os princípios universais que legitimam uma 

ordem social em ascensão. 

Em Rousseau o contrato entre Estado e sociedade 

deve conciliar a liberdade e a igualdade. Esta equação 

consiste no pressuposto da justiça social. Salutar em 

Rousseau é que ele identifica igualdade de condições com 

igualdade de direitos. Ele não dissocia a igualdade da 

liberdade. O contrato social, por ser manifestação de um ato 

de vontade, superior em termos ético-político no estado 

moderno, deve superar as categorias que deram origem e 

fundamento das desigualdades entre os homens. Não há 

como ser livre no reino em que impera a desigualdade 

material. E é essa identidade, justamente, como vimos 

discutindo, que constitui o motor da hipóstase 

socioterritorial e alimenta sua operante racionalidade. 

Em Locke a justiça social é posta na liberdade do 

indivíduo. Se num primeiro momento, no Segundo tratado 

do governo civil, manteve reservas com relação à 

universalidade da propriedade, admitindo textualmente que 

o direito à propriedade só é justo depois de ter assegurado  a 

todos os membros do Estado social o direito de bem viver, 

quando admite a monetarização da sociedade elimina o 

postulado anterior, baseado no princípio da dádiva cristã da 

terra, ao postular a mercadorização da força de trabalho. A 

compra e venda da força de trabalho, em Locke, ocorre entre 

cidadãos livres, em igualdade de condições econômicas e 

jurídicas. Essa hipótese se constituiu na máxima do 

liberalismo clássico do século XVII e XVIII e persiste até 

hoje como princípio universal da modernidade capitalista. 
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E, por essa razão, a chamamos de “liberdade liberal”. 

Diferentemente de Locke, para Hobbes é justa a 

soberania julgada por Deus e não pelo povo e o poder que o 

representa: o parlamento. É ao bom Deus a quem o soberano 

deve curvar a sua autoridade. Neste caso a soberania popular 

ou civil se identifica na vontade do soberano, em termos 

absolutos, sem mediações. Portanto, na proposição 

contratual e materialista de Hobbes, Deus aparece 

divorciado das determinações sociais, como entidade 

transcendente ao sistema interno de sua concepção de ordem 

e regulação social. 

O que se revela substantivo é a forma vertical das 

decisões políticas, com arbitrariedade regulada por um ente 

acima do mundo humano, isto é, de uma Lei ou Norma 

fundamental, desde a qual derivam leis menores e a própria 

ordem social, pois Hobbes sustenta uma relação de direitos 

e deveres entre soberano e súditos. Ele postula o contrato 

entre soberano e Lei como fonte de referência das tomadas 

de decisão. E esse pacto não se orienta apenas em sentido 

unilateral: o soberano tem deveres a cumprir e a submeter, e 

se sujeita à repreensão caso não o cumpra. O não 

cumprimento dos princípios contratualistas, por parte do 

soberano, abre precedentes aos súditos: o direito de se 

rebelarem contra o soberano, romperem o pacto e 

instituírem uma nova ordem social. 

Muitos atribuem a representação do Leviatã de 

Hobbes ao seu medo de morrer, mas numa situação histórica 

em que o estado de natureza era concebido como estado de 

guerra, preservar a vida parecia-lhe, para além da 

subjetividade, uma transgressão à ordem da natureza: o 
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estado de guerra, de pilhagem e conquista. Por conseguinte, 

a perspectiva hobbesiana representa um marco teórico 

relevante na filosofia política clássica, uma proposição 

progressista, mesmo sob o ônus de ter sacrificado a 

democracia burguesa ao poder soberano de um monarca. Ou 

melhor, em ter vinculado e subordinado o princípio de 

soberania em um corpo centralizado de poder. 

Uma vez erigido o estado moderno e o estado social, 

o contrato ou pacto social passa a ser vivido como norma 

imperativa da modernidade capitalista; como legalidade 

consensuada, a quem todos os indivíduos devem subordinar 

a sua vontade. Instituído como código e força de lei na 

sociedade burguesa, e que ganha expressão na carta 

constitucional, o contrato, ou melhor, o conteúdo e 

racionalidade do contrato social, potencializam uma ordem 

jurídico-política que mudará para sempre a geohistória da 

modernidade. 

Mas a norma do contrato social submeteu a política 

a uma regulação tão rigorosa, submeteu as instituições a um 

controle tão rígido, que o que nascia como consenso logo se 

afirmaria como discórdia, no contexto de lutas entre as 

classes fundamentais. Enquanto a modernidade capitalista 

dava seus primeiros passos, o contrato social orientou e 

impulsionou as liberdades democráticas, mas na medida em 

que a classe burguesa consolidou o seu poder, o contrato 

ganhou uma característica irrefutável: proteger o sistema 

capitalista e os interesses das classes proprietárias contra as 

demais classes sociais. Não é na proteção de um capitalista 

em particular, de um grupo empresarial específico, que o 

pacto social justifica sua legitimidade, mas no “modo de 
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reprodução sociometabólico do capital”, na “valorização do 

capital” em sua totalidade. Qualquer capitalista que se 

contraponha a essa ordem é punido tão severamente quanto 

qualquer revolucionário. 

Se, num primeiro momento, observa-se um impulso 

positivo da universalização do contrato social, ele perdeu as 

forças desse sentido original quando foi submetido aos 

interesses particularistas e corporativos das classes 

capitalistas. O momento subsequente a esse impulso foi a 

subsunção das relações contratuais aos interesses das 

“classes capitalistas ampliadas”, que no seu desdobramento 

incorporou os tecnoburocratas ou “intelectuais 

tradicionais”. 

Em termos burgueses o contrato social criou 

obstáculos à radicalidade com que nasceu na modernidade o 

projeto emancipatório. Conteve o impacto que as ideologias 

libertárias e emancipatórias poderiam produzir nas 

democracias liberais. Para resistir à subsunção de seus 

princípios originais às formas de sociabilidades capitalistas, 

o contrato social formal teria que se expandir além dos 

limites institucionais do liberalismo, que adotara como 

critério fundamental o limite das “liberdades naturais”: as 

liberdades civis de direito privado, a livre iniciativa 

econômica, a liberdade religiosa, de imprensa, de 

propriedade, de sufrágio etc.; isto é, um contrato entre 

sociedade e Estado, onde se supervalorizam as liberdades 

dos indivíduos, convertidos em mônadas abstratas pelas 

ideologias capitalistas, e quase anulando a ideia de contrato 

para fazer valer os princípios universais propostos pelos 

contratualistas: as liberdades coletivas, os direitos sociais e 
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subjetivos. Teria que garantir, além dos direitos civis, a 

“liberdade igualitária”. 

A concepção jus-naturalista do contrato social é bem 

mais ampla se atribuirmos a ela o papel de mediadora das 

normas de convivência nas sociedades modernas, mas sob a 

perspectiva rousseauniana. A filosofia política liberal 

acabou restringindo o papel do contrato social às relações 

privadas e empresariais, no que afinal acabou se tornando. 

Como regulador jurídico dos interesses públicos mais 

amplos o contrato foi desfigurado. Ajudou nessa 

desfiguração tanto o desenvolvimento das instituições 

formais que aparelharam o Estado moderno acabado quanto 

o desenvolvimento da burocracia. 

No desenvolvimento da modernidade o contrato 

social foi instrumentalizado para atender aos direitos e 

deveres do cidadão, restando implícito que nas democracias 

liberais não se trata do cidadão universal, mas do cidadão 

burguês. Desse modo, o contrato é hipostasiado por excluir 

o cidadão comum da modernidade capitalista. O pressuposto 

contratualista perdeu a razão de ser que todo jurista 

consideraria sóbria, a não ser para explicar um momento 

particular da filosofia jurídico-política, o momento original 

da criação do estado social, que suplantou o estado de 

natureza, a sociedade pré-moderna. A concepção 

hipostasiada do contrato social, na modernidade capitalista, 

outorgou amplas restrições socioterritoriais. Com tais 

imposições jamais o contrato social poderá realizar a justiça 

em termos universais. Essa realização depende, agora, além 

do restabelecimento daquela universalidade prometida no 

momento originário do pacto social, de novos princípios que 
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garantam uma distribuição de poder mais igualitária, que 

transcenda os limites institucionais das democracias 

burguesas. 

Por fundar-se na distribuição do poder e das riquezas 

entre classes sociais, o pacto social recriado em novas bases 

de legitimação na modernidade capitalista concede 

privilégios às classes capitalistas em detrimento das demais 

classes sociais existentes. As bases de legitimação erigidas 

pelo contrato nas formas liberais do Estado de Direito se 

deparam com esse obstáculo congênito, que conforma as 

crises de legitimação (Habermas, 1973 e 2002). 

Apesar da estabilidade social conquistada pelo 

contrato em comparação às sociedades destituídas de 

qualquer parâmetro regulatório que oriente as práticas 

sociais cotidianas. Ele se revela mais imprescindível quando 

pensamos nos conflitos entre classes e entre nações. Sendo 

assim, o contrato reposiciona o exercício do poder e o uso 

da força, procurando proteger os cidadãos. Mas em 

sociedades burguesas não há como realizar plenamente as 

potencialidades históricas de justiça, soberania e amplitude 

das liberdades sociais, políticas e econômicas, porque o 

pressuposto fundante do contrato na ordem burguesa não é 

mais a igualdade original e natural, mas aquela que se 

restringe artificialmente à Lei Constitucional. Esta não é 

mais do que a expressão dos conflitos sociais e a 

institucionalização dos interesses das classes hegemônicas 

que negociam entre si para verem seus privilégios 

garantidos não em palavras, mas na escrita. Com isso, 

alimenta as lutas sociais entre classes e frações de classes, 

ainda que cada vez mais segmentadas, e com forte conteúdo 
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corporativo. 

Sendo assim, a possibilidade de o contrato vir a 

constituir-se em fonte mais ampla e legítima de direitos, 

possibilitando maior transparência das relações econômicas, 

públicas e privadas, e do uso do poder governamental, bem 

como a ampliação da democracia e da participação, pode 

romper os limites burgueses do contrato social em uma 

direção que não se tem como definir, em teoria, porque 

consiste em uma dinâmica política. 

Desta forma, os pressupostos contratualistas não 

podiam prever as restrições que foram estabelecidas com a 

hipóstase do contrato social na modernidade capitalista. Ao 

contrário de ampliar as bases democráticas de legitimação e 

avançar na distribuição do poder governamental, para além 

do Estado de Direito burguês, introduziram-se mediações 

institucionais vigorosas que obstruem a universalização de 

direitos. Os obstáculos não se resumem a impossibilidade da 

universalização de direitos imposta pela hipóstase. 

Em termos teóricos, um obstáculo relevante é a 

dissociação entre o político e o jurídico. Restringir a 

resolução dos problemas jurídicos à norma legal implica 

aceitar o pressuposto de uma racionalidade jurídica neutra 

de interesses. Como se a norma legal fosse capaz de 

abranger todos os litígios socioterritoriais em sua totalidade. 

Tudo isso se revela inconsistente com a natureza e 

complexidade da modernidade capitalista. Por isso, faz-se 

necessário compreender e definir, sociologicamente, o 

caráter específico da juridicidade como prática social 

particular na modernidade. Assim poderemos entender 

como as práticas jurídicas a fortalecem em sua totalidade 
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socioterritorial, e o lugar que o contrato social ocupa nesse 

fortalecimento e nessa totalidade. 
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ENSAIO V 
 

HIPÓSTASE DA “RACIONALIDADE TÉCNICA” E 

CONTRATUALISTA  

 

 

A racionalidade técnica funciona como instrumento 

de coação e constrangimento, os interesses nela imanentes 

prescrevem determinados fins; mas como verdade 

extemporânea e abstrata à esfera judicial, se impõe como 

hipóstase. A racionalidade técnica: seus critérios e 

princípios são naturalizados quando universalizados pelo 

processo procedimental. 

Esta racionalidade técnica ou procedimental 

constitui-se, ela mesma, em coação ao se posicionar como o 

meio capaz de elevar as normas sociais ao status de norma 

legal. O processo que institui “as normas e as verdades 

jurídicas” é um processo de poder (Foucault, 1985, 1982, 

1973). O problema, então, criado pela modernidade 

capitalista, e criticado pela teoria crítica do direito, é que a 

racionalidade que fundara o pacto social, no pensamento 

clássico contratualista, não se identifica com a racionalidade 

técnica da modernidade. A primeira estava fundada na 

politização, enquanto a racionalidade procedimental elimina 

a politização da conversão da norma social em norma legal, 

por via da burocratização. E é por meio da burocracia que o 

sistema passa, então, a dominar a distribuição do poder nas 

democracias representativas burguesas, pois ela se integra 

às classes dominantes, ampliando o próprio conceito de 

classe na modernidade capitalista que, após a filosofia da 
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práxis (Gramsci, 1988a, 1988b 1981, 1978), não pode mais 

ser pensada nos termos em que foi formulada por Marx & 

Engels (1980). As classes se ampliaram com a compreensão 

dos profissionais como “intelectuais orgânicos”. Com essa 

teoria Gramsci desmistifica a neutralidade dos segmentos 

tecnoburocratas. Controlar a racionalidade técnica do 

processo que converte a norma social em norma legal e 

controlar a racionalidade jurídica que julga os processos 

judiciais são estratégias para controlar a distribuição do 

poder na modernidade capitalista. As lutas incidem também 

sobre o controle do conhecimento técnico-científico, o 

conhecimento que tem valor político, administrativo, 

econômico etc., e que possibilita o controle da racionalidade 

técnica. O “sistema perito” (Giddens, 2002, 1991) está 

sujeito a uma tal disputa. Daí se constituírem “grupos 

privados de poder”, grupos corporativos, associações de 

magistrados, que controlam a socialização do 

conhecimento e o uso dessa racionalidade. Dentro das 

próprias corporações profissionais existem grupos de 

interesses que se organizam para disputar o controle da 

direção, visando não apenas implementar seus propósitos, 

mas abrir espaço para os técnicos ocuparem os cargos de 

destaques burocráticos nas instituições estatais e privadas. 

Nessas condições o contrato social perde qualquer 

relevância. O que significa uma lei senão uma norma 

impositiva que dispensa justificativas quando legitimada por 

um processo social? 

Os contratualistas representam, enquanto escola de 

pensamento, a tradição teórica que pôs essa problemática 

entre a particularidade e a universalidade jurídica, que se 
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resolve na politização do processo que eleva normas sociais 

a normas legais. Mas que de certa forma foi sublimada pela 

dogmática jurídica na medida em que esta hipostasiou os 

dois processos que marcam a juridicidade: a racionalidade 

do processo social e a racionalidade do processo judicial; e 

desestoricizou essas racionalidades. 

Os contratualistas, diferentemente da dogmática 

jurídica, não desconectaram o jurídico da totalidade social, 

reconhecendo a interação entre o complexo social, político 

e jurídico. Na verdade avançaram mais, analisaram o social 

identificando nele a necessidade do marco regulatório 

vinculado à estrutura de poder. Com isso chamaram a 

atenção para a estrutura do sistema político legítimo, 

independente da legalidade que emergiu com a sociedade 

burguesa. Tinham uma visão universal da dinâmica jurídica 

que ultrapassa a norma legal, por essa razão puderam 

enxergar a positividade do contrato para além das 

determinações históricas da modernidade política. Mesmo 

nas visões de Hobbes e Locke, que são mais restritas do que 

a de Rousseau, esse vínculo entre a politização e a norma 

legal é mantido. 

O contrato junto com o indivíduo abstrato e  elevado 

juridicamente a sujeito de direito emergem geneticamente 

comprometidos com o sistema político para explicar a 

distribuição e função do poder no estado social, vale dizer: 

o poder governamental, de quem governa e de quem é 

governado. De modo que, mesmo quando se tenta pensar o 

contrato em termos jurídicos, como acontece com Locke e 

Montesquieu, isso é feito dentro da moldura desse poder. No 

caso liberal, tendo presente o espírito burguês inspirado no 
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individualismo, na concorrência e no livre- arbítrio. 

Categorias ordenadas de acordo com a lógica da 

propriedade. 

O contrato aparece, portanto, como o pressuposto da 

demarcação entre o Estado e a sociedade burguesa; de um 

lado o poder constitucional e de outro as várias organizações 

privadas e os indivíduos, com seus interesses e vontades 

particulares, lutando entre si, para verem instituídos e 

reconhecidos como força de lei ou norma legal suas 

vontades e seus interesses. O limite dessas lutas intestinas 

na modernidade capitalista é o poder constitucional 

representado nos poderes executivo, legislativo e judiciário. 

Na conformação do poder constitucional que 

representa o corpo do Estado-nação, o posicionamento entre 

os contratualistas é diverso. Hobbes chama atenção para o 

poder executivo, Locke para o poder legislativo e Rousseau 

para o poder ainda difuso, da sociedade civil, mas já 

manifesto em uma opinião pública nascente e vigorosa. 

Embora reconhecendo nos três poderes a estrutura ideal do 

governo democrático, Locke vê o parlamento como símbolo 

da vontade popular, por essa razão argumenta que o poder 

legislativo deve exercer a supremacia frente aos demais. 

Mas o equilíbrio entre os poderes deve ser garantido pela 

autonomia funcional nas democracias representativas, e 

deve estar registrado e bem definido no texto constitucional. 

Os conflitos existentes no interior do poder 

constitucional não devem se confundir, tampouco se 

misturar às lutas entre as várias forças políticas que 

disputam a hegemonia do poder governamental. O 

entrelaçamento dos interesses privados com o poder 
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constitucional desencadeia críticas severas da opinião 

pública e das organizações civis e pode levar ao descrédito 

institucional das democracias representativas, abrindo 

agudas crises de governo. Esse é o momento em que cada 

organização, cada indivíduo, decide ser governo de seus 

próprios interesses e desconsidera o poder constitucional ou 

o considera sem legitimidade para tal. 

Essa complexa trama em legitimar o poder 

constitucional na modernidade capitalista erigiu o direito 

positivo e o sistema político, a esfera propriamente jurídico-

política das sociedades burguesas, fundada na noção de 

contrato ou pacto social. Mas a convicção de um estado 

social ancorado na vontade dos indivíduos perdeu a potência 

para a racionalidade técnica e procedimental. Contribuiu 

para essa perda a perspectiva liberal contratualista de Locke, 

Montesquieu e Humboldt. A vertente teórica que justificou 

a redução do jurídico a apêndice da vontade das forças 

políticas, ao sistema político e à opinião pública90. 

O sistema político, ainda no século XVIII, passou a 

regulamentar a ordem social através do poder legislativo, ao 

mesmo tempo que distanciou o parlamento burguês dos 

representados, da soberania popular. Do parlamento e dos 

parlamentares só se passou a ter notícias pela imprensa. Na 

modernidade capitalista o controle da imprensa e dos 

partidos políticos é uma estratégia vital para manter a ordem 

                                                      
90 Não podemos esquecer que estamos discutindo o problema da 

distribuição de poder de governo na modernidade. Qual o efeito e a 

contribuição dessa distribuição nos projetos de emancipação ou 

dominação na modernidade capitalista? O posicionamento dos 

contratualistas é elucidativo sobre a problemática dessa distribuição. 
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capitalista estável. A imprensa capitalista enfrenta essa 

problemática da sua independência e controle estatal através 

do fortalecimento do monopólio de grupos econômicos. No 

fundo, desde a segunda metade do século XX não se tem 

mais a liberdade de imprensa como no século XIX, que era 

alvo de forte censura. Houve um recrudescimento, um recuo 

visível da liberdade de imprensa e da liberdade de opinião. 

Hoje, no século XXI, a liberdade de imprensa de grupos de 

comunicação indenpendente sofrem criminalização e 

judiscialização. 

Um dos fenômenos mais representativos do século 

XXI é a participação dos grandes monopólios de 

comunicação social e do poder judiciário no pacto nacional 

territorial, juntamente com os organismos internacionais, 

empresariais e político-partidário. Os partidos políticos se 

configuram contemporâneamente como empresa, e mesmo 

a elas associados. 

Distanciados do parlamento os representados 

perdem todas as possibilidades de participarem das decisões 

no/do Estado, de exercer o governo, e tudo dentro da lei, de 

uma legislação rigorosa. Na estrutura liberal do poder 

constitucional o sistema jurídico-político se funde e 

desaparece na legalidade constitucional, hipostasiando essa 

legalidade, fazendo esta passar como universal e não 

derivada das vontades particulares em pugna no sistema 

político. Na medida em que o jurídico-político se reduz à 

legalidade, a transferência da vontade popular para seus 

representantes aparece como única possibilidade justa de 

participação, de ver a sua vontade ser registrada na 

legalidade. 
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O contrato social reduzido a sufrágio universal perde 

a legitimidade como medida jurídica e política da vontade 

geral. Esta perdição deu vitalidade à instrumentalidade 

técnica do poder político, que passou a ser revelado como 

protetor da normalidade, da estabilidade política e social. 

Portanto, inverte-se uma vez mais a ordem entre 

particularidade e universalidade: da vontade universal do 

contrato social-jurídico-político à vontade particular do 

sistema político-representativo-legal-empresarial; o 

jurídico-político pelo legal; o meio pelo fim. E se hipostasia 

a legalidade constitucional que expressa os interesses 

negociados entre as forças sociais que atuam no âmbito do 

sistema político como se expressasse a vontade de toda a 

sociedade. 

Em Montesquieu, esse arquétipo é apresentado na 

teoria funcionalista dos poderes, na qual cada um dos 

poderes que constitui o poder constitucional tem a função de 

corrigir os abusos e excessos dos outros, visando garantir o 

equilíbrio do sistema, isto é, da ordem capitalista. 

O sistema político liberal com suas instâncias 

próprias de poder e com a racionalidade técnica que lhe dá 

eficácia e funcionalidade se legitima através da 

representação política, de um parlamento que funciona 

distante da vontade coletiva. Mas há uma outra categoria 

que representa a chave e o coroamento de todo esse sistema: 

a cidadania, que será discutido a seguir. 

Hobbes, por exemplo, atribui ao soberano a função 

vertical de governo. Os cidadãos-eleitores, os governados, 

transferem o poder de governar as suas vidas, e com elas a 

vontade, os desejos e interesses ao soberano, que se 



 - 239 -   

responsabiliza, mediante o pacto social, a tomar decisões 

que procurem estabelecer o bem-estar dos súditos. Mas a 

diferença entre súdito e cidadão é radicalmente diferente 

quando se pensa no problema da legitimação. A demanda 

fundamental dos súditos, para Hobbes, está na segurança de 

suas vidas, e é a instância máxima do poder, o corpo do 

soberano, quem decide sobre essa segurança e, em 

contrapartida, o súdito deve prestar obediência e fidelidade. 

O critério estabelecido por Hobbes, hoje, parece 

ingênuo e, mesmo, autoritário. Pois ele atribui o princípio 

dessa verticalidade às diferenças naturais e religiosas. O 

critério de governo se justifica pelo canal direto com o 

divino dado pela consangüinidade. Critério que não é 

suficiente para garantir-lhe legitimidade perene na 

geohistória da civilização moderna. Em Hobbes, o poder se 

encontra centralizado, o soberano legisla, é o judicante e 

executor das atitudes. 

Com Locke o poder centralizado no soberano é 

distribuído entre os poderes através do princípio 

representativo. O legislativo é considerado como poder 

exemplar por representar a vontade popular e, por isso, o 

mais legítimo entre os poderes constitucionais, porque 

sufragado pela “delegação direta”. 

O poder legislativo no estado moderno é, na acepção 

de Locke, o que melhor atende ao princípio da 

discricionariedade. Acima deste princípio, na democracia 

liberal, só o plebiscitário. Locke procurou estratificar e 

hierarquizar o poder, compreender a autoridade política, 

para sistematizar, tornar visível e operacional sua 

proposição de distribuição do poder governamental na 
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sociedade burguesa. Paratanto, esquecendo a categoria 

súdito, Locke foi buscar na cidadania a possibilidade de 

legitimar com mais coerência do que Hobbes a distribuição 

do poder. Com tal intenção a categoria cidadania foi 

apropriada da sociedade grega e refuncionalizada como 

instrumento operativo dentro da propositura lockeana da 

democracia. 

O problema da proposição lockeana acerca da 

democracia liberal no “estado moderno acabado ou 

desenvolvido” não se encontra na difícil conciliação entre o 

princípio do contrato social com a legalidade do poder 

constitucional, hipostasiado pelo sistema político, mas no 

que Gramsci denomina de catarsis91. A proposição lockeana 

da propriedade da terra (e por extensão, de todos os meios 

de produção), que no capitalismo é privilégio das classes 

capitalistas, impede o “momento catártico”, coagulando os 

lugares dos que governam e dos que são governados. 

A teoria da estratificação de poder formulada por 

Locke não permite a mobilidade governamental e, portanto, 

uma justa distribuição do poder. Esta distribuição está 

assente numa estrutura econômica injusta e desigual que 

justifica a dominação do capital mediado pelo sistema 

monetário. Locke justifica a concentração da propriedade 

com a liberdade de comércio e o sistema monetário. Nesse 

sentido, propõe o inverso daquilo que Gramsci define como 

                                                      
91 Catarsis em Gramsci “/.../ indica a passagem do movimento puramente 

econômico (ou egoísta-possessivo) ao momento ético- político, isto é, a 

elaboração superior da [infra]estrutura em superestrutura na consciência 

dos homens. A passagem do ‘objetivo ao subjetivo’ e da ‘necessidade a 

liberdade’” (Gramsci, 1981, p. 53) 
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“momento catártico”: a passagem do “momento puramente 

econômico” para o “momento ético-político”. 

Num primeiro momento em seu Tratado, é verdade, 

Locke (2001) não deixa de reconhecer a propriedade como 

direito natural e universal. Nesse aspecto, considera a 

propriedade como uma dádiva. Portanto, a pessoa humana 

não poderia ser privada, arbitrariamente, à posse da terra. 

Como dádiva a propriedade da terra estava associada à 

garantia da vida, e de todas as pessoas, antes de ser 

concentrada e acumulada. 

Mas essa proposição foi abandonada, no mesmo 

Tratado, quando Locke introduziu em seu sistema de 

governo a moeda ou dinheiro. A liberdade de comércio 

poderia favorecer àqueles que destituídos de toda 

propriedade poderiam vender, livremente, a única 

propriedade que lhes é inexorável: a capacidade produtiva92. 

Com isso a propriedade da terra é hipostasiada; perde o 

sentido natural anterior, e a forma histórica capitalista de 

propriedade é transformada em uma forma universal. Assim, 

Locke compromete a legitimidade do seu sistema de 

distribuição do poder. 

O direito de propriedade não é por Locke proposto 

com o intuito de universalizar o acesso à propriedade, mas 

de justificar a possessão de poucos. A injustiça de sua 

proposição se justifica sob a hipóstase da universalização da 

liberdade de comércio. Esta sim, um direito universal, 

extensivo a todos os cidadãos. O que não é  extensivo, nesse 

caso, é o capital. 

                                                      
92 Quando analisamos a problemática do fetichismo e da reificação, 

vimos os limites de uma tal propositura. 



- 242 - 

O que impede resolver esse problema da justiça da 

distribuição do poder governamental não é essa tensão 

estabelecida entre extensão ou restrição da propriedade, ora 

de uma coisa ora de outra. A contradição é que Locke quer 

tornar um objeto de direito privado na modernidade 

capitalista: o poder e as riquezas, em objeto de direito 

público, sem romper com a institucionalidade dessa 

modernidade. A concepção lockeana de propriedade, como 

direito natural genérico, é a propriedade privada burguesa, 

projetada como sentido universal, a-histórico, portanto, 

hipostasiado. 

O compromisso ideológico de Locke com a 

modernidade capitalista o fez utilizar a cidadania para dar 

coerência a seu sistema de poder, mas com o mesmo 

procedimento lógico que adotou para analisar a propriedade: 

aplicar uma categoria dotada de sentido universal, como a 

cidadania no sentido grego, a uma realidade sociohistórica 

particular, como a modernidade capitalista. O resultado não 

poderia ser outro senão hipostasiar a cidadania. Com o que, 

esvaziou o sentido amplo da cidadania e universalizou o 

sentido particular que assume nas democracias liberais. 

Desse modo, é em Locke que encontramos o sentido 

mais original da racionalidade hipostasiada da cidadania. O 

que se aproxima mais da formulação de um tipo puro de 

como se processa a dominação do capital, mediada pela 

categoria hipóstase, através de categorias empíricas, como é 

a cidadania. Foi ele quem melhor sintetizou o sistema 

político burguês, quem concebeu a esfera política como 

esfera abrangente de distribuição do poder constitucional. 

A partir de Locke as relações entre Estado e 
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Sociedade, Estado e Indivíduo, Sociedade e Indivíduo 

ganharam dimensões originais no âmbito da filosofia 

política e da ciência política. Passaram a ser tratadas como 

campos específicos, relações particulares e autônomas. A 

forma de tratamento de Locke foi aperfeiçoada pelos 

filósofos utilitaristas. Mas também é nele que identificamos, 

de forma clássica, o problema de hipostasiar a atividade 

reflexiva e produzir ideologias, que falseia a realidade no 

pensamento. A concepção de propriedade é o exemplo mais 

evidente. 

Locke identificou não apenas o lugar da política, do 

Estado, da sociedade e do indivíduo como complexos 

autônomos da complexa modernidade capitalista, mas como 

esses complexos se articulam para constituir a totalidade 

social. Os nexos causais da ordem social burguesa são 

expostos de forma exemplar. Ele não se limita a refletir 

sobre a distribuição do poder na modernidade, se ocupa em 

analisar sociedades anteriores; inclusive faz antecipação do 

devir social. 

A perspectiva da filosofia política de Rousseau 

diverge da de Locke. A propriedade, por exemplo, aparece 

como efeito perverso da dominação e do egoísmo. A ela 

Rousseau atribui a responsabilidade pelas desigualdades 

entre os seres humanos. Em uma sociedade onde impera a 

desigualdade não podem existir homens livres. Com esse 

postulado Rousseau se distingue e se posiciona como um 

crítico radical do sistema político liberal e seus princípios 

legitimadores. O posicionamento mais forte é em relação à 

propriedade privada. A naturalização da propriedade, 

formulada por Locke, ganha historicidade em Rousseau. 
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A liberdade que demarca a civilidade burguesa é 

vislumbrada como um pressuposto fundamental, sem o qual 

o capitalismo constituir-se-ia como uma civilidade sem 

conteúdo, e o conteúdo da liberdade é a igualdade. Não se 

pode admitir uma sem a outra. É por isso que Rousseau 

concebe, então, outra forma de liberdade diferente da 

proposto pelos liberais: a “liberdade igualitária”. 

Segundo Della Volpe (1982, 1980), o que é natural 

em Rousseau não é a propriedade que se realiza socialmente 

de forma privada, mas a bondade humana, o 

reconhecimento do outro por seus méritos. Isto é expresso 

por Rousseau na categoria vontade geral. A vontade geral 

em Rousseau não se resume à dimensão política, mas 

abrange também a dimensão ética. Foi o primeiro filósofo 

político a aproximar a ética da política, e pensar a sociedade 

moderna em termos ético-políticos, um sentido que também 

foi perseguido por Gramsci. 

Em termos éticos a ação social vivenciada como 

vontade geral desenvolve uma sociabilidade mais humana, 

fundado em princípios de justiça e honestidade mais firmes. 

Quando os homens se educam nos princípios de uma ética 

social autenticamente humana, onde todos abdicam de seus 

interesses particulares em nome da vontade geral, realizam 

a democracia plena. Nesta, nenhum ser humano precisa 

transferir sua vontade e seu poder para terceiros; pode 

exercê-los sem os artifícios da hipóstase. A plenitude da 

democracia rousseauniana, proposta em sentido utópico, 

como força legitimadora da ordem social, confronta-se com 

a perspectiva egoísta de Hobbes, e individualista e 

competitiva de de Locke. 
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É desta forma que Rousseau propõe a liberdade com 

justiça social. A preocupação com o problema da igualdade 

é a marca do pensamento de Rousseau. Ele ressalta a 

necessidade da igualdade de condições nas formas de 

sociabilidade na modernidade capitalista. É uma crítica aos 

liberais que atribuem as causas dos problemas sociais a 

entidades metafísicas, como o mercado e a “mão invisível”. 

Os liberais acreditavam que as fontes dos problemas 

portavam suas soluções, seriam essas mesmas fontes as 

instâncias corregedoras das anomalias sociais. E mais, os 

problemas seriam solucionados por mecanismos 

automáticos, sem a necessidade de qualquer intervenção 

racional. Ao contrário, irracional seria intervir em 

sociedades  civilizadas que dotaram de racionalidade seus 

mecanismos institucionais, que a razão mal consegue 

explicar. 

Se o controle econômico e social podem desencadear 

a tirania para Smith (1985), em Rousseau ele aparece como 

alternativa à barbárie. Nem a ciência e as artes podem ser 

deixadas totalmente livres. Devem pautar-se em princípios 

éticos que valorizem o bem-estar coletivo. Livres, geram 

uma burocracia que deprava os bons costumes e vivem às 

expensas dos que trabalham. 

O controle social é visto como aspecto positivo, por 

Rousseau, para evitar a corrupção. Controle orientado pela 

vontade geral, pois esta é a única que pode se manter neutra 

e ilesa das causas responsáveis pelas discórdias entre os 

homens, as causas geradoras das desigualdades sociais, que 

desorientam e deterioram o corpo institucional da sociedade. 

Rousseau utilizou a filosofia política para fazer uma 
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análise da realidade sociohistórica. Como iluminista, é um 

materialista consequente, que conseguiu se livrar do 

moralismo que predomina entre os críticos da sociedade, 

como Holbach (Rouanet, 1987a). Com essas características, 

Rousseau realizou uma crítica consistente da sociedade 

burguesa, explicitando em suas principais obras o prenúncio 

da teoria crítica e a formulação de categorias que se 

tornaram imprescindíveis para se compreender a dinâmica 

da modernidade capitalista, como a categoria alienação. Isso 

permitiu a Rousseau articular uma teoria crítica da 

distribuição do poder na modernidade capitalista. 

A correção das anomalias socioterritoriais que 

conseguira identificar em seu tempo: a corrupção moral e as 

desigualdades entre os homens, não seria obra de qualquer 

mecanismo automático e autônomo. Com essas 

características internas a correção para Rousseau deveria vir 

de um elemento externo às relações sociais. Quem efetiva 

tal barbárie não pode ter seu antídoto; se o tivesse, teria 

evitado tamanha degradação. A correção deveria  advir do 

contrato social, mas estabelecido pela vontade geral, o que 

equivalia a romper com os mecanismos institucionais da 

democracia liberal, com o seu sistema político e os valores 

legitimadores da modernidade capitalista. 

A filosofia política rousseauniana admite o 

“momento catártico” proposto por Gramsci  como momento 

que eleva o ser humano da situação da necessidade para uma 

situação de liberdade. Essa possibilidade em Rousseau é 

possível porque ele não despreza a importância da igualdade 

como condição necessária para o homem realizar suas 

potencialidade em liberdade. Portanto, a filosofia política de 
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Rousseau é crítica quando comparada à perspectiva 

lockeana. 

Enquanto a filosofia política de Locke é conformista 

e, por essa razão, na tentativa de justificar a justiça de um 

sistema de distribuição de poder injusto, o faz por meio da 

hipóstase, a filosofia política de Rousseau trabalha na 

utopia. Rousseau critica a modernidade capitalística 

visando alcançar uma sociedade mais justa e igualitária, 

iluminando e tornando visíveis alguns dos elementos 

perversos: o individualismo, o egoísmo, a concorrência e a 

propriedade. Mas, ao propor a vontade geral inspirada na 

“bondade humana do bom selvagem”, não percebe que a 

bondade também é um produto geohistórico, fruto da 

sociabilidade humana, que não é um sentimento interno ao 

ser humano. 

A vontade geral, na sociedade burguesa, bondosa ou 

perversa, é atravessada por vontades, interesses e paixões 

sociais. Enfim, a produção da subjetividade humana é feita 

sob padrões societários e não biológicos. E o contrato social, 

de igual modo, é determinado pelas situações geohistóricas. 

Mas falta em Rousseau essa consciência da geografia e da 

história. E que, portanto, para realizar a utopia de uma 

sociedade fundada na “liberdade-igualitária” depende da 

superação da vontade capitalista, que plasma as formas de 

sociabilidade estratégicas para a reprodução 

sociometabólica do capital, inclusive aquelas fundadas no 

contrato social. 

Dessa forma, a filosofia política de Rousseau não 

percebe o alcance da utopia que tem como projeto, escapa- 

lhe a noção de devir geohistórico, que as pessoas se 
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constituem enquanto tal na apropriação do território. Mas é 

preciso entender que essa apropriação se estrutura desde a 

personificação das formas sociais, projetadas pelas relações 

sociais. Neste caso, o posicionamento teórico de Rousseau 

deixa em aberto uma problemática que, de certa forma, será 

retomada pelo marxismo e pelo pensamento crítico 

posterior, no século XX. Mas que persistirá latente no século 

XXI. O que persiste desde Rousseau são as formas de pensar 

a emancipação humana na modernidade. Consegue 

Rousseau identificar o problema: as anomalias são 

decorrentes da racionalidade privatista que move a ação 

social na modernidade capitalista, e que não reconhece na 

vontade geral a possibilidade de superar a corrupção e as 

desigualdades que corroem e degradam os vínculos sociais. 

Embora consciente desse problema não formula sua 

solução, isto é, não propõe como instituir ou desencadear as 

ações que possam superar tais antinomias, para chegar a 

uma “vida cheia de sentido” (Antunes, 1995) mediado pela 

vontade geral. 

Não é por acaso que a noção de contrato aparece em 

Rousseau de forma abstrata, sem a concretude necessária 

que possa dar substância geohistórica às suas proposições. 

Essa concretude e essa substância são os elementos que 

motivam as ações que perseguem a concreção das utopias. 

Sem tais fundamentos em bases sociais concretas as utopias 

são apenas ilusões. 

A filosofia política rousseauniana age na tentativa de 

abrir mais a fresta entre Estado e sociedade, entre política e 

economia, entre necessidade e liberdade, visando a 

sociedade penetrar mais efetivamente no âmbito do poder 
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político, para fazer valer a vontade geral. Mas o que 

Rousseau não percebe é que essa fresta, que é o contrato 

social, também se faz em bases capitalísticas. E esse fazer é 

marcado pelo movimento contraditório entre a vontade geral 

abstrata e o desejo concreto da “liberdade igualitária”. 

Contradição que se resolve com a superação da contradição: 

“a negação da negação”. A vontade geral rousseauniana não 

aparece como totalitária e supressora das individualidades, 

mas questionadora do “individualismo possessivo” 

(Macpherson, 1979), atomizado e capitalisticamente 

racional (Hollis & Nell, 1977). 

Durkheim parece concordar com a postulação da 

noção de vontade geral rousseauniana para um equilíbrio 

mais equânime da sociedade, cuja ordem injusta tende a 

cristalizar-se como desigualdade, envolvendo os indivíduos 

de uma maneira global. Mas essa concordância de Durkheim 

não deixa de apresentar certos problemas93 41 em sua leitura 

do Contrato de Rousseau. 

 

Em consequência desse contrato, todas as 

vontades individuais desaparecem no seio de 

uma vontade comum, a vontade geral, que é a 

base da sociedade. Uma força é assim 

constituída, infinitamente superior a todas 

aquelas dos particulares. E essa  força tem uma 

unidade interna, pois os elementos dos quais 

ela resulta perdem de algum modo, juntando-se 

a ela, sua individualidade e seu movimento 

próprio (Durkheim, 1980, p. 355). 

                                                      
93 Identificamos em Rousseau (1983, 1999) algumas categorias utilizadas 

por Durkheim (1980) em suas análises, mas sob uma ligeira diferença, 

por exemplo, o que Rousseau chama de vontades individuais e 

individualidade, Durkheim concebe como individualismo. 
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O fato de Rousseau projetar uma sociedade livre da 

corrupção e das desigualdades, uma proposição utópica 

baseada em uma ética ancorada na vontade coletiva e 

contraposta à sociedade, que se reproduz por interesses 

privados, que se estrutura social e juridicamente por lutas 

corporativas, não invalida ou diminui o impacto e a força 

das suas teses, que questionam a cultura burguesa, 

denunciando a propriedade privada como núcleo das 

desigualdades, e denunciando as ciências e as artes na 

modernidade capitalista como corruptoras e detratoras dos 

princípios morais. 

Admitindo-se o projeto emancipatório na 

modernidade, como contraface às teses rousseaunianas, 

estas são imensamente superiores às apresentadas, por 

exemplo, por Locke, que se revela conformista em relação à 

corrupção social e cultural e que se manteve em silêncio 

sobre as desigualdades gritantes, em sua época. Rousseau 

revela uma preocupação ética original, basta pensar na 

resposta à questão: “se o restabelecimento das ciências e das 

artes contribuiria para aperfeiçoar ou comprometer os 

costumes?”, dada à Academia de Dijon no ano de 1750. 

Uma resposta que deve ter arrancado lágrimas de alegria de 

Marcuse: 

 

A depravação [é] real, e nossas almas foram se 

corrompendo à medida que nossas ciências e 

nossas artes avançaram para a perfeição. [E 

esse fato não é contingencial, pode ser 

verificado em várias nações: Grécia, Egito, 

Pérsia, Roma, Constantinopla, Ásia, etc. Seus 

estudos históricos davam provas] viu-se a 

virtude –disse ele– desaparecer à medida que a 
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luz das duas [ciências e artes] ia se elevando em 

nosso horizonte, e observou-se o mesmo 

fenômeno em todos os tempos e em todos os 

lugares (Rousseau, 2002, p. 15). 

 

Rousseau não se contenta em constatar. Busca os 

“objetivos” e os “efeitos” das ciências e das artes. Sua 

curiosidade quer conhecer “as ciências e as artes em si 

mesmas”. Nessa busca ele descobre, talvez, pela primeira 

vez, o que veio a ser chamado por Marx de ideologia. 

Entre os obstáculos ao projeto emancipatório na 

modernidade abordados pela teoria social marxiana, que 

estão ligados diretamente à ambivalência do conhecimento, 

e ao conhecimento científico em especial, encontram-se a 

ideologia e a “burocracia estética”, que, para Rousseau, a 

todos corrompe. 

Primeiro, para dar visibilidade a essa “burocracia 

estética dos homens frívolos” evoca “a infelicidade” de 

Fabrício, cônsul romano do século III a. C, que era um 

exemplo de honestidade e de austeridade da Roma 

republicana: 

 

Oh, Fabrício! Que pensaria vossa grande alma, 

se, para vossa infelicidade de volta à vida, 

vísseis a face pomposa dessa Roma salva por 

vossos braços e que vosso nome respeitável 

ilustrara mais do que todas as suas conquistas? 

‘Deuses’! diríeis ‘em que se transformaram 

aquelas choupanas e aqueles lares rústicos em 

que outrora moravam a moderação e a virtude? 

Que funesto esplendor sucedeu à simplicidade 

romana? Que linguagem estranha é essa? Que 

costumes efeminados são esses? O que 

significam essas estátuas, esses quadros, esses 

edifícios? Insensatos, o que fizestes? Vós, os 
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senhores das nações, vós vos tornastes os 

escravos dos homens frívolos que vencestes? 

São os retóricos que vos governam? Foi para 

enriquecer arquitetos, pintores, escultores e 

histriões que regastes com vosso sangue a 

Grécia e a Ásia? Os despojos de Cartago são a 

presa de um tocador de flauta? Romanos, 

apressai-vos em derrubar esses anfiteatros 

[símbolo da “burocracia estética dos homens 

frívolos”]; quebrai esses mármores; queimai 

esses quadros; expulsai esses escravos que vos 

subjugam e cujas funestas artes vos corrompem 

(Rousseau, 2002, p. 21, grifos meus). 

 

Sobre a noção da ideologia podemos encontrar 

reminiscência na seguinte formulação: 

 

/.../ o luxo, /.../ e a escravidão foram em todos 

os tempos o castigo dos orgulhosos esforços 

que fizemos para sair da feliz ignorância em 

que nos pusera a sabedoria eterna. O véu 

espesso com que ela cobriu todas as suas 

operações parecia advertir-nos o suficiente 

de que não nos destinou a buscas vãs /.../. 

Povos, sabei pois, de uma vez por todas, que a 

natureza quis preservar-vos da ciência, 

como a mãe arranca uma arma perigosa das 

mãos do filho; que todos os segredos que ela 

vos oculta são outros tantos males de que vos 

resguarda e que a dificuldade que 

encontrais em vos instruir não é o menor de 

seus benefícios. Os homens são perversos; 

seriam piores ainda se tivessem tido a 

infelicidade de nascer sábios (Rousseau, 2002, 

p. 23, negritos nossos). 

 

O que deixa Rousseau atônito não é a “burocracia 

estética”, mas a “burocracia intelectual”. Esta lhe parece 

mais daninha e perversa porque é com seu trabalho que se 
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ergue o arsenal ideológico, aquele “véu espesso com que 

encobriu” as virtudes e moderações com arrogância e 

ociosidade. Sobre os mercadores de ilusão, diz: 

 

/.../ a perda irreparável do tempo é o primeiro 

prejuízo que causam fatalmente à sociedade 

[após vários questionamentos sobre a utilidade 

das atividades intelectuais, ele diz] 

Reconsiderai, pois, a importância de vossas 

produções; e, se os trabalhos dos mais 

esclarecidos de nossos sábios e de nossos 

melhores cidadãos nos propiciam tão parca 

utilidade, dizei-me o que devemos pensar dessa 

multidão de escritores obscuros e de letrados 

ociosos, que em pura perda devoram a 

substância do Estado (Rousseau, 2002, p. 27). 

 

E quando Rousseau reflete sobre todas essas 

questões ele tem em mente a sociedade, o Estado e as 

instituições que legitimam essa cultura. Ele não possui o 

conceito de racionalização de Weber, de divisão de trabalho 

de Durkheim, de alienação de Marx. Mas todos esses 

grandes pensadores têm algum grão das reflexões de 

Rousseau. 

Ele tornou visível a trama entre Estado e sociedade e 

como o conhecimento servia aos interesses das elites de seu 

tempo. Como essas estruturas se aproximaram e se 

imbricaram para, no limite, criar um tipo de comunidade 

integrada e substantiva. Conseguiu ver esta aproximação, 

que significa, em termos amplos, o complexo da própria 

democracia burguesa, que se mantém sob o artifício da 

racionalidade hipostasiada, obstruindo o projeto 

emancipatório na modernidade. 
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Para Rousseau o sistema político representativo de 

participação indireta, fundado na vontade privada e 

corporativa, forja a hipóstase do princípio de cidadania que 

penetra, hipostasiando, as práticas sociais em seu conjunto. 

Nem por isso abdicou Rousseau do projeto emancipatório, 

da utopia. No Contrato Social mostrou que a vontade 

coletiva, quando soberana, pode revitalizar as condutas 

humanas desde que ancoradas numa ética comunitarista. O 

suficiente para abolir a corrupção e as desigualdades 

cultivadas pela “produtividade da burocracia dos 

intelectuais improdutivos”. A vontade coletiva é a categoria 

estruturante da democracia em Rousseau. Aquela que é 

capaz de fortalecer a soberania popular autêntica. É 

conhecida a proposição rousseauniana: a autêntica 

soberania  popular não precisa de representantes, pois a 

vontade não se transfere, e o povo governa. Mas o que é 

governar? Como é possível orientar o governo popular? 

Durkheim concorda com a tese da soberania popular 

de Rousseau: “Em suma, porque o ser coletivo é sui generis, 

por ser o único de sua espécie, ele não pode, sem cessar de 

ser ele mesmo, ser representado por um outro sujeito que 

não ele mesmo” 

 

A soberania é indivisível [afirma Durkheim]. 

Com efeito, ela só pode se dividir se uma parte 

da sociedade quer pela outra parte. Mas a 

vontade do grupo assim privilegiado não é 

geral, por conseguinte o poder do qual ele 

dispõe não é a soberania. Sem dúvida o 

soberano é composto de partes, mas o poder 

soberano que resulta dessa composição é uno. 

Ele não pode estar inteiro em cada uma de suas 

manifestações; pois ele só existe se todas as 
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vontades particulares entrarem nele como 

elementos (Durkheim, 1980, p. 363). 

 

Rousseau propõe uma democracia coletiva com 

participação direta, reconhecendo na soberania seu eixo 

legitimador. Dessa forma ele radicaliza a ideia de 

parlamento. Quer que ela incorpore o sentido grego de 

assembleia, que é constituído pela vontade coletiva. De 

acordo com a sua proposição, o parlamento, nos moldes da 

democracia representativa, não é mais do que um espaço 

ocupado por um corpo político privilegiado. Suas ideias 

apontam para ampliar a participação popular nas decisões 

políticas, para isso a permanente consulta popular, através 

de plebiscitos, é mais coerente com a vontade popular do 

que um espaço de poder restrito, como propôs Locke. 

O corpo político sugerido por Rousseau está 

intimamente ligado à sua crítica à corrupção e desigualdades 

burguesas; ela materializa a unidade da sua teoria social. 

Apesar do romantismo, a crítica rousseauniana empresta um 

realismo à crítica da economia política, como nenhum 

contratualista conseguiu formular com precisão. A teoria 

social de Rousseau põe em questão a origem dos privilégios 

políticos e econômicos, sua contribuição para a crítica da 

modernidade capitalista foi exposta em sua obra Discurso 

sobre a economia política. 

 

[A modernidade] Proporciona uma proteção 

para as imensas posses dos ricos e, quase não 

deixa ao homem pobre a posse da cabana que 

construiu com suas próprias mãos. Não são 

todas as vantagens da sociedade para os ricos e 

poderosos? Não estão os pontos lucrativos em 
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suas mãos? Não estão todos os privilégios e 

exceções reservados apenas para eles? Não está 

a autoridade pública sempre de seu lado? Se um 

homem eminente rouba os seus credores, ou é 

culpado de outras canalhices, não tem sempre 

a sua impunidade assegurada? Não são os 

assaltos, atos de violência, e até mesmo 

assassinatos cometidos pelos grandes, 

questões encobertas em poucos meses e das 

quais não se fala mais? Mas se um grande 

homem é roubado ou insultado, toda força 

policial é posta imediatamente em movimento, 

desgraçando até mesmo as pessoas inocentes 

que por acaso caiam sob suspeita. Se ele tem de 

passar por qualquer estrada perigosa, a região 

pega em armas para escoltá-lo. Se o eixo de sua 

carruagem se parte, todos correm em seu 

auxílio. Se há barulho à sua porta, ele diz uma 

palavra e todos se calam. /.../. Não obstante, 

todo esse respeito nada lhe custa: é o direito do 

homem rico, e não aquilo que ele compra com 

sua riqueza. Como é diferente o caso do pobre! 

Quanto mais a humanidade lhe deve, mais a 

sociedade lhe nega /.../ ele carrega sempre o 

ônus que seu vizinho rico tem influência para 

evitar /.../ toda assistência gratuita é negada ao 

pobre quando este dela necessita, exatamente 

porque não pode pagar por ela. Vejo todo 

homem pobre como totalmente liquidado se 

tem a infelicidade de ter um coração honesto, 

uma filha bonita e um vizinho poderoso. Outro 

fato não menos importante é que as perdas do 

pobre são muito mais difíceis de serem 

reparadas do que as do rico, e a dificuldade de 

aquisição é sempre maior na proporção da 

maior necessidade dela. ‘Nada resulta do 

nada’ é uma afirmação tão verdadeira na vida 

quanto na física: o dinheiro é a semente do 

dinheiro, e o primeiro tostão é por vezes mais 

difícil de adquirir do que o segundo milhão. 

/.../ Os termos do contrato social entre essas 
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duas condições humanas podem ser 

resumidas numas poucas palavras: Precisas 

de mim porque eu sou rico e tu és pobre. 

Vamos, portanto, chegar a um acordo. 

Permitirei que tenhas a honra de servir-me, 

sob a condição de que me entregues o pouco 

que tens, em troca do trabalho que terei em 

te dar ordens (Rousseau, 1994, p. 35, grifos 

meus). 

 

Notamos nessa análise como se efetiva a 

sociabilidade da ordem burguesa para Rousseau, como se 

integram os níveis da realidade objetiva no processo de 

construção da realidade, tanto em termos subjetivos como 

em termos objetivos; como se articula o jurídico, o político, 

o econômico dentro do processo de concreção, da 

racionalidade burguesa, como também a capacidade de  esta 

racionalidade transformar a ordem de fato em ordem de 

direito, de gerar a moralidade. O problema consiste, 

justamente, em tentar resolver a desigualdade fora desta 

complexidade, priorizando apenas um complexo social em 

uma totalidade, por exemplo, a moralidade, a ética o espírito 

no capitalismo, sem mudar a sua estrutura maquínica de O 

Capital. Esse deslocamento da estrutura social integrada 

para um dos seus níveis consiste, como vimos em Kosík, 

numa hipóstase. E parece ser o que acontece com a função 

do contrato social, segundo a interpretação de Durkheim, 

pois a vontade geral não passa de uma proposta abstrata, 

suspensa e transcendente ao corpo político, onde o ser social 

que se efetiva e se cria se revela metafisicamente. 

 

Para que a justiça reine entre os indivíduos, 

é preciso que haja fora deles um ser sui 
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generis que sirva de árbitro e que fixe o 

direito. É o ser social. Este não deve então 

sua supremacia moral à sua superioridade 

física, mas esse fato de que ele é de uma 

outra natureza que os particulares. É porque 

ele está fora dos interesses privados que ele 

tem a autoridade necessária para regulá-los 

[...] Assim, o que essa teoria expressa é que 

a ordem moral ultrapassa o indivíduo, que 

ela não é realizada na natureza física ou 

psíquica, ela deve ser sobreposta a estas. 

Mas para que haja um fundamento, é 

preciso um ser no qual ele se estabelece, e, 

como não há na natureza um ser que 

preencha para isto as condições necessárias, 

é preciso criar um. É o corpo social. Dito 

ainda em outras palavras, a moral não 

decorre analiticamente do que é dado. Para 

que as relações de fato se tornem morais, é 

preciso que elas sejam consagradas por uma 

autoridade que não está nos fatos. O 

caráter moral Ihes é acrescentado 

sinteticamente. Mas, então, é preciso uma 

nova força que opere essa ligação sintética: 

é a vontade geral (Durkheim, 1980, p.358- 

359). 

 

Essa leitura de Durkheim revela que a moralidade é 

entendida por Rousseau como exógena às práticas sociais, e 

parece estar correta, uma vez que a alternativa 

rousseauniana preconiza a educação como meio capaz de 

minimizar a corrupção através de uma pedagogia que faria 

os ricos reconhecerem os pobres como pessoas humanas. 

Esse reconhecimento seria o suficiente, segundo Rousseau, 

para que os ricos abrissem mão da propriedade e das suas 

riquezas para compartilhá-las com a comunidade. Rousseau 

opta por uma transformação social e cultural pacífica, que 
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envolva todos os complexos sociais; talvez por ter percebido 

que há uma moralidade na desigualdade, que a justifica, que 

é imanente à realidade social assimétrica, e que em todas as 

práticas sociais há uma moralidade que a legitima. Da 

mesma forma que não se pode dissoviar subjetividade e 

objetividade, ética e sociedade, não podemos dissociar 

moralidade e prática social. O que justifica pensar nessas 

categorias conjuntamente, de forma composta, como, por 

exemplo: agir-prático-moral. A ética está presente nas 

atividades humanas, nas imagens simbólicas, nas 

autoimagens que fazemos de nós mesmos. 

A consciência também tem as mesmas 

características que a categoria moralidade. Ela é imanente 

ao complexo da cultura, das mentalidades que se 

desenvolvem nesse complexo. Participa dos fluxos e 

intercambios culturais. Não conheço nenhuma análise que 

tenha explorado a relação entre moralidade e consciência, 

mas Agnes Heller (1986, 1984 e 1982) faz uma postulação 

importante que aponta na direção desta análise. Ela afirma 

que a moralidade, enunciada por Durkheim, emergiu na 

geohistória apenas quando se constituíram as sociedades de 

classes. Nesse sentido é importante diferenciar o significado 

de étigo na antiguidade greco-romana da moralidade 

burguesa. Conforme Kurkheim, 

 

Darwin faz uma curiosa distinção entre os 

sentimentos de vergonha e as angústias da 

consciência. A vergonha, declara, é 

característica de comunidades como a tribo, em 

que as ações individuais se encontram 

absolutamente circunscritas por normas 

comunais de comportamento baseado no 
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costume. Nestas circunstâncias, o indivíduo só 

se sente eticamente pouco à vontade: se uma 

qualquer das suas ações se desvia daquilo que 

é habito das normas ditadas pelo costume. Se 

uma dessas ações é sancionada pela 

comunidade, mesmo depois de realizada, o 

indivíduo deixa de sentir qualquer mal-estar 

ético; o sentido individual do comportamento 

ético apropriado é restaurado (quando se 

instaura o individualismo e o amor próprio, o 

interesse particular se sobrepõe ao comum, e os 

comportamentos quanto ao arrependimento se 

modificam). Numa má consciência, existe 

sempre algo de individual. Mesmo que outros 

aprovem o ato, mesmo que se tenha atuado com 

os outros: podem permanecer sentimentos de 

culpa; se deseja que estes desapareçam é 

necessário que o indivíduo se reconcilie 

consigo mesmo (essa mudança na consciência 

e no comportamento dos sentimentos dos 

indivíduos decorreu segundo Darwin) /.../ da 

dissolução da sociedade tribal, e, do papel 

desempenhado pelo cristianismo na formação 

dos contornos e na fixação do sentido da 

consciência (para Agnes Heller) /.../ a condição 

ética prévia e a base do aparecimento da 

consciência é a moralidade. A moralidade -ou 

seja, uma relação e uma atitude individuais 

para com normas consuetudinárias e abstratas- 

desenvolve-se de fato simultaneamente com o 

aparecimento da sociedade de classes; a partir 

do momento em que o ser humano passa 

historicamente a individualidade, a moralidade 

neste sentido caracteriza a atitude ética de cada 

homem em cada época (Heller, 1982, p. 60-61). 

 

Constata-se nessa análise da racionalidade 

hipostasiada que ela é resultado da práxis social. Isto é, 

quando as civilizações pré-capitalistas entram em 

decadência e a estratificação estamental dá lugar à 
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estratificação em classes; quando a categoria natureza 

humana é substituída pela categoria individualidade –

desenvolve-se uma forma de se apropriar do desconhecido 

que concebe o particular como universal e é a esse 

procedimento de conhecimento que conceituamos como 

hipóstase. 

A hipóstase apresenta uma racionalidade. Esta 

consiste em um princípio que orienta tanto a compreensão e 

o entendimento como a exposição do conhecimento 

produzido e apropriado socialmente. O princípio da 

racionalidade da hipóstase é bastante complexo. Pressupõe 

um campo hermenêutico e semântico específico, que 

corresponde a um conjunto de categorias que dão sentido 

aos acontecimentos humanos. Dentre outras, duas categorias 

se destacam quando consideramos a racionalidade 

hipostasiada: a particularidade e a universalidade. Portanto, 

é escorada nestas categorias que a ação reflexiva conquista 

a consciência de si, do universo e da natureza. Se assim é, a 

racionalidade hipostasiada incide sobre a incorporação dos 

critérios que orientam as condutas e os comportamentos: 

tanto no agir prático-moral como no agir técnico-científico. 

A racionalidade hipostasiada, na medida em que também se 

faz presente no complexo cultural, permeia o complexo 

jurídico-política, e tem fortes consequências na ação 

política. Enfim, ela inocula os valores morais assimilados 

nas relações sociais. É assim que penetra nas visões de 

mundo. 
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ENSAIO VI 
 

CRÍTICA À RACIONALIDADE HIPOSTASIADA 

CONTRATUALISTA 

 

 

Os contratualistas foi uma tradição filosófica que se 

preocupou muito em identificar e diferenciar o estado de 

natureza e estado social. Mais do que isso, os contratualistas 

se empenharam em caracterizar o momento fundante do 

estado social. E isto a partir de um imaginário ou hipotético 

“estado de natureza”. Um estado abstrato e universal, 

porque em termos lógicos é a melhor forma que eles 

encontraram para situar o problema do estado social. Em 

seus esforços filosóficos e analíticos não conseguiram evitar 

a hipóstase. 

A problemática da racionalidade hipostasiada nos 

contratualistas (Hobbes, Locke e Rousseau) se manifesta no 

momento mesmo em que eles, mas cada um à sua maneira, 

procurou definir uma teoria coerente com o sistema ético-

político vigente e em transformação. É importante deixar 

claro a importância desse sistema. Ele tem por 

especificidade legitimar a distribuição do poder. Por 

exemplo, o poder de governar. Essa problemática vem à tona 

quando os contratualistas propuseram a categoria cidadania 

como mediação da distribuição de poder. Assim fazendo, 

formularam as bases teóricas de duas outras categoriais, 

imprescindíveis ao sistema social liberal: a categoria 

contrato social para regular as relações sociais entre pessoas 

privadas; e a categoria pacto social para regular as relações 
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sociais entre os cidadãos, participantes da sociedade civil. 

Neste último caso, associados a sindicatos, empresas, 

partidos políticos, igrejas, clubes, corporações, etc. 

Ambas essas categorias, cidadania e contrato  

social, foram formuladas tendo como referência a 

racionalidade do sistema político-jurídico burguês. Nesse 

aspecto, elas ocupam um lugar relevante como categorias 

mediadoras das democracias liberais e pertencem às 

instituições jurídico-políticas burguesas. É a materialidade 

dessas democracias com seu sistema político e institucional 

de distribuição do poder político que forjam as 

racionalidades hipostasiadas. Estas, explicitadas na filosofia 

política contratualista, são tentativas de compatibilizar os 

direitos humanos universais com os direitos civis e 

privados. A hipóstase decorre dessa contradição: da 

tentativa de igualar o que é inigualável: o gênero humano 

com o gênero burguês de homem. 

Como já observamos, estamos diante de uma 

problemática jurídico-política que corrói as bases legíticas 

do liberalismo clássico. Problemática que envolve Estado, 

indivíduo e sociedade. O Estado garante segurança policial, 

militar e uma rede de serviços à comunidade de cidadãos, 

ainda regula as formas legítimas e legais de distribuição de 

riquezas e poder governarmental. Por sua vez, mediante 

complexo sistema político, o cidadão, tipicamente burguês, 

é postulado como indivíduo racional e egoísta, que se 

orienta bestialmente por dinheiro e acumulação de capital, 

visando maximizar escolhas e preferências, com os recursos 

que controla. Por último, a sociedade: organizada por 

critérios seletivos, competitivos, pelos proprietários de 
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merdacorias. Uma função imprescindível do estado 

moderno é garantir o contrato social efetuado entre 

proprietários livres. 

Eis, muito rapidamente, a síntese da problemática 

contratualista: exigir um estado social baseado na justiça, 

tendo em vista o entrelaçamento de diversos complexos 

socioterritoriais, para conseguir promover a produção e 

circulação de mercadoriais. 

Estado-governo, indivíduo-cidadão e sociedade- 

democracia estão imbricados na racionalidade hipostasiada. 

Uma racionalidade que tem o poder de penetrar nas práticas 

sociais por meio de várias ideologias (uma delas é a 

profissão, como vimos no capítulo um e dois). Nos capítulos 

subsequentes aos capítulos um e dois, a racionalidade 

hipostasiada participa no processo de representar 

epistemologicamente uma realidade. Paratanto, a 

racionalidade hipostasiada reduz toda justiça, toda a 

liberdade e igualdade à norma da lei. Enquanto permite 

imperar a mais brutal desigualdade no complexo da 

economia, onde a “contradição em processo”, a valorização 

do capital, domina, segrega, desqualifica, empobrece e 

escraviza. 

As ideologias penetram nas mais diversas formas de 

sociabilidade, nas relações prático-morais e nas relações 

técnico-científicas. Ideologizando, a racionalidade 

hipostasiada consegue garantir a legitimidade das relações 

de dominação e a valorização do capital. Isto é, legitima uma 

reprodução socioterritorial, contraditória e paradoxal, 

porque fundada em condições desiguais e assimétricas, de 

poder e riquezas. Mas consegue manter sob controle a 
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estabilidade do sistema, ainda que sob “crises de 

legitimação” do sistema de governo (Habermas, 2002; Offe, 

1994; 1984). Como as contradições são de caráter sistêmico, 

a reprodução apenas é possível hipostasiando a realidade 

social. 

A hipóstase é imanente à modernidade e ao estado 

social capitalista. Engendrou-se aí para encobrir as formas 

contraditórias de apropriação do poder e das riquezas. 

Funciona como mecanismo de dominação social. Assim se 

revela nas teorias liberais e contratualistas da democracia, 

no conteúdo da política que permeia as instituições jurídico-

políticas e no papel político atribuído às organizações 

sociais. É também, além de procedimento teórico, uma 

condição objetiva que se desdobrou na modernidade 

capitalista. 

A refuncionalização das corporações profissionais 

(Durkheim, 1999) e o redimensionamento da  esfera pública 

burguesa (Habermas, 1984) obrigaram a sociedade 

burguesa, que se instituiu sob a valorização do capital e sob 

a distribuição do poder governamental, este pelo mecanismo 

de representação, a dar respostas à formação desse “bloco 

geohistórico” (Portelli, 1977). 

O parlamento ocupa, dentro desse sistema de poder, 

um papel estratégico para a modernidade capitalista; vale 

dizer: para os interesses privados das várias associações e 

corporações socioeconômicas. Com a formação dos partidos 

políticos, o parlamento passa a ser o espaço onde se decide 

o projeto da sociedade como um todo (Duverger, 1980). 

Decide-se sobre os gastos e investimentos do fundo público. 

Estes constituem parcela significativa das riquezas 
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nacionais utilizadas pelo governo (Oliveira, 1989, 1998). 

Assim, se os cidadãos quiserem influenciar nas 

decisões que definem os gastos dos fundos públicos têm que 

escolher representantes dispostos a defender seus interesses 

e, em contrapartida, lhes conceder seu voto e sua confiança 

em momentos eleitorais. Entretanto, não tardou para os 

políticos tornarem-se especialistas em política e assumirem 

a função social dessa atividade, para si, como profissão 

constituindo um “sistema perito” específico. Este “sistema” 

integra o corpo mediador que negocia e concilia os 

interesses do governo e da sociedade. Portanto, se esforça 

em se manter neutro em relação aos interesses corporativos 

mais poderosos da sociedade. O que praticamente é 

impossível em função do suborno endêmico a que o 

“sistema perito” é submetido pelo capital. Essa situação tem 

gerado a corrupção sistêmica das democracias liberais 

representativas na contemporâneidade. Da qual nenhuma 

nação do conseguiu evitar, do ocidente e do oriente. 

O que constatamos na contemporaneidade, desde o 

século XIX até o presente momento (2018), é que nas 

democracias burguesas a cidadania não se ampliou além do 

sistema jurídico-político. Mesmo neste caso, a cidadania 

mantem-se restrita a letra da lei. O limite da cidadania é o 

governo: o governo nacional, estadual e municipal; e o 

governo das empresas. Por conseguinte, a população de 

trabalhadores não tem sequer a oportunidade de aprender a 

governar. 

Também é verdade que ao decretar a igualdade 

perante a lei a modernidade capitalista desperta as “pulsões” 

de igualdade, lutas políticas pela igualdade, com a 
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possibilidade de as forças sociais mobilizadas irem até as 

últimas consequências para conquistá-la. Esse é o drama 

político das democracias liberais. Elas despertam desejos e 

vontades, produzem mobilizações sociais, e acabam 

gerando lutas que anseiam universalizar direitos que a  rigor 

só podem ser garantidos parcialmente. 

Esses embates são próprios da singularidade 

burguesa, de sociabilidades fundadas no princípio do 

individualismo, da concorrência e do egoísmo. Portanto, 

quando os liberais falam de ser humano é ao ser humano 

burguês que se referem, e não ao ser humano genérico. O ser 

humano dos liberais se limita e se circunscreve aos padrões 

burgueses; quando falam em cidadania, trata-se da cidadania 

burguesa; quando falam em direito, trata-se do direito 

burguês. Todas essas categorias do discurso bruguês 

(cidadania, democracia representativa, partidos políticos 

empresariais, sufrágio universal, etc.) estão referenciadas 

nas relações sociais burguesas e no imaginário burguês. 

O ser do homem burguês e não o Ser Humano 

legitima a ordem social e política da modernidade 

capitalista, constituindo a ética capitalista e o imaginário 

social a ela correspondente, sem o que seria impossível 

manter a modernidade capitalista como um todo orgânico 

em funcionamento sistêmico: o aparato contábil, econômico 

e administrativo é o registro dos atos e fatos do sistema 

capital. A cidadania é a mediação sociogeohistórica e 

legitimadora da ordem social de todo esse aparato. 

A categoria cidadania exerce um papel fundante no 

sistema de distribuição do poder de governo na modernidade 

capitalista, ainda que não se concretize realmente. Tal 
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concreticidade permanece como potência. 

Os contratualistas também perceberam os processos 

contraditórios da modernidade capitalista que cristalizaram 

a hipóstase da cidadania, mas não perceberam que tais 

contradições decorriam da dinâmica metabólica do sistema 

de valorização do capital, estruturada pela divisão 

sociogeotecnicaterritorial do trabalho. O que pressupõe o 

comprometimento do agir prático-moral e do agir técnico-

científico. Ações constitutivas das múltiplas formas de 

sociabilidades, que se desenvolvem e se fazem presentes nos 

mais diversos complexos sociais e categoriais. Com isso não 

chegaram a identificar tal hipóstase nas contradições do 

metabolismo da reprodução do sistema capital. 

Muitas vezes se desviaram das contradições dessa 

racionalidade. Rousseau, por exemplo, como iluminista, 

vislumbrou “a contradição básica da alienação” posta pela 

propriedade, que foi assim também reconhecida muito antes 

por Diderot, quando denunciou a propriedade como critério 

de diferenciação social, que distinguia os indivíduos através 

da “distinção entre o teu e o meu, entre tua utilidade 

particular e o bem geral”, que são formas de distinções 

sociais próprias da modernidade capitalista. Rousseau 

seguiu dizendo que as distinções sociais baseadas na 

propriedade privada conduzem à produção de “necessidade 

supérflua”, “bens imaginários” e “necessidades artificiais”, 

quase nos mesmos termos enunciados por Marx, nos 

Manuscritos de Paris, onde descreve, de acordo com 

Mészáros, as “necessidades artificiais e os apetites 

imaginários produzidos pelo capitalismo” (Mészáros, 1981, 

p. 42). 
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A racionalidade hipostasiada da cidadania, nas 

democracias liberais, resulta de todos esses processos 

contraditórios, irreconciliáveis, descritos anteriormente. 

Tais processos excluem os cidadãos das decisões do poder 

de governar, que se atualizam nos sufrágios universais, 

durante os quais se refazem os conluios entre as elites 

políticas que controlam os partidos políticos e os grupos 

empresariais corporativos. Essa racionalidade age 

dinamicamente no imaginário e na consciência social; 

legitima a burocracia estatal e controla as populações 

eleitorais de inúmeras formas, inclusive através das políticas 

assistencialistas, elém de conservar hierarquias, autoridades 

e uma rede de poder que subordina as “comunidades lupem” 

à ordem social ancorada no metabolismo do capital. 

Os conceitos de natureza humana e ordem social, 

ressaltados nas análises jusnaturalistas, constituem um 

substrato importante para o pensamento jurídico-político 

moderno. Os jusnaturalistas tomaram essas categorias sob 

diferentes perspectivas e interpretaram com coerência a 

racionalidade política de diferentes sociedades. Tomemos 

para análise da racionalidade hipostasiada da cidadania o 

embate entre jusnaturalistas, contratualistas e materialistas 

geohistóricos. Esse embate contribui para o entendimento da 

racionalidade da cidadania. 

Agnes Heller (1983) revela, por exemplo, como a 

concepção naturalista de Aristóteles o impede de 

compreender essa racionalidade, no próprio interior das 

formas da sociedade grega. Ele recorre, permanentemente, 

às relações da “natura naturata” para explicar, por analogia, 

os processos de construção da realidade grega. Imbricam-se 
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em Aristóteles as relações que se efetivam na natureza com 

aquelas que se objetivam entre os homens. As características 

da natureza são observadas e assimiladas, por Aristóteles, 

para explicar as relações humanas. 

Em sua obra Aristóteles e o Mundo Antigo, Agnes 

Heller (1983) demonstra como a noção de natureza humana 

impede Aristóteles de avançar em suas análises da política. 

A entender ética e normas sociais como critérios distintos da 

analogia, a partir da historicidade do agir prático-moral, que 

se desdobra no tempo-espaço das sociedades94. 

Se em Aristóteles as categorias natureza humana e 

ordem social são análogas, como são análogos o mundo 

natural e o mundo dos seres humanos, a ordem natural e a 

ordem socioterritorial, é porque ele considera como 

princípio fundamental a identidade entre Homem e 

Natureza. 

Os contratualistas não partem dessa identidade, mas 

consideram Homem e Natureza como categorias 

pressupostas a priori. O ponto de partida contratualista 

caracteriza a fixidez da ordem socioterritorial em que se 

situam. 

A hipóstase, portanto, não vincula a vontade geral à 

racionalidade da cidadania, mas à sujeição de um conjunto 

de normas resultantes da contradição entre o estado político 

(distribuição do poder governamental) e a sociedade civil 

                                                      
94 Mesmo com todos os equívocos assinalados por Heller, o 

entendimento ampliado da política deixado pelo legado aristotélico é, até 

hoje, inestimável. Aristóteles concebe o político como substância do ser 

social, que não se confunde com o sistema político; por isso a sua 

concepção de cidadania não se desdobra em hipóstase. 
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(vontade geral versus interesses corporativos e 

oligárquicos). 

Nossas reflexões respandadas nas categorias 

analíticas da teoria social marxiana teve a pretensão de 

ressaltar o seguinte postulado: a política e a superestrutura 

dinamizam a modernidade capitalista tanto quanto a 

economia e a infraestrutura. Para além de uma dicotomia ou 

dualidade entre esses complexos sociais, há, de fato, uma 

dialética. 

Dando a conhecer nossa tese: a infraestruturea se 

superestrutura e a superestrutura se infraestrutura, mas em 

termos territoriais. Por ser uma dinâmica territorial as 

contradições também o são. Para o capital se territorializar 

ele obrigatoriamente desterritorializa relações e formas 

sociais não-capitalistas. Postulamos que, hoje, quando as 

diputas territoriais entre as classes e seus projetos 

civilizatórios estão mais claros, precisamos pensar ações de 

resitência, de formação humana e de emancipação humana 

em termos territoriais. A história é apenas uma 

manifestação, um fenômeno que se destaca ou se desprende 

da apropriação do território pelo capital, são os fatos mais 

relevantes que se transformam em História. Mas é na 

geografia (no lugar, local e território) onde as coisas 

ocorrem. Portanto, o movimento de resitência à dominação 

do capital deve se fazer desde o lugar: do governo de si, da 

formação de si, do cuidado de si vivendo com os outros no 

mundo. 

Nestes ensaios procuramos demonstrar a força 

explicativa da teoria social marxiana, a partir das categorias 

fetichismo, ideologia, reificação e hipóstase. O quanto estas 
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categorias estão implicadas na produação, socialização e 

apropropriação de conhecimentos. Mas também, como elas 

estão imiscuidas no complexo social jurídico-político. O 

quanto elas conseguiram envolver amplos complexos 

sociais, e em bases territoriais, comprometer o projeto 

emancipatório na modernidade capitalista. Certamente o 

campo de forças do trabalho tem se manifestado 

esparsamente, ali e aqui, em momentos históricos 

desconexos, mas ainda não conseguiu desfechar aquele 

golpe necessário que pussa desmontar, definitivamente, as 

forças do capital. Enquanto isso a humanidade sofre e a 

natureza é destruída. 
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