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RESUMO

O objetivo é apresentar a hipótese de que alguns aspectos dos primeiros textos
marxianos formalizam uma crítica ao “método econômico-metafísico [ökonomisch-
metaphysischen Methode]”. O que há de metafísico na economia política é a dobra
da especificidade capitalista sobre a análise e a apresentação dessa determinação
como alheia à sociabilidade que a coloca. A exposição da sobreposição da lógica da
relação-capital  à sua explicação “materializa”  a crítica marxiana à metafísica.  No
caso  marxiano,  a  exposição  é  a  crítica  na  medida  em  que  se  dá  a  partir  da
compreensão  de  que  as  formas  carregam  nelas  mesmas  a  especificidade  da
abstração que caracteriza a relação social que as coloca e que por elas se reproduz.
Os textos escolhidos para análise são “As tratativas da Sexta Dieta Renana (1842)”,
“Os  Manuscritos  de  1844”  e  “Miséria  da  filosofia  (1847)”.  Os  argumentos  se
fundamentam  nas  leituras  de Rubin  (1987,  2014),  Pachukanis  (2017),  Moseley
(2004, 2014, 2016), Smith (1990), Arthur (2004), Grespan (2012, 2019), Kurz (2014),
Sekine (1997a, 1997b), Silva (1970/2017), Musto (2015, 2018, 2019, 2020a, 2020b).
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Abstract

The aim is to present the hypothesis that some aspects of Marx’s early texts
formalize  a  critique  of  the  “economico-metaphysical  method  [ökonomisch-
metaphysischen  Methode]”.  What  is  metaphysical  in  political  economy  is  the
overlapping of the capitalist specificity over the analysis and the presentation of this
determination as external to the sociability that creates it. Exposing the overlapping
of  the  logic  of  the  capital-relation  over  its  explanation  “materializes”  the  marxian
critique of metaphysics. In the marxian case, the exposition is the critique insofar as it
takes place from the understanding that the forms carry in them the specificity of the
abstraction  that  characterizes  the  social  relationship  that  creates  them  and  is
reproduced by  them.  The texts  chosen for  analysis  are  “Debates  on the  Law of
Thefts of Wood (1842)”, “The 1844 Manuscripts” and “Misery of Philosophy (1847)”.
The  arguments  are  based  on  Rubin  (1987,  2014),  Pachukanis  (2017),  Moseley
(2004, 2014, 2016), Smith (1990), Arthur (2004), Grespan (2012, 2019), Kurz (2014),
Sekine (1997a, 1997b), Silva (1970/2017), Musto (2015, 2018, 2019, 2020a, 2020b).
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A essência deve aparecer. Seu aparecer é nela o suprassumir de si
mesma em direção da imediatez que como reflexão-sobre-si é tanto
consistência (matéria)  quanto  é  forma,  reflexão-sobre-Outro,
consistência  que  se  suprassume.  O  aparecer  é  a  determinação,
mediante a qual a essência não é ser, mas essência; e o aparecer
desenvolvido é o fenômeno. A essência portanto não está  atrás ou
além do fenômeno; mas, por que é essência que existe, a existência
é fenômeno. O imediato não é o que acreditamos ter nele, não é algo
autônomo e repousando sobre si, mas é só uma aparência (HEGEL,
2012, p. 250, grifos no original).

O exterior é, portanto,  em primeiro lugar, o  mesmo conteúdo que o
interior. O que é interior está também presente exteriormente, e vice-
versa; o fenômeno nada mostra que não esteja na essência; e nada
está na essência que não seja manifestado (HEGEL, 2012, p. 261,
grifos no original).

[…]  a  necessidade  portanto  é,  em  si,  a  essência  una,  idêntica
consigo mesma, mas repleta de conteúdo; que aparece em si mesma
de  modo  que  suas  diferenças  têm  a  forma  de  [termos]  efetivos
autônomos;  e  esse  idêntico  é,  ao  mesmo  tempo,  como  forma
absoluta,  a  atividade  de  suprassumir  o  ser-imediato  no  ser-
mediatizado, e a mediação na imediatez. O que é necessário, é por
meio de um Outro, que se divide em um fundamento mediatizante (a
Coisa  e  a  atividade)  e  em  uma  efetividade  imediata  –  algo
contingente  que  é,  ao  mesmo  tempo,  condição.  O  necessário,
enquanto é mediante um Outro, não é em si e para si, mas é algo
simplesmente posto. Mas essa mediação é também imediatamente o
suprassumir de si mesma; o fundamento e a condição contingente
são  transpostos  em  imediatez,  pela  qual  aquele  ser-posto  é
suprassumido  para  [ser]  efetividade,  e  a  Coisa  veio  a  reunir-se
consigo  mesma.  Nesse  retorno  para  si,  o  necessário  é  pura  e
simplesmente  como  efetividade  incondicionada.  O  necessário  é
assim: mediatizado por um círculo de circunstâncias; é assim porque
são assim as circunstâncias; e no uno é assim: não-mediatizado, é
assim porque é (HEGEL, 2012, p. 279).

[…]  o  capital  é  uma  relação  social de  produção.  É  uma  relação
burguesa  de  produção,  uma  relação  de  produção  da  sociedade
burguesa (MARX, 1977c, p. 212).

É  verdade  que  a  economia  política  analisou,  mesmo  que
incompletamente, o valor e a grandeza de valor e revelou o conteúdo
que se esconde nessas formas. Mas ela jamais sequer colocou a
seguinte questão: por que esse conteúdo assume aquela forma, e
por que, portanto, o trabalho se representa no valor e a medida do
trabalho, por meio de sua duração temporal, na grandeza de valor do
produto do trabalho? Tais formas, em cuja testa está escrito que elas
pertencem a uma formação social em que o processo de produção
domina os homens, e não os homens o processo de produção, são
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consideradas por suas consciência burguesa como uma necessidade
natural  tão  evidente  quanto  o  próprio  trabalho  produtivo  (MARX,
1962a, p. 94-95)1.

Uma das insuficiências fundamentais da economia política clássica
está  no  fato  de  ela  nunca  ter  conseguido  descobrir,  a  partir  da
análise  da  mercadoria  e,  mais  especificamente,  do  valor  das
mercadorias, a forma do valor que o converte precisamente em valor
de  troca.  Justamente  em seus  melhores  representantes,  como A.
Smith e Ricardo,  ela  trata a forma de valor  como algo totalmente
indiferente ou exterior à natureza do próprio valor. A razão disso não
está  apenas  em  que  a  análise  da  grandeza  do  valor  absorve
inteiramente sua atenção. Ela é mais profunda. A forma de valor do
produto do trabalho é a forma mais abstrata mas também mais geral
do modo burguês de produção, que assim se caracteriza como um
tipo  particular  de  produção  social  e,  ao  mesmo  tempo,  um  tipo
histórico.  Se  tal  forma  é  tomada  pela  forma  natural  eterna  da
produção  social,  também  se  perde  de  vista  necessariamente  a
especificidade  da  forma  de  valor,  e  assim  também  da  forma-
mercadoria e, num estágio mais desenvolvido, da forma-dinheiro, da
forma-capital etc (MARX, 1962a, p. 95)2.

Ao abordar a forma-valor, a teoria de Marx vai além da dependência
da teoria clássica do modelo tradicional de essência e aparência, que
falha  em  mostrar  que  a  essência  [valor]  deve  aparecer  [como
dinheiro] (Murray, 1993, p. 48).

1(MARX, 2013, p. 155-156).
2(MARX, 2013, p. 155).
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Gênese e desenvolvimento do problema

O objetivo é apresentar a hipótese de que alguns aspectos dos primeiros textos

marxianos formalizam uma “crítica à metafísica”. Mas não à “metafísica no geral”.

Marx se debate particularmente com a metafísica da economia política, o “método

econômico-metafísico  [ökonomisch-metaphysischen  Methode]”  (MARX,  1977a,  p.

126)3. O que há de metafísico na economia política é a dobra da especificidade

capitalista  sobre  a  análise e a apresentação dessa determinação como alheia  à

sociabilidade que a coloca e que por ela se reproduz. A economia política assume a

aparente cisão entre forma e conteúdo, característica necessária da imediaticidade

capitalista, e a apresenta como mecanismo elucidativo trans-histórico e exterior à

relação-capital. Esse proceder, no entanto, é a própria lógica de colocação do capital

para si.  O capitalismo se reproduz emprestando às suas formas a aparência de

encerrarem em si seu  para si4. Não obstante, essas mesmas formas só adquirem

suas  funcionalidades  técnicas  nos  limites  societais  que  por  elas  se  reproduz.  A

relação-capital  só  se  torna  sujeito  para  si  quando  subsume  à  sua  necessidade

formas e funções que só se tornam o que são na medida em que reproduzem, em

sua  dinâmica  interna,  uma  “essência”  que  só  pode  se  atualizar  a  partir  da

diferenciação  que  suas  formas  assumem.  Essa  diferenciação  aparece  como

externalidade, mas é uma intensificação necessária e imanente à relação-social na

qual  ocorre.  É  essa  lógica  que  o  “método  econômico-metafísico”  hipostasia.  O

problema de Marx não é simplesmente a metafísica, mas a duplicação, inversão e

autonomização  capitalista  que  aparece  na  e  pela  economia  política  como

instrumento  trans-histórico.  Ou  seja,  é  a  “metafísica  capitalista”,  a  “metafísica

aplicada” [angewandte Metaphysik] da economia política (MARX, 1977a, p. 128)5. A

crítica marxiana

[…] trata precisamente das ‘diferenças de forma’ (formas econômico-
sociais, relações de produção), que realmente se desenvolvem com
base em certas condições técnico-materiais, mas que não devem ser
confundidas  com  estas.  É  exatamente  isto  que  representa  uma
inteiramente  nova  formulação  metodológica  dos  problemas

3(MARX, 2017c, p. 98).
4cf. RUBIN (1987, p. 44-57), “Coisa e função social (forma)”.
5(MARX, 2017c, p. 100).
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econômicos, que é a grande contribuição de Marx e distingue sua
obra  da  dos  seus  predecessores,  os  economistas  clássicos.  A
atenção dos economistas clássicos estava dirigida à descoberta das
bases técnico-materiais de  formas sociais que eles tomavam como
dadas,  e  não  sujeitas  a  análise  posterior.  O objetivo  de Marx  foi
descobrir  as leis  de origem e desenvolvimento das formas sociais
assumidas  pelo  processo  de produção  ténico-material  a  um dado
nível de desenvolvimento das forças produtivas (RUBIN, 1987, p. 56,
grifos meus).

A proposta que resultou nesta tese tinha como objeto a estrutura da categoria

natureza nos primeiros escritos de Marx. Os textos escolhidos eram a Tese (1840),

os  Manuscritos de 1844 e  A ideologia alemã.  O objetivo era apresentar  como a

natureza  aparece  relacionada,  nesses  textos,  às  categorias  atividade  humana

sensível, processo de trabalho e modo de produção. Também compunha o objetivo

analisar o diálogo que Marx estabelece, em suas primeiras obras, com a filosofia

hegeliana e feuerbachiana em torno do problema da natureza. Essa configuração se

transformou radicalmente. De  maneira geral, foi-se da tentativa de compreender a

lógica-categorial da natureza à tentativa de elucidar a lógica interna de alguns dos

primeiros textos de Marx e o lugar que tais escritos ocupam no projeto marxiano de

crítica à economia política. Essa mudança implicou uma alteração no conjuntos de

textos analisados. A  Tese fora “substituída” por dois artigos escritos em 1842:  As

tratativas da Sexta Dieta Renana e  Introdução à Crítica à filosofia  do Direito  de

Hegel. Nesse mesmo movimento, o  Manifesto e  A miséria da filosofia ocuparam o

lugar  dos rascunhos escritos  por  Marx  e  Engels  entre  1845 e  1846  [publicados

postumamente com o título A ideologia alemã]. Isso não significa, obviamente, que

esses novos textos sejam mais “importantes”. Foram os avanços na compreensão

da  lógica  marxiana  adquiridos  durante  o  desenvolvimento  da  pesquisa  que

orientaram tanto a reestruturação de seu objetivo quanto a realocação dos textos

estudados.

As  mudanças  pelos  quais  a  pesquisa  passou se  baseiam  em  três

determinantes:  1) um  contato  maior  com  alguns  dos  últimos  textos  de  Marx,

principalmente o terceiro volume d’O capital  e Teorias das mais-valia,  baseado em

leituras dos textos de, entre outros, Rubin (1987, 2014), Pachukanis (2017), Moseley

(2004, 2014, 2016), Smith (1990), Arthur (2004), Grespan (2012, 2019), Kurz (2014),
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Sekine (1997a, 1997b), Silva (1970/2017), Musto (2015, 2018, 2019, 2020a, 2020b),

2) uma aproximação com a teoria marxista da dependência a partir das obras de

Marini (1969, 2017) e Bambirra (1968), e 3) um aprofundamento nos estudos sobre

a economia política brasileira e latino-americana que se beneficiou, entre outras, das

obras de Williams (1994), C. L. R. James (1938), Fernandes (1975, 1976, 2008a,

2008b),  Santos  (2003),  Carcanholo  (2011,  2013),  Ianni  (2004),  Gonzalez  (2018),

Pochmann  (2001,  2012,  2015a,  2015b),  Prado  Jr.  (1961,  1966,  2012a,  2012b),

Souza (2018), Hasenbalg (2005), Gorender (2016a, 2016b), Castro (2001), Ribeiro

(2016) e Guerreiro Ramos (1960, 1963, 1995, 1996). 

Os três momentos, combinados, modificaram o eixo da pesquisa na medida em

que possibilitaram uma compreensão diferente da lógica que fundamenta a crítica

marxiana à economia política clássica. A leitura das últimas obras marxianas lança

luz sobre as limitações inerentes aos primeiros escritos, mas não no sentido de uma

ruptura ou de uma “insuficiência” que fora suplantada com os avanços posteriores. O

que fica claro quando se observa tanto a repetição temática quanto as diferenças

categoriais que fundamentam a repetição é que “[…] Marx nunca escreveu acerca

ou insinuou sobre a presença de uma ‘ruptura’ em seu trabalho” (MUSTO, 2015, p.

249). Como resultado, essa compreensão trouxe para o centro dos estudos novas

questões:  1)  qual  aspectos  da  crítica  à  economia  política  estão  presentes  nos

primeiros textos de Marx?, 2) como são operacionalizados?, 3) quais seus limites? e

4)  como a obra  marxiana,  em seu conjunto,  auxilia  na  análise  e  exposição das

formas assumidas pelo capital  enquanto sujeito  para si da reprodução social  em

conjunturas específicas como, por exemplo, a brasileira no século XXI?  

Os estudos sobre a realidade brasileira colocaram no horizonte da pesquisa a

pergunta sobre a diferença entre “aplicação” e “apreensão” da lógica marxiana na

tentativa  de  exposição  das  formas  assumidas  pela  relação-capital  no  contexto

nacional. A história das lutas de classes na América Latina coloca questionamentos

importantes para análises que buscam entendê-la a partir de experiências e teorias

que lhes são estranhas.  A “Revolução Haitiana”  foi  uma experiência comunista?

Havia  relação  entre  as  condições  dos  escravos  no  Haiti  e  o  desenvolvimento

capitalista  na  França  e  na  Inglaterra?  E  a  revolta  dos  Cabanos  no  Brasil?  A
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“Cabanagem” foi uma luta étnica? Foi um confronto entre as classes que compõem

a sociedade capitalista? Essas perguntas  só podem ser  respondidas a partir  da

exposição da conjuntura social brasileira na qual tal conflito se desenvolveu. 

Mas  como  se  analisa  essa  história?  O  Brasil  já  nasceu  como  um  país

capitalista? Qual a função do trabalho escravo na formação da relação-capital no

Brasil  e no mundo? Qual  o lugar que o Brasil  ocupa,  atual  e historicamente, na

divisão internacional que caracteriza a especificidade da sociabilidade capitalista? A

tradição  marxista  latino-americana  coaduna  frutíferas  análises  e  descrições  das

condições de expropriação a que foram submetidas as classes trabalhadoras na

América  Latina  durante  o  processo  de  expansão  do  capital.  A  diversidade

conjuntural  que compõe o  Cone Sul  e  os  distintos  embates  de classes que daí

derivam não pode ser resumida às experiências e teorias que são delas distintas.

Mas a história latino-americana, no contexto do capital, é a história do capital. Sendo

assim, Marx ainda é útil. Mas como?

As causas dos “problemas sociais”  brasileiros  foram atribuídas a  diferentes

aspectos da formação nacional. O “atraso nacional” foi apresentado como resultado

de causas naturais, o “inconveniente” clima tropical brasileiro. Esse mesmo atraso

também foi imputado à “mestiçagem” que fez do Brasil um país nitidamente avesso

ao “trabalho” e aos “avanços” culturais e tecnológicos. Outra causa do atraso é a

influência  das  religiões,  tanto  as  originárias,  quanto  a  católica  e  as  de  matriz

africana. Além dessas, há também as características da colonização que, feita por

portugueses e não pelos ingleses ou holandeses, fez com que o Brasil nascesse

com  impulsos  contrários  à  expansão  do  capital.  Essa  última  interpretação  da

formação nacional se fundamenta no argumento de que os problemas do Brasil são

resultado  da  manutenção  da  estrutura  monárquica  desde  a  colonização  até  a

república6.  A manutenção dessa estrutura,  por  si,  é  contrária  à  lógica  capitalista

porque cria uma casta pública, um “patronato político”, que se mantém por meio de

estratégias que barram o impulso econômico almejado pela burguesia nacional. O

mérito desse argumento está em se pautar no desenvolvimento político nacional,

mas esse é também o seu limite. Ele separa e contrapõe duas formas capitalistas.

6Esse é o principal argumento de Faoro (2001).
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Essa lista de causas pode ser expandida pela constatação de que o povo brasileiro

é  relativamente  novo,  o  solo  nacional  é  pobre  e  que  a  “sociedade  tradicional”

brasileira é extremamente atrasada. Todas essas causas são apresentadas como o

fundamento que impede o Brasil de se tornar aquilo que deveria ser. No máximo,

quando não são colocadas como o único fator, são relacionadas e somadas entre si.

Mas  todas  essas  “causas”,  em  si  ou  relacionadas,  não  passam  de  “balelas”

(RIBEIRO, 2016, p. 32).

A história do desenvolvimento do capital enquanto modo de sociabilização para

si,  no  Brasil,  é  indissociável  de  formas  específicas  de  exploração  da  força  de

trabalho da população preta. O capitalismo no  contexto brasileiro só pôde colocar

para si as formas de sua reprodução a partir da subsunção real da força de trabalho

preta à lógica do valor, ou seja,  quando colocou as condições para a exploração

capitalista  da  força  de  trabalho  da  população  preta  enquanto  mercadoria.  A

subsunção formal da exploração escravista e a subsunção real colocada pela lógica

capitalista  do  valor  possibilitaram as condições para  a reprodução do capital  na

conjuntura  brasileira.  Essa  exploração  assumira  diversas  determinações  formais

durante  a  história  do  desenvolvimento  social  brasileiro.  Considerada  essa

concepção,  é  uma  “forma-racismo”  específica,  colocada  necessariamente  pelo

capital, que funda a reprodução para si do capitalismo na conjuntura brasileira. Essa

forma assume, também de maneira necessária, as especificidades do contexto na

qual  é  colocada.  A “forma-racismo”,  no  Brasil,  é  uma  forma  determinada  de

organização societal  saturada pelas particularidades do desenvolvimento histórico

das relações étnico-raciais brasileiras. 

Falar  de  capitalismo,  no  Brasil,  é  necessariamente,  falar  das  formas  de

exploração da força  de trabalho da classe trabalhadora  preta.  Ou seja,  falar  de

capitalismo no Brasil é falar de uma “forma-racismo” específica. O desenvolvimento

da relação-capital no contexto brasileiro se baseia, necessariamente, em formas de

subsunção  da  mão  de  obra  preta  à  lógica  de  apropriação  do  mais-valor  pela

burguesia. Nas conjunturas latino-americanas, mais especificamente na conjuntura

brasileira, o fundamento dessa transformação fora o tráfico de mão de obra escrava

preta.  Com  efeito,  Marx  afirma  que  “[…]  a  descoberta  das  terras  auríferas  e
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argentíferas  na  América,  o  extermínio,  a  escravização  e  o  soterramento  da

população nativa nas minas, o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais,

a transformação da África numa reserva para a caça comercial  de peles-negras

caracterizam a aurora da era da produção capitalista” (MARX,  1962a,  p. 526)7. Há

um tipo específico de acúmulo de trabalho excedente nos regimes escravistas. E

esse acúmulo se fundamenta em uma forma de exploração da força de trabalho da

população preta. Essa forma também é uma pré-condição para a estruturação da

“forma-racismo” no capitalismo. Nesse sentido, “[…] a escravidão não nasceu do

racismo: pelo contrário, o racismo foi uma consequência da escravidão” (WILLIAMS,

1994, p. 7, grifos meus). Trata-se da forma específica que o racismo assume sob a

égide  do  capital.  A  relação-capital  no  Brasil  se  fundamenta  na  emergência  da

população preta como mercadoria foco do tráfico e da escravidão. A mão de obra

preta era mais barata em relação à indígena e à branca, além de fazer circular a

forma mercantil do valor. Essa experiência, o tráfico escravista da força de trabalho

preta,  criou as condições para a produção e exploração da mercadoria força de

trabalho  na  América-Latina  que  sustenta,  em  consonância  com  a  forma

especificamente  capitalista  de  propriedade  privada  dos  meios  de  produção,  o

capitalismo. Com efeito, assim é possível compreender

[…] a origem do trabalho escravo negro. A razão foi econômica, e
não racial; não teve a ver com a cor do trabalhador, mas com o baixo
preço do trabalho […]. As características pessoais, o cabelo, a cor e
a  arcada  dentária,  suas  características  “sub-humanas”  tão
largamente defendidas, eram apenas racionalizações para justificar
um simples fato econômico: que as colônias precisavam de trabalho
e  recorreram  ao  trabalho  escravo  negro  porque  era  mais  barato
(WILLIAMS, 1994, p. 19).

Essa conjuntura se reconfigura com o desenvolvimento histórico do modo de

produção do capital. A base que cria valor no Brasil se mantém inalterada, a saber, a

exploração da força de trabalho da parcela preta da classe trabalhadora. Seja na

exploração  direta  ou  em  formas  dela  aparentemente  distantes,  como  o  capital

portador de juros, o capitalismo brasileiro continua a se sustentar, majoritariamente,

na exproprição da população preta. Não há, aqui, nenhum tipo de identitarismo. O

7(MARX, 2013, p. 820).



18

posicionamento de classe de base marxiana, no Brasil, é inseparável de exposições

e posicionamentos anti-racistas. No mesmo sentido, posicionamentos anti-racistas

marxianos,  no  Brasil,  são  inseparáveis  de  exposições  e  posições  de  classe.  O

capital no Brasil só se torna para si  quando coloca as condições de exploração da

força de trabalho da população preta. Essas condições são necessárias e, nesse

sentido,  sustentam o desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro.  Não há

capital  no  Brasil  sem  uma  forma  específica  de  racismo  que  emerge  do  tráfico

escravista  da  população  preta.  Isso  não  significa  afirmar  que  o  racismo  é  um

fenômeno exclusivo do capital, mas que a “forma-racismo” colocada pelo capital no

Brasil  é  especificamente  capitalista  e,  por  isso,  necessária  para sua reprodução.

Essa necessidade assume, contemporaneamente, as formas da superexploração da

força de trabalho. 

Qual o lugar da lógica marxiana nas lutas de classes nesse contexto? Em que

o legado marxiano pode servir? Como ele pode ser útil? Os “aforismos” de Marx

devem ser  “aplicados”  ou  é necessário,  antes,  compreender  como Marx  estuda,

analisa,  expõe e  compreende  o  desenvolvimento  do  capital  para,  a  partir  disso,

estudar, analisar, expor e compreender o capital no Brasil? O legado marxiano é

uma  receita  que  deve  ser  seguida  tal  e  qual  um horizonte  que  só  se  mantêm

possível a partir de atualizações que não se afastem de seus fundamentos? Quais

são esses fundamentos? Como eles podem ser atualizados? Todas essas perguntas

configuram, em partes, os novos direcionamentos assumidos por esse texto. 

Os problemas do Brasil são resultados e necessidades da relação-capital. É a

posição do Brasil na divisão internacional do trabalho e a transferência de valor que

resulta da superexploração da força de trabalho da classe trabalhadora nacional que

está  na  base  dos  problemas brasileiros.  O “sentido  da  colonização”  brasileira  é

caracterizado pela sua funcionalidade na estrutura do capital, ou seja, ser um país

que expropria sua classe trabalhadora em níveis superiores àqueles encontrados

nos “países centrais” para, com isso, suprir as necessidades de aumento contínuo

de apropriação e acumulação do capital (PRADO JR., 1961, p. 25-26). Com efeito,

“[…] o Brasil jamais existiu para si mesmo, no sentido de produzir o que atenda as

requisitos de sobrevivência e prosperidade de seu povo. Por isso mesmo, o Brasil
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sempre foi,  ainda é, um moinho de gastar gentes” (RIBEIRO, 2016, p. 33, grifos

meus). O Brasil

[…]  foi  formado  e  feito  para  produzir  pau-de-tinta  para  o  luxo
europeu. Depois, açúcar para adoçar as bocas dos brancos e ouro
para enriquecê-los.  Após a independência,  nos  estruturamos para
produzir  algodão  e  café.  Hoje  produzimos  soja  e  minério  de
exportação. Para isso é que existimos como nação e como governo,
sempre infiéis ao povo engajado no trabalho, sofrendo fome crônica,
sempre  servis  às  exigências  alheias  do  mercado  internacional.  O
mercado internacional,  que nos viabiliza  no plano econômico,  é a
peia que nos ata ao cativeiro e à pobreza (RIBEIRO, 2016, p. 33-34).

Mas esse mercado não é indeterminado. É o mercado internacional capitalista,

uma forma, sempre necessária, para a produção, reprodução e distribuição do mais-

valor  total  expropriado  da  classe  trabalhadora.  Esse  mercado  e  as  exigências

impostas  aos  países  se  alteraram,  tanto  formal  quanto  realmente,  com  o

desenvolvimento  histórico  da  relação-capital8.  Não  é  possível  retroagir  as

conjunturas contemporâneas nem transpor as bases sociais  formativas nacionais

para  o  contexto  atual  sem  qualquer  mediação.  A  funcionalidade  do  Brasil  é  a

mesma, mas ela sempre se dá em conformidade aos avanços e atualizações do

sujeito que as coloca. Atualmente, a função ocupada pelo Brasil não é a de simples

remessa de  commodities  para o “centro colonizador”.  Os atuais problemas sociais

são mais complexos e mediados, como, por exemplo, a explosão da dívida interna. 

É nesse ponto que Marx ainda pode ser útil. Não de maneira dogmática, mas

como  um  posicionamento  lógico-político  que  busca  entender  a  originalidade

conjuntural  brasileira,  sempre  colocada  pelo  capital,  e,  a  partir  disso,  buscar  na

atualidade das lutas  de classes nacionais  os  caminhos para a suprassunção do

capitalismo. Para isso, é necessário entender o que é o capital e como suas formas

se atualizam no Brasil.  

A  partir  dessas  consideração  é  possível  compreender  uma  das  teses  que

fundamenta o novo arranjo dessa pesquisa e que pode ser resumida à afirmação de

que “[…]  é sobretudo no  Capital e em seus rascunhos preliminares [...]  que se

encontram as mais preciosas reflexões sobre a crítica à sociedade burguesa. Estas

8Cf.  Lênin  (1917/2011),  Hilferding  (1985),  Sweezy  (1970),  Baran,  Sweezy  (1966),  Marini
(2017), Bambirra (1968), Carcanholo, Nakatani (1999), Carcanholo (2008).
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representam as últimas,  embora não definitivas, conclusões a que Marx chegou”

(MUSTO,  2020a,  p.  417).  Esse  postulado  coloca  um  conjunto  importante  de

questões tanto para estudos sobre a obra marxiana quanto, e talvez principalmente,

para  investigações  acerca  das  maneiras  como  o  arcabouço  lógico-categorial  de

Marx pode servir para análises e exposições das formas assumidas pelo capital em

contextos  contemporâneos.  Se  as  últimas  conclusões  marxianas  se  encontram

sobretudo  n’O  capital e  seus  rascunhos  preliminares,  com  destaque  para  os

Grundisse e os Rascunhos de 1861-1863, qual o lugar dos primeiros escritos? Há ali

uma simples crítica “humanista” que teria sido abandonada pelo Marx “maduro e

economista”? Ou, por outro lado, é possível encontrar ali contribuições que, embora

subsumidas  em obras  posteriores,  podem auxiliar  na  compreensão  de  aspectos

específicos da lógica do capital e do desenvolvimento da crítica marxiana? Se os

primeiros escritos compõem partes específicas da crítica à economica política, qual

a relação que estabelecem com os escritos pós-1857? Na proposta  de trabalho

dessa tese, se defende que os textos marxianos a partir de 1842 tratam do capital e

são, nesse sentido, parte integrante da crítica marxiana à economia política, mas

não da mesma maneira como n’O capital. Como se verá, Marx em 1842 se defronta

com problemas inerentes às contradições que constituem a reprodução capitalista. A

forma como expõe tais problemas ainda não é e não poderia ser a mesma das obras

posteriores.  Esse  “ainda  não  é”  deve  ser  explicado.  Não  se  trata  de  uma

insuficiência ou do fato de os primeiros escritos serem “menores”. Trata-se, antes,

da  relação  entre  a  exposição  marxiana  e  a  dinâmica  do  capitalismo.  Para

compreender os limites do posicionamento marxiano nos anos de 1840 em relação

às obras pós-1857 é necessário considerar a relação entre os primeiros escritos e os

processos capitalistas de subsunsção formal e real. 

Nessa  perspectiva,  a  obra  marxiana  não  é  compreendida  como  uma

“interpretação” no sentido clássico, a saber, uma explicação externa à dinâmica do

objeto que, por isso, o determina, mas como uma exposição “interna” relativamente

limitada pelo objeto. Veja-se o exemplo do artigo sobre o furto de madeira de 1842.

O fato de Marx tratar a classe trabalhadora como “população pobre” e se postar em

favor do direito consuetudinário dos povos “pobres” à terra não significa que sua
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exposição fosse simplesmente “moral” ou “jurídica”. A legalidade de que se trata ali é

aquela por meio da qual a relação-capital se reproduz. O capital enquanto tal já tinha

colocado  para  si suas  necessidades  enquanto  forma  dominante  de  produção,

reprodução, apropriação e distribuição do valor. Nesse contexto, o debate que Marx

trava em favor do direito consuetudinário não pode ser resumido à moralidade ou ao

direito.  O  que  se  deve  considerar  é  a  crítica  marxiana  em  relação  à  dinâmica

histórica do desenvolvimento do capital no contexto alemão. Isso direciona a análise

para um posicionamento que compreende que a lógica marxiana está diretamente

ligada ao desenvolvimento das formas colocadas pelo capital. Formas que são por

ele  colocadas  a  partir  da  subsunção  de  ordenações  soceitais  precedentes.  Não

como um simples “reflexo superestrutural” da “infraestrutura” produtiva, mas como

esforço  teórico-político  que  objetiva  apreender  as  contradições  das  formas

assumidas pelo objeto [o capital] em direção a si para, a partir disso, orientar-se nas

lutas para suprassumi-lo em direção a uma sociabilidade emancipada. Tais formas

não  são  apenas  “lógicas”,  são  historicamente  determinadas  por  relações  de

produção específicas. O capital se atualiza assumindos formas históricas que são

por ele colocadas: o salário, o crédito, os juros, o Estado, a forma-jurídica, o capital

portador  de  juros,  a  expropriação  da  força  de  trabalho  enquanto  mercadoria,  a

superexploração da força de trabalho nos países latino-americanos, a propriedade

privada dos meios de produção especificamente capitalista etc. É dessas formas que

Marx trata em toda sua obra. Mas essas formas não são as mesmas sempre, e nem

poderiam ser porque o próprio desenvolvimento do capital em direção a si implica

que  suas  formas  se  transformem  conjunturalmente  para  maximizar  seu  objetivo

último: a valorização do valor. É apenas nessa medida historicamente determinada

que  os  primeiros  escritos  podem  ser  considerados  partes  do  conjunto  crítico

marxiano.  Não como substitutos  ou como “formas embrionárias”  das exposições

posteriores,  mas  como  exposições  determinadas  de  contextos  capitalistas

específicos. Com efeito,

[…] a questão não é negar que o pensamento de Marx passou por
enormes mudanças à medida que amadureceu e entrou em debate
com a crítica da economia política - isso é bastante evidente, como é
para inúmeros outros autores -, mas contestar a teorização [...] de
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uma ruptura rígida segundo  a  qual  o  [Manuscritos de 1844]  e  os
outros  escritos  anteriores  aos  [Grundrisse]  são  estranhos  ao
marxismo  e  não  uma  parte  integrante  de  seu  desenvolvimento
(MUSTO, 2015, p. 249).

A abrangência dos temas e autores tratados nos primeiros escritos também

atesta que Marx não fora apenas um “humanista jovem-hegeliano” se defrontando

com o  legado  da  Ciência  da  Lógica e  da  Fenomelogia  do  Espírito a  partir  dos

postulados feuerbachianos. Um breve inventário dos assuntos presentes nos artigos

publicados entre 1842 e 1843 ilustra a estreiteza entre o desenvolvimento lógico

marxiano e a radicalidade dos problemas imediatos da estrutura social europeia em

geral e da alemã em especial. Durante aqueles anos, Marx escreveu sobre a escola

histórica  de direito  e  suas ligações com os movimentos  reacionários  na Prússia

(MARX, 1975a, 1975b), a censura à liberdade de imprensa pautada pela estrutura

monárquico-feudal e reacionária da Prússia (MARX, 1975e), a história do sistema

inglês  de  tarifas  protetivas  (MARX,  1975f),  os  problemas  das  instituições

representativas na Prússia (MARX, 1975g) etc. Data também de 1842 a primeira vez

que Marx travou contato teórico explícito com o comunismo de sua época. No artigo

“O comunismo e a Gazeta de Augsburg”, escrito em 15 de outubro e publicado em

16 de outubro de 1842, Marx defende a importância do movimento comunista como

um problema contemporâneo real relacionado à parcela da população que “[…] hoje

não tem nada” (MARX, 1975d, p. 216). E continua afirmando que o fato de que essa

classe  demande  a  divisão  da  riqueza  “[…]  é  um  fato  que,  sem  a  palestra  em

Estrasburgo, e apesar do silêncio de Augsburg, é óbvio para todos em Manchester,

Paris e Lyon” (MARX, 1975d, p. 216). No mesmo artigo e de forma irônica, crítica o

fato da Gazeta de Augsburg abstrair da radicalidade social do movimento comunista

e o resumir a discussões teóricas e jornalísticas ao afirmar que “[…] a importância

do comunismo não é que seja uma questão muito séria da época para a França e a

Inglaterra. O comunismo tem a importância europeia de ter sido usado como frase

pela  Gazeta  de  Augsburg”  (MARX,  1975d,  p.  216).  Isso  não  significa  que  o

comunismo fosse para  Marx,  em 1842,  aquilo  que foi  na  época em que estava

envolvido na  1a Internacional  (fundada em 1864). Pelo contrário,  embora tivesse

noção da importância dos movimentos comunistas europeus, Marx era crítico das
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reflexões  comunistas  utópicas,  das  críticas  burguesas  e  dos  experimentos

“comunistas” existentes até aquele momento. Mesmo assim, considerava que “[…]

escritos como os de Leroux,  Considérant e,  acima de tudo, a obra perspicaz de

Proudhon,  não  podem  ser  criticados  com  base  em  lampejos  superficiais  de

pensamento, mas somente após um estudo longo e profundo” (MARX, 1975d, p.

220). A citação a Proudhon não deve passar despercebida. Fica claro que Marx já

tinha algum conhecimento da obra proudhoniana, analisada e criticada em 1847 n’A

miséria da filosofia. O contato com Proudhon e certas ideias comunistas evidencia

que Marx não era apenas um “filósofo” ou um “jornalista democrático”, mas alguém

ciente tanto dos problemas reais da economia política da qual fora contemporâneo

quanto da lógica que sustenta a teoria econômica clássica. A leitura desses artigos

traz  à  luz  um Marx  que  se  lança  da  filosofia  à  análise  de  fenômenos  políticos

específicos. 

Qualquer tentativa de cindir a lógica marxiana do movimento de constituição do

objeto  que  ela  expõe  nega  seu  princípio  fundamental,  a  saber,  a  imanência  da

primeira ao segundo. Com efeito, “[…] (Marx) sabia, como muitos não sabem, que

seu  trabalho  continha  uma tensão  entre  a  descrição  do  capitalismo (que  nunca

existiu de fato na história) e a análise da realidade concreta do dia-a-dia do mundo

capitalista”  (WALLERSTEIN,  2001,  p.  11).  Essa  tensão  se  fundamenta  na

compreensão de que uma exposição está sempre relacionada à construção histórica

do objeto  que expõe.  Fora  desse tensionamento,  uma exposição pretensamente

marxiana  deixa  de  ser  aquilo  que  pretende.  O  Marx  que  pode  emergir  dessa

hipótese é um convite.  Um convite à análise, exposição e ao enfrentamento das

conjunturas atuais  do capital  a  partir  das formas contemporâneas que o mesmo

assume. 

Daí não decorre nenhum tipo de relativismo. As diferenças conjunturais formais

de reprodução do capital não representam rupturas completas com a produção do

valor. Ou seja, “banhar Marx” na conjuntura brasileira, por exemplo, não sigfinica

que as exposições marxianas sejam insuficientes, ou que devam ser relativizadas

tendo  em  vista  o  contexto  nacional.  Pelo  contrário,  elas  são  fundamentais  e  é

somente  a  partir  delas,  tensionadas  aos  estudos  e  às  lutas  brasileiras,  que  é
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possível  compreender  parte  fundamental  do  Brasil  e  das  mazelas  e  violências

impostas à classe trabalhadora nacional.  Quando se toma a conjuntura brasileira

como forma e a sociabialidade capital como conteúdo, o último 

[…] não é carente-de-forma, mas [...] tem a forma nele mesmo, como
a forma lhe é  algo exterior. Dá-se a duplicação da forma, que uma
vez, como refletida-sobre-si, é o conteúdo; e outra vez, como não-
refletida sobre si,  é a existência exterior,  indiferente ao conteúdo”.
Em si está aqui presente a relação absoluta do conteúdo e da forma,
a saber, o mudar dele um no outro, de modo que o conteúdo não é
senão o  mudar da forma em conteúdo,  e a forma não é senão o
mudar do conteúdo em forma (HEGEL, 2012, p. 253). 

***

 O  texto está  dividido  em  uma  introdução,  três  capítulos,  dois  textos  de

conclusão e um apêndice. A introdução foi pensada como um esforço de elucidação

das bases que sustentam a hipótese de leitura da lógica marxiana proposta. Os

textos conclusivos apresentam as possibilidades de investigação que derivam dessa

hipótese de “interpretação”.  O texto que compõe o apêndice havia sido pensado

como o primeiro capítulo da versão inicial. Sua inclusão nessa versão se justifica por

estarem ali presentes algumas das primeiras discussões lógicas de Marx e, além

disso, por constituir o ponto de partida que deu origem à versão atual da tese. 

No primeiro capítulo é apresentada e discutida a problemática do direito e da

propriedade privada na tratativa sobre a Sexta Dieta Renana, artigo escrito por Marx

em 1842. O objetivo desse capítulo é contextualizar o horizonte teórico e social a

partir do qual Marx escreveu os artigos publicados na Gazeta Renana e mostrar que

em tais artigos, embora ainda não seja assumida a posição da crítica ao valor, o

problema já é uma crítica limitada da propriedade privada capitalista a partir de uma

exposição de um aspecto da funcionalidade que a forma-jurídica assume na relação-

capital.  O  núcleo  da  crítica  à  “metafísica”  capitalista,  nesse  capítulo,  é  a

compreensão marxiana de que, na relação-capital, há duas posições sociais com

funcionalidades distintas e não uma “individualidade” abstrata que é “protegida” pelo

direito  burguês.  A função da forma-jurídica  se  desenrola  nos limites  da relação-

capital e não diz respeito a relações interpessoais entre “seres humanos”. Se assim
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fosse, o que justifica as diferença imediatas que tensionam a igualdade formal entre

“proprietários” que é característica do capitalismo? 

O segundo capítulo é composto por uma exposição dos Manuscritos de 1844.

O objetivo é apresentar o núcleo da crítica marxiana à cisão formal, real e temporal

entre a classe trabalhadora e os meios de produção que é imposta pela lógica da

propriedade  privada  capitalista.  Além  disso,  elucidar  os  primeiros  apontamentos

marxianos  sobre  a  sobreposição  da  lógica  societal  do  capitalismo  sobre  a  sua

própria  explicação  nos  apontamentos  marxianos  sobre  o  salário,  a  gênese  da

propriedade privada capitalista, a forma-dinheiro e o processo histórico de produção

da força de trabalho enquanto mercadoria. A hipótese defendida não é a de que os

Manuscritos antecipem aprofundamentos posteriores, mas que os textos marxianos

de  1844,  quando estudados  dentro  de  seus  limites,  podem constituir  importante

ferramenta lógica na compreensão de funcionalidades especificamente capitalistas. 

O terceiro capítulo traz a apresentação de aspectos específicos de Miséria da

filosofia. O objetivo é apresentar os aspectos lógicos da crítica marxiana à metafísica

da economia política.  O capítulo  gira  em torno da exposição das determinações

sociais capitalistas que a economia política assume como preceitos trans-históricos

e  exteriores  à  relação  que  os  coloca.  A  estrutura  do  texto  marxiano  propicia  a

possibilidade de apontar,  nesse capítulo,  o problema da “metafísica”  de maneira

mais  convencional.  Ou  seja,  há  ali  contrapontos  esporádicos  com  definições

filosóficas mais gerais que estão parcialmente ausentes nos capítulos precedentes.  

Os capítulos centrais não guardam “continuidade” entre si. Isso não significa

que não se relacionem. Eles estão estruturados ao redor da hipótese de que neles

se  apresentam  aspectos  determinados  da  crítica  marxiana  à  “metafísica”  da

economia  política.  O  que  não  acontece  são  referências  diretas  e  constantes  a

apontamentos precedentes. Essa característica deriva do fato de cada capítulo tratar

de um texto específico e, também, da característica própria da obra de Marx. Marx

ataca  seu  objeto  a  partir  de  diferentes  pontos,  mas  todos  se  fundamentam  na

mesma lógica-categorial,  a  saber,  a  exposição das formas,  funções e atividades

colocadas,  necessariamente, pela  e  para  a  reprodução  sociabilidade  capitalista

enquanto sujeito para si. Ou seja, embora as formas e assuntos que são tratados em



26

cada capítulo sejam diferentes, a horizonte categorial no qual se tensionam não é

outro senão a especificidade do capitalismo.

Alguns temas comuns à  tradição marxista  não foram trabalhados da forma

usual.  O  problema  do  “estranhamento”  exemplifica  o  caminho  escolhido.  Essa

questão  é  tradicionalmente  tratada  no  âmbito  da  contraposição  entre  o

estranhamento  [Entfremdung],  especificidade  da  relação-capital,  e  a  alienação

[Entäusserung], entendida como categoria de externalização da “vida humana”9. Na

hipótese levantada pelo texto a seguir, por outro lado, esse problema não é tratado

como  uma  contraposição  entre  especificidade  e  generacidade.  Essa  divisão  só

ocorre a partir das funcionalidades capitalistas, momento em que a relação-capital

subsume a  si  suas  condições  e  reproduz suas necessidade através.  Em outras

palavras,  momento  em  o  “gênero  humano”  se  torna  capitalista.  Não  porque  o

capitalismo seja a “essência humana” trans-histórica, mas porque essa “essência” só

existe enquanto relação social específica e, por isso, só adquire sentido a partir das

formas e das posições que caracterizam determinadas lógicas societais.  Não há

externalização  da  vida  humana  em  objetos  indeterminados,  o  que  seria  a

característica do gênero humano subvertida na e pela relação-capital. O que há é

uma externalização a partir de objetos posicionados, formalizados e que ganham

sentido  no  desenvolvimento  de  suas  funcionalidades  em  um  contexto  social

determinado. Esse posicionamento se baseia na afirmação de que a “[…] efetivação

do  trabalho  aparece  ao  estado  nacional-econômico  como  desefetivação

[Entwirklichung] do trabalhador, a objetivação como perda do objeto e  servidão ao

objeto,  a  apropriação  como  estranhamento [Entfremdung],  como  alienação

[Entäusserung]” (MARX, 1968a, p. 512)10. É possível ler essa passagem como uma

afirmação marxiana de que a contraposição entre “alienação” e “estranhamento” só

faz sentido na lógica do capital. E não enquanto embate entre uma “forma social” e a

“essência humana”, mas como oposição que só acontece na sociedade capitalista

porque assume a lógica da  aparência  capitalista. A escolha por tratar desse, e de

9cf. Ranieri (2001).
10(MARX, 2004, p. 80).
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outros temas tradicionais, a partir da lógica-categorial da forma/conteúdo própria ao

capitalismo fora deliberada e pode ser discutida. 

As referências às obras de Marx estão divididas entre originais e traduções. No

corpo do texto consta o ano e a paginação de acordo com a  MEW (Marx-Engels-

Werke),  MEGA2 (Marx-Engels-Gesamtausgabe) ou  MECW (Marx/Engels Collected

Works). O ano e a paginação das traduções estão nas notas de rodapé. A única

exceção é o apêndice sobre a Doktordissertation. Nesse, as referências no corpo do

texto são as da tradução brasileira. Textos de outras línguas que foram consultados

no original,  mas possuem tradução em português,  são referenciados apenas no

original.  A exceção são os casos em que os textos utilizados foram as próprias

traduções.
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Dois exercícios de conclusão
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O objetivo dessa tese foi apresentar aspectos da crítica marxiana à “metafísica

da economia política” que podem ser encontrados em alguns textos da década de

1840. A crítica marxiana se dá na exposição da lógica da relação-capital.  Nesse

movimento, há a crítica do fundamento da sociabilidade capitalista e,  ao mesmo

tempo, das explicações “clássicas”. As últimas assumem a lógica da primeira como

preceito hipostasiado que se coloca, finalmente, na sociedade burguesa moderna

que se fundamenta na expropriação da força de trabalho da classe trabalhadora.

Dessa dobra resultam compreensões como o “fim da história”, “não há alternativa” e

a apresentação da “democracia” burguesa como o único sistema de governo em que

a “liberdade humana” pode florescer e que, por isso, deve ser defendida a qualquer

custo. Essa “liberdade” não existe para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora

não é livre, ela é obrigada a viver da venda de sua força de trabalho. As conjunturas

que  formalizam  essa  expropriação  variam  (cf.  “A  superexploração  da  força  de

trabalho da população preta no Brasil). Não obstante, seu resultado, fundamento e

estrutura são as mesmas e se reproduzem através de formas, funções e atividades

especificamente  capitalistas.  Retomando  uma  ideia  da  introdução,  “[…]  é  nesse

ponto  que Marx ainda pode ser  útil.  Não de maneira  dogmática,  mas como um

posicionamento  lógico-político”.  A  crítica  marxiana  à  “metafísica  aplicada”  da

economia política não é uma filosofia pura. Pelo contrário, é uma ferramenta lógica

para a classe trabalhadora na luta de classes.

A escolha dos textos que compuseram a tese não fora extensiva. A prioriedade

não  foi  apresentar  um  amplo  leque  de  textos  marxianos.  Há  outros  textos  que

poderiam ter sido explorados. Cabe citar, a título de exemplo, os artigos sobre a

estrutura das relações comerciais internacionais (MARX, 1977d), sobre o “modelo

republicano”  (MARX,  1977e),  sobre  a  censura  (MARX,  1977f),  sobre  a  ditadura

militar  na  Áustria  (MARX,  1977g),  todos  publicados  em 1849  na  “Nova  Gazeta

Renana”.  Ainda como exemplo,  entre 1844 e 1846,  Marx escreveu um pequeno

fragmento sobre a “Fenomenologia do Espírito” (MARX, 1975i), um esboço crítico

sobre um livro de Frierich List (MARX, 1975c), o texto “sobre o sucídio” (MARX,

1975j)  e,  em parceria  com Engels,  “A sagrada família”  (MARX, ENGELS, 1962).

Nenhum desses textos é exógeno aos limites que a crítica marxiana adquirira até
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aquele momento. Todos se tensionam no interior da lógica-categorial apresentada

marxiana. Não obstante, dão conta de acontecimentos e/ou problemas “filosóficos”

que aparecem de forma mais clara nos “textos clássicos”.

O limite temático vai além da quantidade de textos trabalhados. A hipótese de

trabalho  apresentada  pretendeu  expor  a  dinâmica  da  lógica  marxiana  com  um

número reduzido de referências a “formulações gerais”. O que se quis foi trazer à

luz,  dentro do possível,  o que caracteriza a “posição marxiana”.  O procedimento

adotado poderia ter sido matizado com oposições, mas esse não foi o objetivo. O

entendimento que fundamenta essa escolha é o de que as perdas que decorrem de

poucas discussões com a tradição podem ser compensadas por uma maior atenção

às determinações lógicas inerentes aos postulados marxianos. 

Outra característica importante do desenvolvimento do texto apresentado é sua

localização conjuntural no tempo e no espaço. O aprofundamento do estudo dos

textos marxianos propiciou a possibilidade de “ler” a realidade brasileira de forma

mais saturada.  Por  outro lado,  os estudos sobre o contexto de desenvolvimento

histórico da relação-capital para si  no Brasil222, desenvolvidos em paralelo à escrita

da  tese,  auxiliaram  no  entendimento  da  diferença  entre  a  “aplicação”  e  a

“apreensão” da lógica marxiana. Além disso, não é possível negar a conjuntura do

capitalismo no Brasil  na qual o texto foi  escrito e do qual é um resultado (cf.  “A

superexploração da força de trabalho da população preta no Brasil). O “cruzamento”

entre essas três frentes, a) os estudos propriamente estipulados no escopo da tese,

b)  leituras  sobre  a  realidade  brasileira  e  c)  o  momento  conjuntural  nacional,  se

condensou na apropriação crítica de categorias como necessidade, forma, função,

apresentação,  representação,  atividade e na compreensão do que é,  a  partir  de

Marx, o processo de colocação de uma lógica societal para si a partir de si.

A  hipótese  proposta  de  leitura  e  compreensão  das  categorias  marxianas

redundou em perguntas sobre a dinâmica societal em que se baseia a passagem do

222 Vale citar que nem todos esses estudos são fundamentalmente “marxistas”. Uma lista da
base  que  formou  esse  conjunto  de  “estudos”,  e  que  não  considera  a  divisão
“marxistas/não-marxistas”,  pode  ser  resumida  aos  textos  de  Bresser-Pereira  (1998),
Furtado  (1958/2003),  Marini  (1969,  2017), Saffioti  (2011),  Gonzalez  (2018),  Prado  Jr.
(1961,  1966,  2012a,  2012b),  Guerreiro  Ramos,  Vieira  Pinto,  Rangel,  Tavares  (1998),
Fontes, Gunder Frank, Coggiola, Mazzeo (1995, 2015). 
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capital  em si para o capital  para si no Brasil. Outras questões que daí emergiram

são: o que é valor? Como o valor especificamente capitalista se reproduz? Como se

relacionam a “forma-racismo” e o valor? Quais especificidades assume a “forma-

racismo” no contexto da reprodução nacional  do capital  para si? O processo de

escravização a que foram submetidas as população pretas e indígenas no Brasil já

era  capitalista?  Se  sim,  em que  medida?  Qual  dinâmica  se  estabelece  entre  o

racismo  fundamentado  no  regime  escravista  e  a  “forma-racismo”  no  modo  de

produção  especificamente  capitalista?  Como  a  “forma-racismo”  intensifica  o

processo de produção do valor  quando o capital  se torna sujeito  da reprodução

social?  Como se  articulam as  dimensões  étnico-raciais  e  de  gênero  na  “forma-

racismo”  capitalista  no  contexto  brasileiro?  A  “forma-racismo”  fundamenta  a

produção da divisão do espaço nacional? Ou seja, estrutura as condições de acesso

à habitação, por exemplo? Considerando a saúde em sua concepção “abrangente”,

como acesso à condições mínimas de alimentação,  habitação,  educação,  renda,

meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da

terra e acesso a serviços de saúde, qual a relação entre a “forma-racismo” e as

possibilidades  de  acesso  à  saúde?  A  forma-jurídica  e  a  “forma-racismo”  são

coextensivas no contexto nacional? Como se dá a reprodução da “forma-racismo”,

por exemplo, nas formas capital portador de juros, na forma-dinheiro ou na forma

capital-fictício  no  contexto  brasileiro?  Como  se  articulam  a  “forma-racismo”  e  a

superexploração  da  força  de  trabalho?  Como  a  superexploração  organiza  os

espaços  do  mercado  de  trabalho  em  que  se  inserem  a  população  preta?  A

organização  desses  espaços  é  homogênea,  a  saber,  as  mulheres  pretas  e  os

homens pretos ocupam os mesmos postos? Há relação entre a “forma-racismo” e a

organização carcerária nacional? Como se tensionam, no Brasil, a superexploração

da força de trabalho da parcela preta da classe trabalhadora e a forma jurídica do

Estado brasileiro? Como as teorias econômicas neoclássicas tratam a imanência da

“forma-racismo” à formação social capitalista? Como a psicologia nacional trata a

“forma-racismo”?  De  forma  mais  específica,  qual  o  papel  da  psicologia  na

reprodução ou crítica da sociabilidade capitalista fundamenta na “forma-racismo”?

Como se tensionam as ações afirmativas, como as cotas de acesso às universidade,



208

e  a  “forma-racismo”?  Quais  as  relações  entre  a  “forma-racismo”  e  os  projetos

nacionais de educação? Quais os limites de programas de renda básica universal

que  não  sejam fundamentados  em exposição  críticas  de  aspectos  da  realidade

nacional, no caso brasileiro, em análises das especificidades da “forma-racismo” e

da  conjuntura  capitalista  brasileira?  Quais  as  limitações  de  uma  tentativa  de

comparação  entre  políticas  sociais  estabelecidas  em  conjunturas  político-

econômicas  distintas?  É  possível  comparar  de  forma  direta  as  políticas  de

transferência de renda empregadas em países com contextos históricos e sociais

diferentes?  É  possível  transpor  experiências  de  combate  à  “desigualdade”

experimentadas no contexto internacional para o contexto brasileiro? Se sim, são

necessárias  adaptações?  Quais  os  tensionamentos  conjunturais  específicos  da

realidade  político-econômica  brasileira?  É  possível  transpor  técnicas  e  teorias

“psicológicas” do contexto internacional para o contexto nacional sem considerar a

estruturação  da  sociabilidade  brasileira?  É  possível  comparar,  por  exemplo,  o

sistema  de  saúde  da  Finlândia  com  o  SUS?  Ou  os  fundamentos  conjunturais

específicos  da  realidade  brasileira,  sendo  central  a  “forma-racismo”  e  seu

desenvolvimento histórico, demandam que os limites das experiências internacionais

sejam analisados à luz da conjuntura nacional? Em que medida a teoria marxista da

dependência pode contribuir para uma compreensão crítica e, nesse sentido, para o

combate da “forma-racismo”?

O paralelismo e retroalimentação dos estudos sobre a lógica marxiana e a

conjuntura capitalista brasileira resultaram na ideia de estudar a especificidade do

racismo na relação-capital, a saber, a  forma-racismo. Ou seja,  entender o racismo

como forma determinada, e necessária, de produção e reprodução da sociabilidade

capitalista  no  Brasil:  a  forma-racismo capitalista.  Essa  compreensão  não  trata  o

racismo  como  fenômeno  “imediato”  e  exclusivo  do  capitalismo,  mas  tenta

compreender que o desenvolvimento histórico do capital enquanto relação social, a

relação-capital, implica funcionalidades específicas que se reproduzem através de

relações étnico-raciais que são coextensivas às dinâmicas conjunturais assumidas

pela exploração da força de trabalho da população preta sob a forma-mercadoria.

Com efeito, os “[…] conflitos raciais, sexuais, religiosos, culturais e regionais podem
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remontar  a  períodos  anteriores  ao  capitalismo,  mas  nele  tomam  uma  forma

especificamente capitalista”  (ALMEIDA, 2019,  p.  60).  O objetivo não é resumir o

racismo a um fenômeno “superestrutural”, mas analisar em que medida a estrutura

social capitalista se reproduz a partir da formalização específica de relações étnico-

raciais que se intensificam nos limites da relação-capital  coadunadas com outras

formas capitalistas como, por exemplo, a forma-mercadoria, forma-dinheiro, forma-

jurídica, forma-crédito, forma-mercado e a forma capital-fictício.

O  capital  formaliza  uma  relação  social  específica  que  coloca  para  si suas

formas  e  que  só  pode  se  reproduzir  a  partir  do  momento  em  que  tais  formas

assumem  especificidades  conjunturais  fundamentadas  no  desenvolvimento

histórico-cultural  de contextos nacionais subsumidos à dinâmica internacional.  No

caso  específico  da  conjuntura  brasileira,  a  composição  orgânica  da  conjuntura

capitalista só pode colocar suas possibilidades de reprodução a partir das dinâmicas

históricas de subsunção da força de trabalho preta à forma-mercadoria. A história do

racismo especificamente capitalista, no Brasil, se desenvolve em um nó-coextensivo

com o desenvolvimento histórico da relação-capital.  A lógica societal  da relação-

capital, “[...] os antagonismos sociais que caracterizam as contradições que formam

a sociabilidade capitalista,  têm o racismo como veículo importantíssimo. E negar

isso  é  simplesmente  não  compreender  o  capitalismo  enquanto  forma  de

sociabilidade” (ALMEIDA, 2019, p. 113).

Uma  das  consequências  que  se  pode  tirar  do  exercício  de  interpretação

apresentado é que o capital não pode ser resumido à econometria. O capitalismo é

uma relação social específica. É a relação social de acumulação de valor pela classe

detentora dos meios de produção através da expropriação da força de trabalho da

classe trabalhadora sob a forma-mercadoria. De forma literal,  “[…]  o capital é uma

relação  social.  É  a  relação  burguesa  de  produção,  a  relação  de  produção  da

sociedade burguesa” (MARX, 1977c, p.  212).  E nessa relação, há “[…] um nexo

estrutural  entre as relações de classe e a constituição social  de grupos raciais e

sexuais  que  não  pode  ser  ignorado”  (ALMEIDA,  2019,  p.  60).  Esse  nó  não  é

redutivo, é uma coextensão estrutural de especificidade. 
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O capital se reproduz nas e pelas dinâmicas das relações interpessoais,  de

classe, de gênero e étnico-raciais. Se reproduz também nas e através das relações

econômicas, na e através da transferência de valor dos países dependentes para os

países “centrais”,  no e pelo direito penal nacional e internacional, no e por meio

dinheiro, na e através da dívida interna e externa, nos e pelos impostos (federais,

estaduais e municipais), nos e pelos dividendos e juros sobre capital próprio e nas e

por meios das concepções de “saúde”. Todas essas formas e funções assumem

dinâmicas próprias. Mas só são relação-consigo-mesma nos limites da sociabilidade

que  reproduzem  e  que  se  reproduz  através  delas.  O  preconceito  de  cor  e  a

intolerância  religiosa,  por  exemplo,  nesse  sentido,  são  funções  sociais  que  não

podem ser imediatamente reduzidas à reprodução da forma-valor capitalista. Não

obstante, no capitalismo, são funcionalidades subsumidas às relação-capital sob a

forma-racismo.  É  essa  forma  específica  e  colocada  pela  relação-capital  que,

tensionada às outras formas capitalistas, possibilita a reprodução da última para si

na conjuntura brasileira. 

A lógica-categorial marxiana ajuda a pensar a especificidade do racismo como

forma  saturada  pelas  particularidades  do  desenvolvimento  histórico  das

funcionalidades  étnico-raciais  brasileiras  nos  limites  da  relação-capital.  Essa

hipótese se coaduna à concepção de que o racismo,

[…] é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo
“normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas,
jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um
desarranjo  institucional.  O  racismo  é  estrutural.  Comportamentos
individuais  e  processos  institucionais  são  derivados  de  uma
sociedade cujo racismo é regra e não exceção. O racismo é parte de
um processo social que ocorre ‘pelas costas dos indivíduos e lhes
parece  legado  pela  tradição’.  Nesse  caso,  além  de  medidas  que
coíbam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo
refletir  sobre mudanças profundas nas relações sociais,  políticas e
econômicas (ALMEIDA, 2019, p. 33).

A “forma-racismo” é fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. Marx

deixa claro que “[…] a descoberta das terras auríferas e argentíferas na América, o

extermínio,  a  escravização  e  o  soterramento  da  população  nativa  nas  minas,  o

começo da conquista  e  saqueio  das Índias  Orientais,  a transformação da África
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numa reserva para a caça comercial de peles-negras caracterizam a aurora da era

da  produção  capitalista”  (MARX,  1983,  p.  821,  grifos  nossos).  Nas  conjunturas

latino-americanas, mais especificamente na conjuntura brasileira, o fundamento da

possibilidade da criação das condições da relação-capital  para si fora o tráfico de

mão  de  obra  escrava  preta.  Nesse  sentido,  “[…]  a  escravidão  não  nasceu  do

racismo: pelo contrário, o racismo foi uma consequência da escravidão” (WILLIAMS,

1994,  p.  7).  Mas  não  qualquer  forma  de  “racismo”:  o  racismo  especificamente

fundamentado  no  processo  de  exploração  da  força  de  trabalho,  uma  forma  de

racismo especificamente capitalista, a “forma-racismo”. 

No  caso  específico  do  Brasil,  “[…]  o  racismo  surge,  [...]  como  doutrina

científica, quando se avizinha à abolição da escravatura e, consequentemente, à

igualdade política e formal  entre todos os brasileiros, e mesmo entre estes e os

africanos escravizados” (GUIMARÃES, 2004, p.  11). A emergência da população

preta como foco do tráfico e da escravidão nos países da América Latina criara as

condições  da  produção  da  mercadoria  força  de  trabalho  nos  contextos  latino-

americanos e, mais especificamente,  no Brasil.  Aí  está a condição primordial  da

aurora  do  capitalismo  no  Brasil.  Essa  hierarquização  se  reproduz  a  partir  da

apresentação  da  classe  trabalhadora  preta  como  aquela  cuja  valor  da  força  de

trabalho  é  menor  do  que  a  parcela  branca.  A  forma-racismo,  “[…]  construção

ideológica incorporada em e realizada através de um conjunto de práticas materiais

de discriminação racial, é o determinante primário da posição dos não-brancos nas

relações de produção e distribuição” (HASENBALG, 1979, p. 114). Os mecanismos

de  reprodução  dessa  hierarquização  se  dinamizam  historicamente,  mas  seu

fundamento permanece. A discriminação e o preconceito racial

[…]  (a)  não  são  mantidos  intactos  após  a  abolição  mas,  pelo
contrário, adquirem novos significados e funções dentro das novas
estruturas e (b) as práticas racistas do grupo dominante branco que
perpetuam a subordinação dos negros não são meros arcaísmos do
passado,  mas  estão  funcionalmente  relacionadas  aos  benefícios
materiais e simbólicos que o grupo branco obtém da desqualificação
competitiva dos não brancos (HASENBALG, 1979, p. 85).

No  plano  internacional,  essa  hierarquização  fundamenta  a  manutenção  da

transferência  de  valor  que  caracteriza  as  economias  latino-americanas.  A
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incorporação  dos  contextos  latino-americanos  na  economia  capitalista  global,

fundada  na  escravização  das  população  pretas  da  África  e  no  genocídio  da

populações originárias, se distingue, atualmente, pela superexploração da força de

trabalho da classe trabalhadora.  A superexploração responde à necessidade das

burguesias  nacionais  de  repor  o  valor  que  é  transferido  para  as  economias

“centrais”. Essa compensação recai sobre a classe trabalhadora. Para dar conta de

transferir parte do mais-valor expropriado, a burguesia impõe uma acentuação da

expropriação que se baseia em quatro mecanismos, a saber, 1) remuneração abaixo

do necessário para a reprodução da força de trabalho, 2) extensão da jornada de

trabalho  para  além da  extração  de  valor  média  produzida  pelo  mais-valor  e  3)

intensificação  do  processo  de  trabalho,  4)  aumento  do  valor  necessário  para  a

reprodução da força de trabalho não acompanhando por um aumento compatível da

remuneração. É nessa especificidade “[…] que se radica a essência da dependência

latino-americana” (MARINI, 2017, p. 337). A compensação da perda internacional é

“recuperada” pela superexploração da força de trabalho da classe trabalhadora no

âmbito nacional. No caso do Brasil, essa superexploração recai sobre a população

preta como consequência e manutenção da hierarquização “por cor” decorrente da

“forma-racismo”.

A  “forma-racismo”  funciona  como  um  mecanismo  de  intensificação  e

justificação  da  superexploração  na  população  preta,  msd  não  se  reduz  às

dimensões  “econômicas”  da  vida  social.  Ela  é  uma  forma  da  relação-social

capitalista.  Ou  seja,  é  uma  forma  que  organiza  posições,  funções  e  atividades

transversais  a  todas  os  momentos  da  sociabilidade.  A  colocação  das  formas

capitalistas no processo de reprodução da relação-capital implica a criação de suas

condições  em  todas  as  dimensões  da  vida  social:  individual,  instintucional,

interpessoal, sexual, religiosa etc.  A funcionalidade do preconceito de cor se torna

atividade através, por exemplo, de práticas médicas, da injúria racial, do genocídio

da população preta, da divisão social do espaço, da iniquidade salarial e da violência

policial.  Todas  essas  atividades se  tensionam  e  se  atualizam  a  partir  de  uma

dinâmica própria,  seja  ela  jurídica,  geográfica,  religiosa,  “individual”,  científica  ou

“trabalhista”.  Não  obstante,  no  capitalismo,  são  funcionalidades  cuja  autonomia
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dinâmica é subsumida à relação-capital  sob a forma-racismo. Relação essa que,

mais uma vez, só pode se reproduzir através das especificidades culturais que suas

formas assumem. É nessa medida que o problema da “população preta”  é  uma

questão  enredada  à  formação  da  classe  trabalhadora  brasileira  no  contexto  de

desenvolvimento do capitalismo.

A estrutura lógica da obra marxiana não pode ser descolada daquilo que ela

expõe, o capitalismo. O problema central de Marx é elucidar o que é a especificidade

da expropriação capitalista, o que é a dinâmica da luta de classes no capitalismo.

Esse problema ganha sua estruturação “final” nos três volumes d’O capital223. Não

obstante, o que se pretendeu demonstrar fora que alguns aspectos dessa exposição

podem ser encontrados, de maneira circunscrita e limitada, em textos da década de

1840. De qualquer forma, esse exercício não faria sentido se não fosse combinado

com uma preocupação com a atualidade formal,  real,  estrutural  e conjuntural  da

relação-capital. É dessa compreensão que resultam os dois exercícios a seguir.

223Textos esses que nunca foram terminados e passavam por melhorias constantes.
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A SUPEREXPLORAÇÃO DA FORÇA DE
TRABALHO DA POPULAÇÃO PRETA NO BRASIL
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Introdução

O objetivo é apresentar as especificidades da categoria superexploração da

força  de  trabalho  no  contexto  brasileiro  a  partir  da  lógica-categorial  da  teoria

marxista da dependência. A história do desenvolvimento do capital enquanto modo

de  sociabilização  para  si,  no  Brasil,  é  indissociável  de  formas  específicas  de

exploração  da  força  de  trabalho  da  população  preta.  O capitalismo no  contexto

brasileiro só  pôde  colocar  para  si as  formas  de  sua  reprodução  a  partir  da

subsunção real da força de trabalho preta à lógica do valor. Ou seja, quando criou e

colocou  as  condições  para  a  exploração  capitalista  da  força  de  trabalho  da

população preta enquanto mercadoria. A subsunção formal da exploração escravista

e  a  subsunção  real  colocada  pela  lógica  capitalista  do  valor  possibilitaram  as

condições para a reprodução do capital na conjuntura brasileira, sempre subsumida

à  dinâmica  capitalista  internacional.  Essa  exploração  assumira  diversas

determinações  formais durante  a história do desenvolvimento capitalista brasileiro.

Considerada  essa  concepção,  é  uma  “forma-racismo”  específica,  colocada

necessariamente pelo capital,  que funda a reprodução para si do capitalismo na

conjuntura  brasileira.  Essa  forma  assume,  também  de  maneira  necessária,  as

especificidades do contexto na qual é colocada. Com efeito, a “forma-racismo”, no

Brasil,  é  uma  forma  determinada  de  organização  societal  saturada  pelas

particularidades do desenvolvimento histórico das relações étnico-raciais brasileiras.

O capital enquanto estrutura social que coloca para si suas formas necessárias só

pode fazê-lo  a partir  do  momento  em que tais  formas assumem especificidades

conjunturais  fundamentadas  no  desenvolvimento  histórico-cultural  do  contexto

nacional.  Na conjuntura brasileira,  a  composição orgânica do capital  só pode se

colocar para si quando subsume a força de trabalho preta à forma-mercadoria. 

O  artigo  se  fundamenta  na  exposição  marxiana  das  formas,  funções  e

atividades  que  compõem  a  produção  e  a  reprodução  da  relação-capital,  nas

exposições  categoriais  do  contexto  latino-americano  empreendidas  pela  tradição

marxista  latino-americana  e  em  dados  públicos  chancelados  por  agências  das

esferas governamentais. A apresentação dessas estatísticas é fundamental porque
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“[…]  suprimir  os  dados  é  um  modo  de  suprimir  os  fatos.  A  precariedade  das

estatísticas permite negar ou minimizar os fatos” (IANNI, 2004, p. 110)224. 

A lógica-categorial da TMD e o contexto latino-americano contemporâneo

O horizonte lógico da teoria  marxista  da dependência (TMD) se caracteriza

pela exposição da estruturação do modo de produção do capital na América Latina.

Essa exposição, como qualquer complexo lógico-categorial, se fundamenta em um

processo de suprassunção de elaborações precedentes. Os antecedentes teóricos

da teoria marxista da dependência podem ser divididos em três níveis de abstração:

a) o complexo lógico-categorial marxiano, b) as teorias críticas sobre o imperialismo,

especialmente as legadas por Rosa Luxemburgo e Lênin, c) as análises sobre o

“subdesenvolvimento” realizadas na década de 1950 por Paul Baran e Paul Sweezy

(Bambirra,  1968, p.  16).  O processo de concreção e intensificação nos graus de

determinação na exposição das categorias que compõem as totalidades do capital

na América Latina se baseia no movimento de suprassunção A → C. Mas a TMD

não se resume a aplicar aqueles complexos lógico-categoriais à realidade latino-

americana. O esforço lógico-categorial da TMD implica, em acordo com Marx, que

as  “[…]  categorias  não  podem  substituir  ou  mistificar  os  fenômenos  a  que  se

aplicam” (MARINI, 2017, p. 326). O objetivo é suprassumir aqueles antecedentes e,

a  partir  da  análise  da  realidade  imediata  dos  países  latino-americanos,  expor  a

realidade concreta do metabolismo do capital na América Latina. Esse movimento

exemplifica  o  exercício  marxiano  explicitado  nos  Grundisse.  O  processo  de

concreção na análise de um objeto se caracteriza pelos tensionamentos de uma

representação  imediata de  um todo,  não  uma  totalidade,  que,  por  meio  de  um

processo de intensificação categorial, “[…] chegaria analiticamente a conceitos cada

vez  mais  simples;  do  concreto  representado  [chegaria]  a  conceitos  abstratos

[Abstrakta]  cada vez mais finos, até que tivesse chegado às determinações mais

simples”  (MARX,  1983,  p.  35).  Desse  processo  de  intensificação,  a  exposição

apresenta  categorias  que  não  se  limitam mais  às  indeterminações  da  realidade

224Para  uma  compreensão  crítica  acerca  do  papel  das  “estatísticas”  cf.  Santos  (2003a,
2003b).



217

imediata,  e sim categorias de uma realidade concreta saturada de suas próprias

determinações que, por isso, não seria mais uma representação, mas “[…] uma rica

totalidade de muitas determinações e relações” (MARX, 1983, p. 35). Nesse sentido,

é  possível   apresentar  a  TMD  como  um  esforço  lógico  de  expor  os  diversos

tensionamentos, em diferentes níveis de abstração, que compõem a estruturação

sociometabólica do capital na América Latina. 

Os esforços da TMD não se resumem à dimensão lógica. Enquanto lógico-

categorial, a TMD expõe as violências cometidas contra a classe trabalhadora nas

realidades latino-americanas a partir de análises das dinâmicas que compõem essa

mesma realidade. Por isso, a TMD não se furta a um posicionamento na luta de

classes. Desde os primeiros esboços legado por Vânia Bambirra, Ruy Mauro Marini

e  Theotônio  dos Santos,  a  teoria  marxista  da dependência se  posiciona junto  à

classe trabalhadora nos esforços para a construção de uma sociedade emancipada

do jugo do controle sociometabólico imposto pelo capital. Essa lógica se rearranjou,

na sua dimensão conjuntural, desde a década de 1960, mas a estrutura societal se

mantém e se sustenta sobre o principal mecanismo de acumulação e reprodução do

capital nos países latino-americanos: a superexploração da força de trabalho. Essa

lógica aparece escamoteada nas exposições da composição do capital na América

Latina apresentadas pela CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o

Caribe)  e pela vertente desenvolvimentista da teoria  da dependência.  Porém, as

estatísticas  do  último  anuário  compilado  pela  CEPAL  demonstram  que  a

superexploração da força de trabalho ainda é a lógica que organiza e estrutura o

processo de acumulo e reprodução do capital nas sociedades latino-americanas. Em

2018,  as  populações  da  América  Latina  e  do  Caribe  somaram 652  milhões  de

pessoas (CEPAL, 2019, p. 13). Dessas, apenas 64,4% participava ativamente na

atividade econômica  (CEPAL, 2019, p. 17). Na população economicamente ativa,

48,4% estavam no setor informal (CEPAL, 2019, p. 18). Em 2017, apenas 56,1% da

população economicamente ativa estava em empregos assalariados (CEPAL, 2019,

p. 18). No mesmo ano, mais de 10% da população estava em situação de pobreza

extrema (CEPAL, 2019, p. 24). Nas áreas rurais, esse número somava mais de 20%

(CEPAL, 2019, p. 24). Os casos de pessoas em situação de pobreza somava mais
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de 30% da população, mais de 46% nas áreas rurais  (CEPAL, 2019, p. 24).  De

acordo com esses dados, mais de 40% da população da América Latina vive em

situação de pobreza extrema ou pobreza.

Quadro 1
Pessoas em situação de pobreza e pobreza extrema na América Latina entre
2002 e 2017

Ano
Pobreza extrema Pobreza

Nacional Urbana Rural Nacional Urbana Rural
2002 11,2% 7,3% 25,1% 44,6% 39,6% 62,5%
2008 9,1% 5,5% 22,8% 33,6% 28,3% 53,6%
2012 8,1% 5,2% 19,9% 28,8% 23,9% 47,9%
2014 7,8% 5,1% 18,6% 27,8% 26,6% 45,1%
2016 9,9% 7,3% 20,2% 30,2% 26,4% 45,9%
2017 10,2% 7,8% 20,4% 30,2% 26,3% 46,4%

Fonte:  Comissão  Econômica  para  a  América  Latina  e  o  Caribe, Anuario
Estadístico de América Latina y el Caribe, 2018, Santiago, CEPAL, 2019.

No caso do Brasil, em específico, o salário mínimo necessário (SMNe) para

abril de 2019 deveria somar R$ 4.385,75 (DIEESE, 2019, p. 1). O salário mínimo

nominal (SMNo) naquele mesmo mês foi de R$ 998,00 (DIEESE, 2019, p. 1). Desse

salário, mais de 52%, um total de R$ 522, seria utilizado apenas para a compra de

uma cesta básica (DIEESE, 2019, p. 2). Com isso, restaria um total de R$ 476,00

para ser utilizado em gastos com habitação, saúde, educação e lazer.  O salário

mínimo, numa perspectiva marxiana, pode ser categorizado como “a taxa mais baixa

e unicamente necessária para […] a subsistência do trabalhador durante o trabalho,

e ainda [o bastante] para que ele possa sustentar uma família e [para que] a raça

dos trabalhadores não se extinga” (MARX, 1968, p. 471). A taxa de remuneração, ou

o salário mínimo, é o mínimo necessário para que a classe trabalhadora reproduza

sua  força  de  trabalho  para  a  produção  de  mais-valor.  Com  efeito,  é  o  mínimo

necessário para que a classe trabalhadora se reproduza, em nível médio, para ser

explorada  enquanto  mercadoria.  É  o  mínimo  para  que  a  classe  trabalhadora

reproduza sua força de trabalho para ser explorada no processo de produção de

mais-valor e não para que a classe trabalhadora usufrua de todas as possibilidades

de  humanização  condizentes  com  as  determinações  acumuladas  pelo

desenvolvimento  histórico  do  processo  de  trabalho.  Ou  seja,  as  pessoas  que
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trabalham e recebem o SMNo, no Brasil, são remuneradas 4,39 vezes abaixo do

necessário  para reproduzir  sua força de trabalho em nível  médio de exploração.

Esses dados e observações categoriais, gerais e telegráficos, servem para ilustrar

que o método de análise e exposição, e as categorias da TMD, principalmente a

categoria superexploração da força de trabalho, ainda instrumentalizam uma leitura

calcada na imediaticidade e na concreção e possibilitam um posicionamento político

radicalmente alinhado às demandas revolucionárias da classe trabalhadora.

Quadro 2 
Diferença entre o salário mínimo nominal  e o salário mínimo necessário no
Brasil

2019 Salário mínimo nominal Salário mínimo

necessário
Janeiro R$ 998 R$ 3.928,73

Fevereiro R$ 998 R$ 4.052,65
Março R$ 998 R$ 4.277,04
Abril R$ 998 R$ 4.385,75
Maio R$ 998 R$ 4.259,90

Junho R$ 998 R$ 4.214,62
Julho R$ 998 R$ 4.143,55

Agosto R$ 998 R$ 4.044,58
Setembro R$ 998 R$ 3.980,82
Outubro R$ 998 R$ 3.978.63

Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos,
Resultados mensais de 2019, São Paulo, DIEESE, 2019.

A superexploração da força de trabalho

A teoria marxista da dependência (TMD), tal qual a lógica-categorial marxiana,

não é uma economia no sentido neoclássico.  Ambas são  exposições críticas de

uma dinâmica societal. A exposição proposta pela TMD é centrada em categorias

como,  por  exemplo,  o  intercâmbio  desigual,  a  transferência  de  valor,  o  ciclo  do

capital nas economias dependentes e a superexploração do trabalho. Mas nenhuma

dessas é considerada uma categoria puramente econométrica. A troca desigual que

se  estabelece  entre  os  “países  da  periferia”  e  os  “países  do  centro”  não  é

unicamente determinada pela dimensão epidérmica do sistema, ou seja, o campo da

circulação das mercadorias (isso não significa que a circulação e a distribuição não

sejam determinantes colocadas e, nesse sentido, necessárias para a reprodução do
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valor).  O  núcleo  fundamental  da  troca  desigual  são  os  diferentes  níveis  de

desenvolvimento  das  forças  produtivas  e  as  forças  de  exploração  da  força  de

trabalho  assumidas  em  diferentes  conjunturas  de  produção  de  mais-valor

subsumidas à reprodução do valor em nível internacional. Esses níveis, por sua vez,

representam  graus  distintos  de  composição  orgânica  do  capital.  Com  isso,  se

observa que a questão central para a TMD são as formas que o modo de produção

do  capital  assume  nos  países  latino-americanos  para  intensificar a  circulação  e

acumulação de valores pelas burguesias nacionais e internacionais. Não obstante,

não  há clivagem entre  produção e  circulação.  Com efeito,  produção,  circulação,

distribuição e consumo,

[…]  são  membros  de  uma  totalidade,  diferenças  dentro  de  uma
unidade.  A produção estende-se tanto para além de si  mesma na
determinação  antitética  da  produção,  como sobrepõe-se  sobre  os
outros momentos. É a partir dela que o processo sempre recomeça.
É  autoevidente  que  a  troca  e   o  consumo  não  podem  ser
predominantes.  Da  mesma  forma  que  a  distribuição  como
distribuição dos produtos. No entanto, como distribuição dos agentes
da produção, ela própria é um momento da produção. Uma produção
determinada,  portanto,  determina  um consumo,  uma troca  e  uma
distribuição determinados, bem como relações determinadas desses
diferentes momentos entre si (MARX, 1983, p. 34, grifos no original).

No processo de acumulação e apropriação do capital, os valores se realizam

nas formas colocadas para a reprodução do próprio valor, a saber, na venda das

mercadorias, crédito etc. Nessas formas se dá o processo de comparação dos níveis

de extração de mais-valor. Mas essa relação só se estabelece enquanto sujeito para

si porque  há  exploração  da  força  de  trabalho.  Na  exposição  da  forma  capital

portador de juros, por exemplo, Marx afirma que “[…] tanto a devolução como a

cessão do capital são mero resultado de uma transação jurídica entre o proprietário

do capital  e uma segunda pessoa. O que vemos é apenas cessão e devolução.

Tudo o que se encontra entre esses dois polos se esfuma” (MARX, 1964, p. 321).

Mesmo nessa forma aparentemente apartada do ciclo mediador da produção, “[…]

para  refluir  como  capital,  é  preciso  que  a  soma  de  valor  adiantada  não  só  se

conserve no movimento,  mas se valorize,  incremente sua grandeza de valor,  ou

seja, reflua com um mais-valor” (MARX, 1964, p. 246). A exploração da força de
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trabalho enquanto fundamento quantitativo e qualitativo da apropriação privada do

valor socialmente produzido é o fundamento da reprodução do capital mesmo em

sua forma aparentemente menos mediada pelo processo produtivo. 

Mas  o  capital  só  pode  constituir  para  si um  modo  de  produção  e  de

apropriação quando cria suas próprias relações. O processo que as cria “[…] não

pode ser senão o processo de separação entre o trabalhador e a propriedade das

condições de realização de seu trabalho, processo que, por um lado, transforma em

capital os meios sociais de produção de subsistência e de produção e, por outro,

converte  os  produtores  diretos  em trabalhadores  assalariados”  (MARX,  1962, p.

334). Esse processo é caracterizado pelas especificidades das conjunturas em que

se coloca a relação capital e se dá a partir das necessidades e determinidades do

capital em si. Ou seja, a partir do momento em que o processo de valorização do

valor  coloca  as  formas  da  reprodução  social.  Essas  formas,  quando  colocadas,

organizam o processo social e, por isso, estruturam aquilo que as colocou, a saber,

a  relação-capital.  Não  há,  nesse  sentido,  dicotomia  entre  a  dimensão  político-

econômica/cultural,  social/subjetiva,  estrutural/conjuntural  etc.  Esses  “binômios”

aparecem subsumidos em uma dinâmica societal específica, a capitalista, que só

pode  se  tornar  sujeito  para  si na  medida  em que  coloca  e  é  recolocada  pelas

múltiplas  determinações  que  a  compõem.  Classe  e  relações  étnico-raciais  se

recolocam, em cada momento histórico, como formas necessárias colocadas por um

processo  de  reprodução  social  que  só  se  mantém  a  partir  da  diferenciação

específica  assumida  por  essas  formas.  As  relações  étnico-raciais  e  o

desenvolvimento do capitalismo no Brasil  são consubstanciais  e coextensivos na

medida em que “[…] a força de trabalho que se vende é indissociável do corpo que a

porta, e as suas formas de apropriação e exploração estão definidas não só pelas

relações de classe como também de ‘raça’ e de gênero” (ÁVILA, 2011, p. 65). Com

efeito, a análise se fundamenta na concepção de que essas dimensões do tecido

social estão

[…] fundidas e enoveladas ou enlaçadas em um nó. [...]  Não que
cada uma destas condições atue livre e isoladamente. No nó, elas
passam a apresentar uma dinâmica especial, própria do nó. Ou seja,
a dinâmica de cada uma condiciona-se à nova realidade. De acordo
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com  as  circunstâncias  históricas,  cada  uma  das  contradições
integrantes  do  nó  adquire  relevos  distintos.  E  esta  motilidade  é
importante reter, a fim de não se tomar nada como fixo, aí inclusa a
organização social destas subestruturas na estrutura global, ou seja,
destas contradições no seio da nova realidade – novelo patriarcado-
racismo-capitalismo – historicamente constituída (SAFFIOTI, 2011, p.
125). 

As  determinações  formais  que  possibilitam  a  reprodução  da  forma-valor

conformam à necessidade do capital as dinâmicas conjunturais nas quais o último se

insere.  Isso  significa  que  a  relação-capital  subsume seus  pressupostos  às  suas

necessidades.  Posteriormente,  o  capital  já  sujeito  para si se intensifica em suas

próprias  categorias.  Mas,  antes  de  subsumir  as  relações  de  produção  à  sua

reprodução, de forma real, são diferentes conjunturas específicas que constituem a

base  para  o  processo  de  acumulação.  Essas  conjunturas  apresentam  diversas

ordenações  sociais,  leis  (ou  ausência  de)  trabalhistas,  formas  de  circulação,  de

trabalho,  divisão  dos  meios  de  produção,  um  tipo  específico  de  acumulo  de

excedente,  de  relações  familiares,  étnicas,  de  gênero,  manifestações  culturais,

estruturas de poder, ordenamento jurídico etc. Essas pré-condições são recolocadas

nos limites do capital quando esse se torna sujeito para si. O trabalho excedente, por

exemplo, não é uma especificidade da sociabilidade capitalista, mas assume uma

forma  específica  no  capitalismo.  Lê-se  nos  Grundisse que  “[…]  o  trabalho

excedente, ou tempo excedente, é o pressuposto do capital, o capital se baseia, por

conseguinte, no pressuposto fundamental de que existe um excedente para além do

tempo de trabalho necessário para o sustento e a reprodução do indivíduo” (MARX,

1983, p. 485). Por isso, “[…] se, de um lado, o capital cria o trabalho excedente, de

outro, o trabalho excedente é igualmente pressuposto para a existência do capital”

(MARX, 1983, p. 485). As técnicas de produção resultantes desse excedente e que

o reproduzem também não são especificamente capitalistas, mas assumem formas

específicas de organização a partir do momento em que o capital essas formas para

si.  Formas  específicas  de  relações  étnico-raciais  também  são  pressupostos

subsumidos pelo capital para si. Da mesma maneira que o trabalho excedente é um

precedente reestruturado pela lógica da valorização do valor, o capitalismo só pode

estabelecer  sua estrutura  “[…]  se  as origens sociais,  psicológicas e culturais  do
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racismo e do nacionalismo antecipassem o capitalismo e formassem uma peça dos

eventos que contribuíram diretamente para suas formação” (ROBINSON, 1983, p.

9).  Essa  antecipação  não  implica  que  as  formas  que  o  racismo  assumem  em

sociedades  capitalistas  sejam  trans-históricas.  A  relação-capital  não  é  trans-

histórica. As formas assumidas pelas relações étnico-raciais em organizações não

capitalistas são subsumidas, reorganizadas e se tornam pressupostos necessários,

colocados,  atualizados  e  por  meio  dos  tais  se  atualizam  as  especifidades

capitalistas. Com efeito, 

[…]  a  raça,  como  atributo  socialmente  elaborado,  relaciona-se
diretamente  elaborado,  relaciona-se  diretamente  com  o  aspecto
subordinado  da  reprodução  das  classes  sociais,  ou  seja,  a
reprodução (formação – qualificação – submissão) e distribuição dos
agentes […]. Mais ainda, o racismo, como articulação ideológica que
toma corpo e se realiza através de um conjunto de práticas (isto é, de
discriminação racial), é um dos principais determinantes da posição
dos  negros  e  não-brancos  dentro  das  relações  de  produção  e
distribuição (GONZALEZ, 2018, p. 97).

A  organização  das  conjunturais  nacionais  sob  a  égide  do  capitalismo  é

colocada pela relação-capital para intensificar e acelerar o processo de reprodução e

acumulação de valor. Essa forma de acumulação coloca relações que racionalizam

e naturalizam a ordem social que as colocou. O valor, nesse sentido, não pode ser

resumido  às  categorias  puramente  econômicas.  É  uma  estrutura  de  produção,

apropriação e distribuição da riqueza que estabelece e se reproduz em conjunturas

sociais que assumem formas específicas a partir da exploração da força de trabalho,

o mais-valor, e da propriedade privada capitalista dos meios de produção. Entendida

dessa maneira, uma exposição das formas que organizam uma sociedade “[…] deve

responder  a  uma série  de  questões  que mobilizam muito  mais  do  que cálculos

matemáticos ou panilhas: como a sociedade se organiza para produzir as condições

necessárias  para  sua  continuidade?  Como o  trabalho  social  é  dividido?  Qual  o

critério para definir o pagamento de salários?” (ALMEIDA, 2018, p. 119). As formas

podem  ser  quantificadas,  como  é  o  caso  do  salário,  mas  a  explicação  dessa

quantificação “[…] está na compreensão da sociedade e de seus inúmeros conflitos”

(ALMEIDA, 2018, p. 119).
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Nesse  contexto,  a  análise  e  a  exposição  da  TMD  dão  conta  de  relações

fenomênicas, como as jurídicas, na medida em que essas também assumem formas

necessárias  ao  capital,  mas  não  são  sua  dimensão  primordial.  As  condições

históricas para que a dinâmica de acumulação e produção do capital se torne uma

forma de orquestração societal, ou seja, para que o capital se torne capital para si,

são 1) o trabalho livre e a venda da força de trabalho, 2) a separação do trabalho

livre das condições objetivas de sua realização: os meios e o materiais de produção

(MARX,  1983,  p. 383). Essa dinâmica organiza, nas sociedades modernas sob a

égide do capital, aquilo que Marx afirmou ser o primeiro ato histórico: a produção da

própria vida material, “[…] a condição fundamental de toda a história” (MARX, 2003,

p. 13). Porém, para que essa condição seja satisfeita “[…] precisa-se, antes de tudo,

de comida, bebida, moradia, vestimenta e algumas coisas mais”  (MARX, 2033,  p.

13).  É  nesse  sentido  que  a  dinâmica  do  capital  é  uma  forma  de  organizar  as

possibilidades de sociabilização. O capital é um modo de sociabilização porque só

pode  colocar  para  si suas  condições  na  medida  em que  impossibilita à  classe

trabalhadora as possibilidades de produzir uma vida material condizente com todas

as  possibilidades  de  humanização  acumuladas  pelo  processo  de  trabalho.  Essa

dinâmica se atualiza em formas diversas e em diferentes níveis de abstração: forma-

mercadoria, forma-dinheiro, forma-valor, forma-Estado, forma-capital em suas várias

metamorfoses etc. É por isso que no campo da teoria marxista da dependência, que

se localiza em um nível de determinação mais intensamente saturado do que aquele

em que  se  tensionam  as  categorias  marxianas,  o  objetivo  não  é  simplesmente

analisar e expor fenômenos como a deterioração dos termos de troca, a substituição

de importações,  o  endividamento externo,  a  remessa de lucros e dividendos,  as

divergências e flutuações no câmbio ou o defícit/supervávit da balança comercial. A

questão  central  são  as  contradições  de  classe  que  compõem  o  modo  de

sociabilização  nos  países  da  América  Latina  sob  a  égide  do  capital.  As

preocupações nucleares são: a) os limites impostos ao processo de humanização da

vida das pessoas que compõem a classe trabalhadora, b) esforços em direção de

uma estrutura societal que não se fundamente na exploração do ser humano pelo

ser humano. Em resumo, o problema são as formas de exploração imanentes à
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produção  da vida  material  da  classe trabalhadora  que resultam do  processo de

produção do capital. A categoria que coaduna ambas preocupações e traz à luz o

eixo sobre o qual gira o capital dependente na América Latina é a superexploração

da força de trabalho.

A superexploração expõe as especificidades do mecanismo de exploração da

força de trabalho da classe trabalhadora que organiza a conjuntura de acumulação e

aproprição do capital no contexto latino-americano. A dinâmica que o capital assume

sob a forma da superexploração pode ser  compreendida como uma violação do

preço da força  de trabalho.  Essa dinâmica se  atualiza  tanto  por  um pagamento

abaixo daquele necessário para a reprodução da força de trabalho quanto por um

consumo de  força  de  trabalho  para  além daquele  responsável  pela  produção  e

reprodução da composição orgânica do capital em um nível médio. Nesse sentido, a

superexploração se  caracteriza por  uma apropriação do fundo de consumo e/ou

fundo  de  vida  da  classe  trabalhadora.  Essa  apropriação  acontece

concomitantemente  aos  mecanismos  fundamentais  de  produção  de  valor

especificamente  capitalista,  os  processos  de  extração  do  mais-valor.  A

superexploração  assume  quatro  formas  que  dinamizam  os  tensionamentos  do

processo de produção do capital: remuneração abaixo do valor necessário para a

reprodução da força de trabalho, aumento do valor necessário para a reprodução da

força de trabalho não acompanhando por um aumento compatível da remuneração,

extensão da jornada de trabalho para além da extração de valor média produzida

pelo mais-valor, e intensificação do processo de trabalho. As duas primeiras formas

atualizam o ataque contra o fundo de consumo da classe trabalhadora,  as duas

últimas dão forma à apropriação do fundo de vida.  O essencial,  de acordo com

Marini,  é  que  a  superexploração  se  dá  “[…]  pelo  fato  de  que  são  negadas  ao

trabalhador  as  condições  necessárias  para  repor  o  desgaste  de  sua  força  de

trabalho” (MARINI, 2017, p. 334). Mas qual o valor necessário para a reprodução da

força  de  trabalho?  A força  de trabalho são “[…]  os  músculos,  nervos,  mão etc.

humanos” (MARX, 1962, p. 58). Com efeito, são as forças produtivas imanentes à

corporeidade e à vida humana. Marx afirma que “[…] a força de trabalho é o próprio

trabalho.  O  comprador  da  força  de  trabalho  a  consome  fazendo  com  que  seu
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vendedor trabalhe” (MARX, 1962, p. 192). Nesse sentido, no regime de sociabilidade

do capital, a classe trabalhadora não vende trabalho, mas sim força de trabalho, ou

seja, vende sua própria vida, e é a força de trabalho somada ao capital constante

que  dá  organicidade  à  produção  do  capital.  O  avanço  marxiano  em  relação  à

economia política clássica se alicerça na exposição de que não é o trabalho que é

vendido como mercado e cria valor. É a força de trabalho, ou seja, a própria vida da

classe trabalhadora que é comercializada e explorada no processo de produção do

valor.  A  TMD intensifica  essa  categorização  marxiana  e  afirma  que  a  força  de

trabalho, por ser parte constituinte do processo de produção orgânica do capital,

possui duas métricas de valor:  uma diária e uma total.  Essas duas métricas dão

contornos à remuneração necessária para que a classe trabalhadora se reproduza

para ser explorada. São essas métricas que são violadas para que o capital  na

América Latina consiga compensar a transferência de valor imposta pela dinâmica

de reprodução do capital nas sociedades “centrais”. 

Em resumo, a superexploração da força de trabalho se dá pela exploração

diária  da  vida  da  classe  trabalhadora  por  meio  de  táticas  e  estratégias

historicamente  determinadas  que  objetivam  manter  a  classe  trabalhadora  em

condições de exploração e sem acesso a comida, moradia, saúde, cultura, esporte,

lazer etc. Aqui se mostra, mais uma vez, que o capital não é apenas uma estrutura

econômica.  Ele  aparece  como  tal  na  imediaticidade,  mas  em  seu  processo  de

concreção, quando se torna sujeito e estrutura para si um modo de produção que se

fundamenta na exploração da classe trabalhadora, o capital se torna uma forma de

controle sociometabólico. Não obstante, a superexploração não expõe a dinâmica do

capital  na  América  Latina  em  um  nível  de  concreção  que  dê  conta  das

especificidades históricas de cada país latino-americano. Para entender como esse

mecanismo se recoloca a relação-capital em conjunturas determinadas é necessário

analisar as formas que o capital nelas assume. 

Os quatro parâmetros da superexploração da força de trabalho no Brasil

Os  quatro  parâmetros  da  superexploração  da  força  de  trabalho  são:  1)

remuneração abaixo  do necessário  para  a reprodução da força  de trabalho,   2)
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extensão da jornada de trabalho para além da extração de valor média produzida

pelo mais-valor e 3) intensificação do processo de trabalho, 4) aumento do valor

necessário  para  a  reprodução  da  força  de  trabalho  não  acompanhando  por  um

aumento compatível da remuneração.

1) Remuneração abaixo do necessário para a reprodução da força de trabalho

A exposição do primeiro se dá pela análise do salário mínimo. Os dados da

Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de Domicílio  (PNAD) apontavam que,  em 2011,

23,6%  da  população  economicamente  ativa,  no  Brasil,  recebia  até  um  salário

mínimo. 22,4% entre um e dois salários mínimos. 9,0% entre dois e três salários

mínimos. Em 2011, mais de 55% da população brasileira recebia até três salários

mínimos nominais. Em dezembro de 2011, o salário mínimo necessário equivalia a

R$ 2.329,00 e o salário mínimo nominal somava R$ 545,00. Considerando esses

dados, mais de 55% da população recebia entre 4,27 e 1,42 vezes menos do que o

valor considerado o mínimo necessário para a reprodução da força de trabalho. Em

2018,  também  de  acordo  com  os  dados  da  PNAD,  aproximadamente  33%  da

população brasileira vivia com menos de um salário mínimo nominal por mês. 

É  fundamental  compreender  como  esse  parâmetro  da  superexploração  se

intensifica  na  população  preta.  O  povo  preto  compõe  a  maior  parte  da  classe

trabalhadora brasileira. Em 2018, eram 57,7 milhões de homens e mulheres pretas

no  mercado  de  trabalho.  Esse  contingente  superou  a  parcela  branca  da  classe

trabalhadora  em  25,2%  (46,1  milhões)  (IBGE,  2019,  p.  2).  A  população  preta

representa  a  maior  parcela  do  contingente  trabalhador  no  Brasil,  mas  ela  não

representa a parcela que ocupa o maior número de cargos formais ou cargos com a

maior remuneração. O rendimento médio real total das pessoas brancas no Brasil

em  2018,  por  hora,  somou  R$  17,00.  No  mesmo  período,  a  população  preta

recebeu,  por  hora,  R$ 10,01.  Essa diferença se mantém em todos os níveis  de

escolaridade: 1) ensino fundamental incompleto (pessoas brancas, R$ 8,7 – pessoas

pretas,  R$  6,7),  2)  ensino  fundamental  completo  (pessoas  brancas,  R$  9,3  –

pessoas pretas, R$ 7,7), 3) ensino médio completo (pessoas brancas, R$ 12,2 –

pessoas pretas, R$ 9,6), 4) ensino superior completo (pessoas brancas, R$ 32,8 –
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pessoas pretas – R$ 22,7). O mesmo acontece nos cargos gerenciais. De acordo

com o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  (IBGE),  em 2018,  somente

11,9% das pessoas “[…] ocupadas em cargos gerenciais eram pretas ou pardas, ao

passo que entre as brancas tal proporção atingiu 85,9%. Por outro lado, nos cargos

gerenciais de rendimento mais baixo havia 45,3% de pessoas pretas ou pardas e

53,2% de brancas” (IBGE, 2019, p. 4). Além das diferenças salariais a população

preta representa 64,2% da classe trabalhadora desocupada e 66,1% da força de

trabalho empregada em processos laborais “precarizados”. 

Essa  situação  se  agrava  quando  se  observam  os  dados  referentes  à

porcentagem de pessoas abaixo das linhas de pobreza. O total de pessoas abaixo

da linha de pobreza no Brasil é de 25,3%, mas essa distribuição não é homogênea.

Em 2018, 15,4% das pessoas abaixo da linha da pobreza eram brancas e 32,9%

eram pretas.  A diferença aumenta  quando se  analisam os números de pessoas

abaixo da linha da pobreza extrema: 3,6% pessoas brancas, e 8,8% pessoas pretas

em um total de 6,5% da população (IBGE, 2019, p. 4). A diferença no recebimento

dos vencimentos,  em 2019,  foi  de 1)  57,5% entre pessoas brancas e pretas,  2)

58,6% entre mulheres pretas e mulheres brancas e 3) 56,1% entre homens brancos

e homens pretos. Isso significa que mulheres pretas e homens pretos receberam,

em  média,  menos  de  50%  dos  vencimentos  auferidos  por  pessoas  brancas.  A

diferença, por Estado em 2018, era a seguinte: Acre (30%), Alagoas (44%), Amapá

(27%), Amazonas (42%), Bahia (32%), Ceará (48%), Espírito Santo (33%), Goiás

(29%),  Maranhão (31%), Mato Grosso (30%),  Mato Grosso do Sul  (33%), Minas

Gerais (35%), Pará (35%), Paraíba (36%), Paraná (29%), Pernambuco (38%), Piauí

(35,6%),  Rio de Janeiro (43%),  Rio Grande do Norte (25%),  Rio Grande do Sul

(33%), Rondônia (22%), Roraima (30%), Santa Catarina (30%), São Paulo (44%),

Sergipe (35%), Tocantins (42%) e Distrito Federal (39%). 

Além da desigualdade de renda, o brutal sistema tributário regressivo brasileiro

também integra  a  dinâmica  de  superexploração  da força  de trabalho.  Em 2011,

quase 55% da classe trabalhadora preta no Brasil recebia menos de R$ 700 reais

(1,3 salário mínimo nominal na época) (SALVADOR, 2014, p. 24). Mais de 65% da

mulheres  pretas  estavam  nessa  faixa  de  renda (SALVADOR,  2014,  p.  25).  As
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mulheres pretas, em 2011, compunham 68,06% da população que recebia até R$

300, 62,45% que recebia até R$ 545, 55,50% que recebia até R$ 550 e 55,70% que

recebia até R$ 700 (SALVADOR, 2014, p. 25). Nesse mesmo contexto, 75,2% da

população que compõe as camadas mais pobres do país é preta. Mesmo assim, a

população  preta,  homens  e  mulheres,  que  recebiam  até  R$  300,00  (68,06%)

pagavam o maior número de impostos (32). Por outro lado, a população branca que

compunha  a  parcela  com a  maior  renda  (83,72%)  pagava  o  menor  número  de

tributos (21) (SALVADOR, 2014, p. 22). Isso significa que a ordem da série histórica

no  valor  da  remuneração  se  mantém  inalterada  no  Brasil.  Nessa,  os  homens

brancos recebem a maior remuneração, seguidos pelas mulheres brancas, homens

pretos e mulheres pretas (IPEA, 2017, p. 3). 

2) Extensão da jornada de trabalho para além da extração de valor média

No que  tange  ao  prolongamento  da  jornada  de  trabalho,  mais  de  40% da

classe trabalhadora no Brasil cumpria jornada semanal média de trabalho superior a

44h em 2009 (DIEESE, 2009, p.  3). No comércio,  esse número chegava a 60%

(DIEESE, 2009, p. 3). Entre 2014 e 2015, esse número somava mais de 35% da

classe trabalhadora.  Um estudo histórico da tendência  a prolongar  a jornada de

trabalho mostra que, entre 2001 e 2009, a porcentagem da classe trabalhadora que

cumpriu  jornada  superior  àquela  determinada  legalmente  variou  entre  51,2%  e

38,5%  (LUCE,  2012,  p.  128).  No  mesmo  período,  o  percentual  da  classe

trabalhadora que cumpriu mais de 48h de trabalho semanal se manteve entre 22% e

30,2% (LUCE, 2012, p. 128). Em 2015, a jornada total média de trabalho oscilou

entre 46,1 horas para homens e 53,6 horas para mulheres (IPEA, 2017, p. 4). Esse

dado ilustra que a jornada total média das mulheres superava a dos homens em 7,5

horas (IPEA,  2017,  p.  4).  Essa  jornada  se  prolonga  além  desse  limite,  que  já

ultrapassa o mínimo necessário, para a parcela preta da classe trabalhadora. Em

2018, um homem preto precisava trabalhar uma hora e quarenta e cinco minutos

para receber o mesmo vencimento de um homem branco (DIEESE, 2018, p. 4). As

mulheres pretas, no mesmo contexto, precisavam trabalhar uma hora e cinquenta

minutos (DIEESE, 2018, p. 4). Nesse contexto, quando o limiar médio da jornada de
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trabalho  é  sucessiva  e  deliberadamente  ultrapassado,  resultando  em  um

alongamento  além  do  médio  necessário  para  a  extração  do  mais-valor,  há

superexploração da força de trabalho. O capital, na América Latina, se apropria de

anos de vida da classe trabalhadora para conseguir se acumular em um nível que

supere tanto a tendência à diminuição na taxa de lucro, parte da estrutura geral do

capital,  quanto a transferência de valor que caracteriza a estruturação do capital

dependente.

3) Intensificação do processo de trabalho

O aumento da intensidade da jornada de trabalho é categorizado por meio da

análise das formas de utilização da mercadoria que produz valor, a saber, a força de

trabalho. Essa é categorizada como o  complexo [Inbegriff] das capacidades físicas

que  compõem a  corporeidade  [Leiblichkeit]  das  pessoas  da  classe  trabalhadora

(MARX,  1962,  p.  531).  Nesse  sentido,  a  corporeidade é  força  de trabalho,  “[…]

mercadoria  criadora  de  mais-valor.  Administra-se  o  corpo,  consome-se  força  de

trabalho.  Consome-se  força  de  trabalho,  cria-se  mais-valor.  Cria-se  mais  valor,

acumula-se  capital.  Logo,  administrar,  disciplinar,  dispor  em  ordem  produtiva  e

controlar as potencialidades do corpo compõem a substância indispensável para o

capital” (PETO, VERISSIMO, 2016, p. 203). Com efeito, o aumento da intensidade

na exploração da força de trabalho no contexto da produção de valor implica que o

dispêndio de força vital, força de trabalho, é elevado a níveis superiores aos médios.

Há extração de mais-valor mediante elevação do desgaste da força de trabalho. O

desgaste se coagula na perda de anos de vida da classe trabalhadora seja por

adoecimento ou por diminuição compulsiva da expectativa de vida. Essas condições

caracterizam  uma  das  dinâmicas  da  superexploração  da  força  de  trabalho.  Em

estudo  realizado  no  interior  de  São  Paulo  foi  evidenciado  que,  em apenas  dez

minutos, um trabalhador ou trabalhadora corta 400 kg de cana, flexiona o tronco 138

vezes e dá 131 golpes de facão. Após um período que varia de 8 a 12 horas de

trabalho diário, a média de cana cortada, por cada pessoa, equivale a 3,792 goles

de fação e 3,994 flexões de coluna. Disso resulta uma expetativa de vida que não se

alonga para além dos 35 anos de idade (LAAT, 2008). Essas atividades geralmente
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são  realizadas  a  “[…]  céu  aberto,  sob  o  sol,  na  presença  de  fuligem,  poeira  e

fumaça, por um período que varia de 8 a 12 horas de trabalho diário” (VERÇOZA,

2016, p. 125). Um outro estudo, desenvolvido com 301 profissionais do campo da

enfermagem em um hospital público de média e alta complexidade em Florianópolis,

mostrou que, em média, 75% da amostra sofria com dor lombar. A prevalência da

dor “[…] ou desconforto na região lombar, nos últimos 12 meses (51,4%) e na última

semana (45,4%),  alcançou  os  maiores  índices em relação às  outras  regiões  do

corpo  e  foi  seguida  pelo  ombro  (46,1%),  região  cervical,  com  40,9%,  e  quadril

(39,7%), nos últimos 12 meses; região cervical (40,3%), ombros (34,7%) e quadril

(33,3%), na última semana. Aproximadamente 85% dos trabalhadores relataram ter,

pelo menos,  um sintoma musculoesquelético” (CARGNIN, SCHNEIDER, VARGA,

MACHADO, 2019, p. 4). O estudo não faz referência à cor, mas, em 2017, os dados

da  pesquisa  “Perfil  da  Enfermagem  no  Brasil”  mostraram  que  53%  da  classe

trabalhadora empregada no campo da enfermagem era preta ou parda (COFEN,

2017,  p.  129).  Dentre  esses  53%,  85%  eram  mulheres.  Isso  significa  que  as

mulheres pretas compõem a maior parcela da classe trabalhadora empregada como

auxiliar e/ou técnica de enfermagem e enfermeira a quem são impostas condições

de superexploração da força de trabalho. Esse dado não pode ser desprezado em

um período de pandemia.

A  manutenção  de  condições de trabalho análogas  àquelas  empregadas no

regime  escravista  também  fundamenta  uma  dinâmica  de  intensificação  da

exploração  da  força  de  trabalho.  As  maiores  parcelas  da  classe  trabalhadora

empregadas  nessas  condições  se  concentram  nos  seguintes  ramos:  pecuária

(12,458  pessoas,  29%),  corte  de  cana  (11,077  pessoas,  25%),  outras  lavouras

(8,260 pessoas, 19%), extração de carvão (1,630 pessoas, 8%), construção (2,1010

pessoas, 5%), desmatamento (2,168 pessoas, 5%) (REPÓRTER BRASIL, 2017, p.

1.  Um dos setores  que mais  emprega mão de obra  escravizada,  o  extrativismo

vegetal,  se  apropriou de  4,5  bilhões de reais  resultantes  de superexploração da

força de trabalho em 2017 (REPÓRTER BRASIL, 2017, p. 3). De acordo com dados

compilados pelo Ministério do Trabalho e Comércio, 54 mil pessoas foram libertadas

de condições de trabalho escravo no Brasil entre 1995 e 2019 (REPÓRTER BRASIL,
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2017,  p.  3).  Mais  de  815 eram crianças ou adolescentes  (REPÓRTER BRASIL,

2017, p.  3). Entre 2016 e 2018 o número chegou a 2,481 pessoas  (REPÓRTER

BRASIL, 2017, p. 3). Dentre essas, 82% eram homens pretos (REPÓRTER BRASIL,

2017, p. 3). Outro ramo que impõe a dinâmica da superexploração coadunada com

condições de escravidão é o setor têxtil. Nesse, entre 2003 e 2014, foram libertadas

452 pessoas a quem eram impostas jornadas de trabalho superiores às 16 horas

seguidas  (REPÓRTER  BRASIL,  2017,  p.  3). Além  disso,  as  crianças  pretas

representam  62,7%  da  mão  de  obra  infantil  ilegal  no  Brasil.  O  trabalho  infantil

doméstico  ilegal  apresenta  índice  ainda  maior  de  superexploração  da  força  de

trabalho preta. 73,5% das crianças nessas condições são pretas sendo que 94%

delas são meninas225. Esses casos não resumem as condições de intensificação do

processo de trabalho que são impostas  à classe trabalhadora e,  de forma mais

específica,  à  classe  trabalhadora  preta,  mas,  em todos eles,  como na dinâmica

relativa ao salário e à extensão da jornada de trabalho, a maior parcela de mais-

valor  expropriado resulta  da superexploração da força  de trabalho da população

preta. 

 

4) Aumento histórico-social da composição do valor da força de trabalho

A  última  forma  que  atualiza  a  superexploração  da  força  de  trabalho  é  o

aumento histórico-social da composição do valor da força de trabalho sem elevação

diretamente proporcional da remuneração. As transformações societais resultantes

do acúmulo de determinações no desenvolvimento das forças produtivas colocam

novas necessidades para a classe trabalhadora. Esse acúmulo é aquilo que Marx

denominou riqueza. A riqueza se fundamenta na possibilidade de acesso a todas as

possibilidades de humanização,  acesso a  todos os  valores-de-uso e  mediações,

acumulados pelo processo de trabalho.  Isso é o que Marx chamou de elemento

histórico-social do valor da força de trabalho. O desenvolvimento societal generaliza

novas possibilidades de humanização e essas se transformam em valores-de-uso

necessários para a reprodução da força de trabalho. Com efeito, “[…] produtos que

225https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/especiais/trabalho-infantil-sp/reportagens/
trabalho-infantil-negro-e-maior-por-heranca-da-escravidao/
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antes eram francamente suntuários, isto é, bens de consumo de luxo, com o tempo

passaram à condição de bens de consumo corrente ou bens-salário, ou seja, bens

de consumo necessário que fazem parte da cesta de consumo dos trabalhadores”

(LUCE, 2013 p. 183). 

Uma das condições básicas para uma existência humana digna é o acesso a

condições mínimas de moradia com acesso a serviços de saneamento básico. No

primeiro caso, em 2018, existiam no Brasil ao menos 6,9 milhões de famílias sem

acesso a uma casa para morar.  Em termos totais,  eram mais de 35 milhões de

pessoas sem acesso a esse bem no Brasil. Em São Paulo, em 2015, o número de

pessoas vivendo na rua chegou a somar 15,905. O número representou quase o

dobro  do  ano  2000  (8,706).  Com  efeito,  a  tendência  de  2000  até  2015  foi  de

aumento progressivo: 2009 (13,666), 2011 (14,478), 2015 (15,905) (FIPE, 2015, p.

8). Dentre essas, 72,1% eram pessoas pretas. No que tange ao saneamento básico,

o acesso a água potável é um valor-de-uso fundamental. Porém, o que se observa é

que as discrepâncias se reproduzem também nessa dimensão. Em 2018, 12,5% dos

domicílios constituídos por pessoas pretas não tinha acesso a coleta direta de lixo

(em comparação com 6% da população branca). Naquele mesmo ano, 44,5% das

casas de família pretas não tinham acesso ao saneamento básico e 42,8% não tinha

esgotamento sanitári (IBGE, 2019, p. 5). Outro aspecto importante que integra as

condições  de  moradia  impostas  à  classe  trabalhadora  é  o  ônus  excessivo  com

aluguel  (quando  o  aluguel  iguala  ou  supera  30% do  rendimento  domiciliar).  Em

2018, os percentuais registrados foram de “[…] 56,2% na população com rendimento

domiciliar  per capita inferior  a US$ 5,50 PPC por dia”  (IBGE, 2019, p.  63).  Com

efeito, nesse período, mais de 50% da classe trabalhadora que vive com menos de

US$ 5,50 por  dia  (em condição de pobreza)  tinha 30% ou mais do “orçamento”

destinado ao pagamento de aluguel (IBGE, 2019, p. 64). Isso se dá porque “[...] o

surgimento do sistema capitalista acarretou um aprofundamento da divisão – social

assim  como  geográfica –  do  trabalho,  que  separou  o  homem  dos  meios  de

produção; a propriedade destes escapa cada vez mais do produtor direto para se

concentrar  nas  mãos  dos  detentores  do  capital”  (SANTOS,  2003,  p.  138).  A

apropriação privada, especificamente capitalista, da organização espacial se atualiza
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na  expansão  de  condições  precárias  ou  ausência  completa  de  condições  de

moradia. Com efeito, o espaço se organiza “[…] em função do processo produtivo

mas também em função da forma que o capital utiliza para realizar a mais-valia […].

O ‘valor’ do capital é, também, função de sua localização […]. Quanto aos homens,

‘segundo o lugar  que ocupam no espaço,  eles não têm o mesmo valor  nem as

mesmas  oportunidades  [perspectivas  de  valor])”  (SANTOS,  2003,  p.  155).  A

organização  do  espaço  é  uma  dinâmica  importante  para  a  reprodução  da

superexploração da força de trabalho. E essa dinâmica coloca condições de vida

específicas para a classe trabalhadora – especificamente para a população preta. 

Breve nota sobre capital(forma-racismo) e pandemia

O atual  contexto pandêmico é nodal  para a ilustração da especificidade da

organização espacial  sob a égide do capital.  O boletim epidemiológico n. 21, do

Ministério da Saúde, aponta que “[…] a raça/cor parda é a mais frequente dentre os

óbitos de SRAG (32.170), seguida da branca (27.087), preta (4.731), amarela (990)

e  indígena  (322).  É  importante  ressaltar  que  16.566  óbitos  não  possuem  a

informação registrada. Para os óbitos de SRAG por COVID-19, o perfil de raça/cor

se manteve, sendo a parda (21.794) a mais frequente, seguida da branca (15.223),

preta (3.007), amarela (638) e indígena (251)” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020, p.

34). Na cidade de São Paulo, por exemplo, “[…] a população preta tem 37,5% mais

chance de óbito  que a população branca”226.  Por  quê? A situação não se reduz

exclusivamente às “comorbidades” que tornam a população preta mais suscetível a

problemas respiratórios. A falta de acesso a condições mínimas de moradia, como

saneamento básico, aumenta exponencialmente os riscos de contaminação. Além

disso,  como já  fora  apresentado,  é necessário  considerar  que a  maior  parte  da

classe trabalhadora empregada em enfermagem é composta de pessoas pretas. O

problema se fundamenta nas formas assumidas pela divisão social e espacial do

trabalho no contexto da superexploração: a distância entre os bairros para onde a

parcela preta da classe trabalhadora é empurrada e os hospitais,  a ausência de

226https://noticias.r7.com/sao-paulo/covas-populacao-preta-tem-375-mais-chances-de-obito-
por-covid-19-03062020
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saneamento, a precariedade dos transportes públicos, a superlotação dos hospitais

públicos  em  decorrência  da  apropriação  privada  dos  recursos  socialmente

produzidos,  a  forma jurídica  burguesa que fundamenta  as  legislações nacionais,

estaduais e municipais de acesso à saúde etc. 

O relatório final da 8a Conferência Nacional de Saúde, de 1986, afirma que “[…]

em sentido mais abrangente a saúde é a resultante de condições de alimentação,

habitação,  educação,  renda,  meio-ambiente,  trabalho,  transporte,  emprego,  lazer,

liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de

tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem

gerar grandes desigualdades nos níveis de vida” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1986, p.

4).  Nesse  sentido,  o  acesso  a  “saúde”  é  resultado  das  formas  que  compõem

determinada conjuntura de produção e reprodução social. No caso brasileiro, esse

acesso é condicionado pela reprodução do capitalismo. Não é apenas uma diferença

entre “saúde” e “doença”,  mas uma questão de acesso  à  distribuição da riqueza

socialmente produzida. Com efeito, o “acesso à saúde” no Brasil está subsumido às

formas  assumidas  pela  apropriação  privada  do  excedente  derivado  da

superexploração  da  força  de  trabalho.  O  acesso  à  renda  também  é  um  dos

condicionantes fundamentais para a compreensão “abrangente de saúde” na qual se

insere a psicologia a partir da década de 1980, mas, no Brasil, “[…] a distribuição

racial da riqueza é incontestável, em 2014, nos 10% mais pobres, 76% eram pretos

ou pardos e 22,8% brancos. Já no outro extremo da distribuição, quer dizer, no 1%

com maiores rendimentos da população em 2014, 17,8% eram pretos ou pardos,

contra  79%  de  brancos”  (MINISTÉRIO  DA  SAÚDE,  2017,  p.  11). No  contexto

pandêmico atual,  “[…]  a  cada dez brancos que morrem vítimas  da Covid-19 no

Brasil, morrem 14 pretos e pardos, que em sua soma, representam os brasileiros

negros”227. Há superexploração da força de trabalho quando a classe trabalhadora é

privada  de  acesso  a  esses  valores  de  uso  fundamentais  por  não  receber  uma

remuneração condizente com a composição orgânica do valor da força de trabalho

em  determinada  conjuntura  histórica  e  por  estar  submetida  a  condições

227https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/06/05/negros-morrem-40-mais-que-brancos-por-
coronavirus-no-brasil



236

necessariamente precárias de moradia, transporte, saúde, educação, lazer etc. que

se organizam como funções de apropriação privada da composição orgânica  do

capital expropriado da classe trabalhadora.

Breves notas de conclusão

Falar da relação-capital,  no Brasil,  é falar,  necessariamente,  das formas de

exploração da força  de trabalho da classe trabalhadora  preta.  Ou seja,  falar  de

capitalismo no Brasil é falar de uma “forma-racismo” específica. O desenvolvimento

da  relação-capital  no  contexto  brasileiro  se  baseia  em  formas  necessárias  de

subsunção da mão de obra preta à lógica de apropriação capitalista do mais-valor

pela  burguesia. Nas  conjunturas  latino-americanas,  mais  especificamente  na

conjuntura brasileira, o fundamento dessa transformação fora o tráfico de mão de

obra escravizada preta. Com efeito, Marx afirma que “[…] a descoberta das terras

auríferas e argentíferas na América, o extermínio, a escravização e o soterramento

da  população  nativa  nas  minas,  o  começo  da  conquista  e  saqueio  das  Índias

Orientais, a transformação da África numa reserva para a caça comercial de peles-

negras caracterizam a aurora da era da produção capitalista” (MARX, 1962, p. 526,

grifos  meus).  Essas  formas  são  pré-condições  para  a  estruturação  da  “forma-

racismo” no capitalismo. Nesse sentido, são formas necessárias e indispensáveis

para o desenvolvimento do próprio capital.  Sem o processo de escravização das

populações  africanas e sem o genocídio  das populações indígenas na América

Latina  não  haveria  capitalismo.  Com  efeito,  “[…]  a  escravidão  não  nasceu  do

racismo: pelo contrário, o racismo foi uma consequência da escravidão” (WILLIAMS,

1994, p. 7, grifos meus).  O racismo, no Brasil,  só é  relação-para-consigo-mesmo

enquanto  forma necessária  de  um tipo  específico  de sociabilidade:  a  capitalista.

Trata-se aqui da forma específica que o racismo assume sob a égide do capital. A

relação-capital  no Brasil se fundamenta na emergência da população preta como

mercadoria foco do tráfico e da escravidão. A mão de obra preta era mais barata em

relação à indígena e à branca, além de fazer circular a forma mercantil  do valor.

Essa experiência, o tráfico escravista da força de trabalho preta, criou as condições

para a produção e exploração da mercadoria força de trabalho na América-Latina
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que  sustenta,  em  consonância  com  a  forma  especificamente  capitalista  de

propriedade privada dos meios de produção,  o  capitalismo. Com efeito,  assim é

possível compreender

[…] a origem do trabalho escravo negro. A razão foi econômica, e
não racial; não teve a ver com a cor do trabalhador, mas com o baixo
preço do trabalho […]. As características pessoais, o cabelo, a cor e
a  arcada  dentária,  suas  características  “sub-humanas”  tão
largamente defendidas, eram apenas racionalizações para justificar
um simples fato econômico: que as colônias precisavam de trabalho
e  recorreram  ao  trabalho  escravo  negro  porque  era  mais  barato
(WILLIAMS, 1994, p. 19).

Essa conjuntura se reconfigura com o desenvolvimento histórico do modo de

produção  do  capital.  Não  obstante,  a  base  que  produz  mais-valor  no  Brasil  se

mantém inalterada, a saber, a exploração da força de trabalho da parcela preta da

classe trabalhadora. Seja na exploração direta ou em formas dela aparentemente

distantes, como o capital portador de juros, o capitalismo brasileiro continua a se

sustentar, majoritariamente, na exproprição da população preta. O capital no Brasil

só se torna para si quando coloca as condições de exploração da força de trabalho

da população preta. Essas condições são necessárias e, nesse sentido, sustentam o

desenvolvimento histórico do capitalismo brasileiro.  Não há capital  no Brasil  sem

uma forma específica de racismo que emerge do tráfico escravista da população

preta. Isso não significa afirmar que o racismo é um fenômeno exclusivo do capital,

mas  que  a  “forma-racismo”  colocada  pelo  capital  no  Brasil  é  especificamente

capitalista e, por isso, necessária para sua reprodução. Essa necessidade assume,

contemporaneamente, as formas da superexploração da força de trabalho. 

Com efeito, o contexto brasileiro contemporâneo é nitidamente marcado por

políticas que exacerbam e reforçam os parâmetros da superexploração da força de

trabalho  da  classe  trabalhadora.  Essas  táticas  e  estratégias  se  exemplificam no

recrudescimento da violência contra a população preta,  no aprofundamento e na

aceleração do feminicídio, e no aumento do processo de extermínio das populações

indígenas. Não há separação entre superexploração da força de trabalho e os outros

mecanismos utilizados pelo Estado brasileiro no processo de violação da vida da

classe  trabalhadora.  Todas  essas  táticas  e  estratégias  fazem  parte  da  mesma



238

orquestração  de  controle  sociometabólico:  o  capitalismo.  Todas  agravam,  em

diferentes níveis da experiência de vida da classe trabalhadora, a brutalidade do

capital. Com efeito, não há primazia do capital sobre questões de cor e gênero, por

exemplo. Há tensionamentos internos, que se dão em concomitância à estrutura do

capital na América Latina e, de forma mais específica, no Brasil. Não obstante, esse

paralelismo não apaga as diferenças nas formas assumidas pelo capital no processo

de violação da vida da classe trabalhadora. O concreto “[…] é concreto porque é a

síntese  de  múltiplas  determinações” (MARX,  1983,  p.  35).  O  capital  só  pode

continuar  a  se  reproduzir  e  a  se  expandir  na  medida em que  consiga  extrair  o

máximo  de  excedente  de  qualquer  forma  compatível  com  a  dilatação  de  seus

próprios  limites  estruturais.  Essas  formas  são  toda  e  qualquer  violência  que

possibilite a expansão do capital impulsionada pela acumulação de valor extraído da

exploração da força de trabalho das pessoas que compõem a classe trabalhadora. 

Não há, aqui, nenhum tipo de identitarismo. O posicionamento de classe de

base  marxiana  é  inseparável  de  exposições  e  posicionamentos  anti-racistas.  Ao

mesmo tempo, e de maneira inerente, se considerar “capitalista” é ser explicitamente

racista.  Isso  precisa  ficar  claro  e,  por  isso,  merece  ser  repetido.  Se  considerar

“capitalista”  ou se posicionar  ao lado e “em favor”  de quem detém os meios de

produção e expropria a classe trabalhadora é ser explicitamente e conscientemente

racista.  No  mesmo  sentido,  posicionamentos  anti-racistas  marxianos  são

inseparáveis de exposições e posições de classe. Não há possibilidade de superar a

forma-racismo sem abolir a relação-capital e não há possibilidade real de superação

da  relação-capital  sem  a  abolição  radical  da  forma-racismo  especificamente

capitalista.
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A função-eurocentrismo na sociabilidade capitalista

Introdução

O eurocentrismo  é  uma  função  específica  e  necessária  da  sociedade

capitalista. Há duas maneiras clássicas de estudar o eurocentrismo. De forma geral,

a primeira consiste em  apreendê-lo “[...] em suas múltiplas manifestações [...] em

seguida,  são  definidos  os  vários  campos  de  expressão  dessas  manifestações”

(AMIN,  1989,  p.  9).  A  tendência  é  tratar  as  dimensões  mais  indeterminadas  do

eurocentrismo  como  seu  em  si  e para  si  dessa  função.  Nessa  proposta,  1)  o

academicismo,  2)  o  apagamento  e  desvalorização  das  experiências  musicais,

literárias, religiosas etc. da populações originárias em favor da “cultura europeia”, 3)

a  imposição  de  idiomas  e  religiões  europeias  aos  povos  originário,  e  4)  a

centralidade da “Europa” e, mais especificamente, do homem branco europeu etc.,

aparecem  como  o  em  si do  eurocentrismo  e,  ao  mesmo  tempo,  como  as

externalizações que o tornam para si. Nesse mesmo sentido, as formas colonialismo

e imperialismo são analisadas apenas a partir da diversidade com que aparecem em

diferentes conjunturas. Com isso, o eurocentrismo não é posicionado como função

na totalidade historicamente constituída do capital. É óbvio que “[…] existem vários

tipos de colonialismo e neocolonialismo” (FERNANDES, 1975, p. 45). Não obstante,

o que resulta de análises e comparações fenomênicas entre tais  “manifestações

eurocêntricas”  é  uma compreensão que se  limita  apenas às  “[…]  determinações

estruturais de significado geral, fora e acima dos contextos histórico-sociais através

dos quais seria possível apreender sua importâncias específica, para a formação e o

desenvolvimento  do  mercado,  do  sistema  de  produção  e  da  sociedade  global”

(FERNANDES,  1975,  p.  46).  A  segunda  maneira  se  propõe  a  situar  a  função-

eurocentrismo “[…]  no campo da construção ideológica do capitalismo como um

todo” (AMIN, 1989, p 10). Há o reconhecimento da especificidade da relação-capital

no eurocentrismo, mas essa proposta não expõe como se dá a dinâmica (lógica e

histórica) que torna necessária a colocação dessa função para que a sociabilidade

capitalista se torne  para si. Além disso, ignora a lógica interna que dinamiza cada

uma das atividades funcionais do eurocentrismo e das formas que se atualizam nele
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e por meio dele. Essas atividades são necessárias para a reprodução daquilo que se

torna para si por meio de sua colocação, mas esse movimento só é possível quando

subsumem conjunturas históricas distintas através de mecanismos diversos. Daí que

cada uma dessas atividades é relativamente independente de seu fundamento, mas

apenas na medida em que o reproduz.  O limite  dessas duas possibilidades é a

ausência da exposição da especificidade social,  a relação-capital,  que implica na

necessidade da função-eurocentrismo. 

A função-eurocentrismo: expropriação capitalista e genocídio

O  eurocentrismo  só  é  relação-para-consigo-mesmo enquanto  função

necessária de um tipo específico de sociabilidade, a saber, a capitalista. Tal função

é  colocada  pelas  formas  colonialismo  e  imperialismo  e  se  torna  atividade por

expropriações e genocídios. Ser atividade significa trasladar as condições da lógica

capitalista  do  em  si para  fora  e  possibilitar  que  se  tornem  para  si.  Em  outras

palavras, significa tornar possível que o capitalismo se efetue a partir da criação de

suas  própria  condições.  Nesse  sentido,  o  eurocentrismo  só  pode  ser  estudado,

analisado e exposto como uma função necessariamente posicionada na lógica do

capital.  Ao  mesmo  tempo,  significa  que  os  mecanismos  utilizados  pela  função-

eurocentrismo  são  condições  e  possibilidades  do  próprio  capitalismo.  As

expropriações  e  os  genocídios,  as  atividades  da  função-eurocentrismo,  são

necessárias  à  relação-capital.  Não  por  suposição,  mas  porque  as  categorias

capitalistas nada são além de formas moldadas às necessidades da relação-capital

para  que  a  produção,  acumulação,  e  centralização  capitalista  do  mais-valor

resultante da exploração da força de trabalho da classe trabalhadora se reproduza.

A relativa independência que as formas e suas funções assumem não sobrepõe sua

posição na lógica capitalista.  A efetividade dos fenômenos por meio dos quais o

eurocentrismo se  impõe,  sejam esses  culturais,  religiosos,  linguísticos,  históricos

etc., só pode ser avaliada na medida em que sejam compreendidos como unidade

daquilo que os colocou, suas contingências e possibilidades. Essa dinâmica implica

uma  relativa  subordinação  à  especificidade  da  relação  social  nas  quais  se

desenvolvem. Embora não possam ser exclusivamente reduzidos a uma pretensa
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“infraestrutura”, esses fenômenos devem ser analisados a partir da lógica funcional

que formalizam. Isso se dá porque os fenômenos da função-eurocentrismo só são

relação-para-consigo-mesmo enquanto  são  determinados  e  contêm  em  si  suas

formas,  a  saber,  colonialismo,  imperialismo  e  dependência.  As  últimas  são,  ao

mesmo tempo,  conteúdo para  suas  funções  e  exterioridade para  aquilo  que  as

coloca. Mas só são exterioridades na medida em que carregam, necessariamente, o

conteúdo daquilo que as pôs. São, por isso, exterioridades necessárias. Com efeito,

“[…] o que é interior está também presente exteriormente, e vice-versa; o fenômeno

nada mostra que não esteja na essência; e nada está na essência que não seja

manifestado”  (HEGEL,  2012,  p.  216).  Por  isso,  as  atividades  fundamentais  do

eurocentrismo  só  podem  ser  compreendidas  dentro  dos  limites  das  formas

capitalista. A base da função-eurocentrismo não é independente daquilo que coloca

a  forma que  se  atualiza  por  por  tal  função.  Ou  seja,  não  é  possível  separar  o

genocídios, as expropriações e os apagamentos culturais das populações originárias

que resultam das experiências históricas colonialistas e imperialistas daquilo que

coloca  os  seus  limites  e  por  elas  se  reproduz:  o  capital.  Com  efeito,  se  tais

atividades são a base do eurocentrismo e esse é uma função do capitalismo, as

primeiras são necessárias e colocadas de acordo com a lógica do último.

A função-eurocentrismo fora historicamente colocada e está ligada às táticas

expansionistas empreendidas por alguns países europeus a partir  do século XV.

Essas  táticas  foram  respostas  à  expansão  dos  impérios  asiáticos  e  árabes,

principalmente o Otomano, a partir do século XIV. A expansão daqueles restringiu o

avanço do países capitalistas europeus em direção ao leste. Essa restrição diminuiu

o  acesso às  rotas  comerciais,  aos mercados,  às  mercadorias  e  à  mão de obra

necessárias para a expansão do capital nos países centrais da Europa. Com isso, os

países da Europa “central” se lançaram à busca de novos territórios para subjugar e

de montantes ainda não explorados de força de trabalho ao mesmo tempo em que

intensificavam o  processo  de  expropriação  da  classe  trabalhadora  europeia  dos

meios  de  produção  e  consequente  transformação  dessa  em  mercadoria.  Tais

movimentos  não  são  contrários  nem  podem  ser  resumidos  à  teleologia  da

causalidade.  Ambos  foram necessários  e  colocados de  acordo com a  lógica  de
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desenvolvimento específica do capital. Nesse sentido, devem ser entendidos a partir

da  subsunção das contingências históricas  às  necessidades do capital.  É  nessa

dinâmica que deve ser buscada a origem da função-eurocentrismo. Isso recoloca o

eurocentrismo  em  seus  limites:  uma  função  colocada  pela  relação-capital  no

processo de criação de suas próprias condições e necessidades. 

Por isso, Marx é categórico ao afirmar que aquilo que possibilitara a aurora do

modo de produção especificamente capitalista na Europa fora “[…] a descoberta das

terras  auríferas  e  argentíferas  na  América,  o  extermínio,  a  escravização  e  o

soterramento da população nativa nas minas” (MARX, 1962, p. 750). Não apenas

isso, mas também “[…] o começo da conquista e saqueio das Índias Orientais [e] a

transformação  da  África  numa  reserva  para  a  caça  comercial  de  peles-negras

caracterizam a aurora da era da produção capitalista” (MARX, 1962, p. 750). Esse

processo se expandiu através das formas clássicas de imposição do eurocentrismo:

colonialismo  e  imperialismo.  As  apologias  morais  e  éticas  do  eurocentrismo  se

furtam a mencionar que “[…] a própria  fuga precipitada de riquezas (dos países

colonizados) no momento da emancipação não é mais do que o ponto culminante de

um longo processo de desacumulação” (CUEVA, 1983, p. 25). Aí está o fundamento,

o  motivo  e  o  “[…]  último  ato  com  o  que  o  colonizador  conclui  sua  ‘missão

civilizadora’” (CUEVA, 1983, p. 25). Essa missão fora levado a cabo por  meio do

genocídio  e  expropriação  das  populações  indígenas  da  América  Latina,  da

população  africana  e  do  tráfico  de  aproximadamente  15  milhões  de  escravas  e

escravos  da  África  (KLEIN,  2013,  p.  31).  Não  porque  essas  populações  eram

“inferiores”  ou  necessitavam  das  benesses  e  da  “salvação”   da  modernidade

europeia, mas porque a expansão capitalista dos países centrais da Europa estava

ameaçada pelas potências da Eurásia. O que une a brutalidade das experiências

europeias na América Latina e na África é a lógica capitalista. Em ambos os casos,

[…] as terras eram expropriadas para satisfazer as necessidades de
plantações e minas envolvidas  no comércio  de longa distância.  A
mão  de  obra  escrava  era  adquirida  e  transportada  ao  longo  de
milhares  de  quilômetros  para  servir  o  mesmo  propósito.  As
populações  indígenas  eram  deslocadas,  e  seus  direitos  de
propriedade anulados,  com a justificação de que não tinham feito
devido uso da terra. Tanto as populações indígenas como os povos
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escravizados  (através  de  diferentes  formes  de  deslocamento)
sofreram  a  expropriação  das  suas  culturas  e  identidades:  foram
reduzidos  a  fragmentos,  sem esperança  de  recuperar  os  mundos
perdidos.  […]  E  onde  a  expropriação  através  da  subjugação  se
revelou insuficiente, os colonizadores europeus recorreram às suas
soluções finais: a exclusão, expulsão ou liquidação (DARWIN, 2008,
p. 23-24).

O motor da função-eurocentrismo não é cultural, moral ou ético. Não se pode

resumir essa função à imposição indeterminada de valores europeus a territórios e

populações  não-europeias  em detrimento  de  sua  linguagem,  crenças,  história  e

valores originários. Antes de ser uma coação cultural ou identitária, o eurocentrismo

é um mecanismo capitalista  de  expropriação,  exploração da força de trabalho e

transferência de mais-valor. Ou seja, é uma função social. De forma mais específica,

é  uma  função  da  sociabilidade  capitalista.  Caso  se  queria  falar  em  “cultura

eurocêntrica”, isso deve ser feito a partir dos limites da lógica do capital. É apenas

dentro dos limites dessa dinâmica que as dimensões culturais e políticas da função-

eurocentrismo  aparecem  como  contingências  que  se  tornam  possibilidade  e

necessidade.  A pretensa universalidade dos “valores”  violentamente  impostos  às

populações  da  África  e  da  América  Latina,  o  individualismo,  a  meritocracia,  a

“modernidade”,  a  democracia,  a  oposição  entre  “civilizado”  e  “bárbaro”,  etc.  é

lastreada na forma-mercadoria.  O estabelecimento  dessa como forma basilar  da

sociabilidade coloca aquela aparente universalidade na medida em que os mesmos

externalizam a forma-valor, tornando possível que a mesma seja para si. De forma

mais clara, seu fundamento é circunscrito pela legalidade do capital, em que a troca

se dá entre sujeitos de direito que se confrontam como “proprietários”. A igualdade

formal que sustenta a forma-jurídica capitalista aparelha o projeto de subjugação das

populações não-europeias ao apresentar qualquer regulação societal  que não se

funde na forma-mercadoria como “atrasada” e carente de esclarecimento. 

Realocar  o  problema  do  eurocentrismo  para  além  do  culturalismo  e  da

ideologia não significa negar essas dimensões. Pelo contrário, ambas são atividades

por  meio  dais  quais  a  função-eurocentrismo  atualiza  a  forma  que  a  coloca.  O

propósito é deixar claro que não há indeterminação na base das coerções culturais,

ideológicas e políticas. O lastro de todas é a própria dinâmica societal que se torna
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para si por meio delas. A contraposição entre "civilização" e "barbárie", estandarte

último do eurocentrismo, não é indeterminada. A "civilização" que se impõe é a que

se  baseia   na  propriedade  privada  especificamente  capitalista  dos  meios  de

produção  e  na  exploração  da  força  de  trabalho  como  mercadoria.  Não  é  a

"civilização europeia”, mas a dinâmica capitalista, formalizada no colonialismo e no

imperialismo  que  é  exportada  e  imposta  a  países  não-europeus  através  do

genocídio, da expropriação, da escravidão, da democracia burguesia, do racismo, do

feminicídio,  da  xenofobia,  da  transfobia,  da  islamofobia  etc.  Todas  essas

manifestações  da  função-eurocentrismo  adquirem  uma  aparente  e  relativa

independência em relação ao propósito último do capital, a saber, “[…] a extração

máxima do trabalho excedente dos produtores de qualquer forma compatível com

seus limites estruturais” (MÉSZÁROS, 2011, p. 99).  Mas essa independência, ao

mesmo tempo aparente e relativa, só se mantém na medida em que sustenta e

assegura a expansão e intensificação daquelas formas e limites. Isso significa que o

capital só pode se tornar  para si e se expandir através da criação e colocação de

suas  possibilidades  e  suas  condições.  Nesse  processo,  as  últimas  assumem

características internas que dinamizam conjunturas específicas do tecido social, mas

esse “tecido  social”  não é  trans-histórico.  É a  sociabilidade capitalista.  Por  isso,

afirmar que o eurocentrismo é uma função daquela estrutura social não resulta em

rejeitar as dinâmicas internas das atividades que a atualizam. O que se propõe é

que o fundamental da função-eurocentrismo só pode ser compreendido quando a

mesma  é  analisada  a  partir  da  exposição  da  lógica  societal  que  a  coloca,  a

subsume, por ela se torna para si e através dela se impõe e se reproduz, a relação-

capital.

A teoria marxista da dependência e a função-eurocentrismo na América

Latina

As formas assumidas pelo capital em sua externalização  para si na América

Latina  e  na  África  através  da  função-eurocentrismo  são  o  colonialismo  e  o

imperialismo.  Cada  uma  delas  possui  características  históricas  distintas  que

impedem a simples redução de qualquer uma a outra ou a equiparação entre elas.
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Não obstante, “[…] isso não significa uma desconexão ou descontinuidade absoluta

entre etapas” (CUEVA, 1983, p. 38). Todas são formas capitalistas e a primeira “[…]

não só constitui o piso estrutural sobre o qual se levantará a próxima, mas também

lega  toda  uma  série  de  vínculos  concretos  de  dependência,  que  facilitarão  a

transição no momento oportuno” (CUEVA, 1983, p. 39). O que as diferencia não é

seu fundamento, serem formas de exploração da força de trabalho e expropriação

dos meios de produção, mas os mecanismos utilizados para subsumir a estrutura

societal  originária  à  dinâmica  do  capital.  Esses  mecanismos  se  atualizam  e

transformam com a passagem da subsunção formal à subsunção real e isso torna

mais  difícil  o  processo  de  igualar   as  violências  eurocêntricas  infligidas  às

populações da América Latina. Mas, de forma geral, no processo de subsunção das

sociedades originárias da América Latina e da África às necessidades do capital, as

populações foram subsumidas à lógica desse sob a forma-mercadoria como classe

trabalhadora. Além disso, os países europeus saquearam os recursos naturais dos

territórios por eles invadidos e impuseram dívidas que eram revertidas como crédito

no países “centrais” para a manutenção dessas invasões. As diversas experiências

genocidas e de expropriação a que foram subsumidas as população que habitavam

os  períodos  não-europeus  “do  oeste”,  apesar  das  diferenças,  foram   empresas

capitalistas  de  expansão  que  objetivam  acumular  e  concentrar  o  mais-valor

expropriado das classes trabalhadoras não-européias na mão da classe burguesa

dos países europeus. Em resumo,

[…]  são  conhecidas  as  vinculações  do  antigo  sistema  colonial  [e
imperialista – L.C.P] com o capitalismo comercial. Aquele sistema foi
organizado, em todos os setores da economia colonial (mineração,
produção  agropecuária  para  exportação  ou  consumo  interno  e
comércio), para promover a drenagem de riquezas da América Latina
para a Europa e, portanto, para expandir o capitalismo na Espanha,
em Portugal, na Holanda ou na Inglaterra, na França etc. Está claro
que ele exigia, em termos relativos, vastos investimentos financeiros,
ampla  inovação  tecnológica  e  um  mínimo  de  racionalidade
administrativa. No entanto, a conexão capitalista pura e irredutível da
economia  colonial  [e  imperialista  –  L.C.P]  procedia  do  circuito
comercial  e realizava-se no mercado europeu. [...]  Por isso, sob a
vigência  do  antigo  sistema  colonial,  tanto  o  mercado  quanto  o
sistema  de  produção  foram  cuidadosamente  resguardados  de
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impulsões que poderiam minar ou destruir  o sentido explorador da
colonização (FERNANDES, 1975, p. 46-47).

Uma  das  respostas  teórico-políticas  à  pretensão  de  universalidade  e

inevitabilidade desse processo é a teoria marxista da dependência. O objeto da TMD

é “[…] a exposição da estruturação do modo de produção do capital  na América

Latina” (PETO, 2020, p. 4287). A partir  da TMD se compreende que a América-

Latina “[…] se desenvolve em estreita consonância com a dinâmica do capitalismo

internacional” (MARINI, 2000, p. 107). O mesmo pode ser dito sobre a imposição do

capitalismo à África. Sem apagar as diferenças entre as conjunturas históricas, é

possível afirmar que, como a América Latina, a África “[...] viu-se integrada no sector

da economia capitalista mundial, em que a mais-valia era sugada para alimentar o

sector metropolitano” (MARINI,  2000, p. 107). Isso se somou à brutal  escravidão

capitalista imposta às populações originárias e ao tráfico transcontinental a que fora

submetida  parte  da  população  africana.  O  resultado  foi  a  “[…]  expatriação

sistemática da mais-valia, produzida pela força de trabalho africana, para fora do

continente  [e  o]  desenvolvimento  da  Europa  como  parte  do  mesmo  processo

dialético  em  que  a  África  se  via  subdesenvolvida”  (MARINI,  2000,  p.  107).  Na

América  Latina,  da  mesma  forma,  a  violenta  subsunção  à  relação-capital  está

relacionada  “[…]  ao  movimento  da  acumulação  primitiva  em  escala  mundial,

entendida como um processo que, além de implicar a acumulação sem precedentes

em um dos pólos do sistema, supõe necessariamente a desacumulação, também

sem precedentes, no outro extremo” (MARINI,  2000, p. 108).  O que marca essa

relação é a exploração dos países latino-americanos pelos países europeus. Essa

exploração se caracteriza, primeiro, pela subsunção dos países latino-americanos à

lógica capitalista na condição de “[…] colônia produtora de metais preciosos e de

gêneros exóticos” (MARINI, 2000, p. 108). A expropriação dos recursos naturais e a

exploração da força de trabalho classe trabalhadora na América Latina permitiram o

aumento da concentração de mercadorias nos países centrais. Essa concentração

se dera por meio do financiamento das empresas colonialistas e imperialistas pelos

bancos europeus.  A exploração da classe trabalhadora latino-americana também

impulsionou “[…] a expansão dos meios de pagamento que, ao mesmo tempo que
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permitiram  o  desenvolvimento  do  capital  comercial  e  bancário  na  Europa,

sustentaram o sistema manufatureiro europeu e abriram o caminho para a criarão da

grande indústria” (MARINI, 2000, p. 108). O desenvolvimento histórico do capitalismo

impôs ao países latino-americanos outras formas, também históricas e conjunturais,

de transferência de valor aos países europeus: privatização dos serviços básicos,

ataques  à  soberania  nacional  que  objetivaram colocar  os  recursos  naturais  dos

países latino-americanos à disposição dos monopólios europeus/norte-americanos,

obstrução da prática de subsídios em favor da emissão de royalties, dividendos e

juros  sobre  capital  próprio,  apoio  a  regimes  autoritários  que  se  alinhavam  aos

interesses  das  classes  burguesas  europeias/norte-americanas,  imposição  de

práticas  de  austeridade  fiscal  e  arrojo  salarial  como  contraparte  a  empréstimos

cedidos pelo organismos internacionais,  sobretaxação na importação de produtos

latino-americanos etc.  No caso das relações entre a América Latina e os países

Europeus,  isso  significa  também  que  a  cultura  e  a  história  específica  de  cada

nacionalidade  é  subsumida  à  lógica  da  acumulação  do  valor.  Esse  processo,

obviamente,  não  acontece  sem  resistência  e  as  classes  trabalhadoras  latino-

americanas se organizaram e se organizam no contexto da luta de classes a partir

das  conjunturas  históricas  nas  quais  estão  inseridas.  Todas  essas  formas  se

fundamentam na superexploração da força de trabalho das classes trabalhadoras da

América Latina. Mas a TMD não é apenas uma resposta teórica. Enquanto lógica-

categorial,

[…]  a  TMD  expõe  as  violências  cometidas  contra  a  classe
trabalhadora  nas realidades  latino-americanas a partir  de  análises
das contradições que compõem essa mesma realidade. [Ao mesmo
tempo - L.C.P], a TMD não se furta a um posicionamento na luta de
classes.  Desde  os  primeiros  esboços  legado  por  Vânia  Bambirra,
Ruy  Mauro  Marini  e  Theotônio  dos  Santos,  a  teoria  marxista  da
dependência se posiciona junto à classe trabalhadora nos esforços
para  a  construção  de  uma  sociedade  emancipada  do  jugo  do
controle sociometabólico imposto pelo capital (PETO, 2020, p. 4288).

No limite da luta de classes capitalista, a teoria marxista da dependência auxilia

no entendimento de que a função-eurocentrismo não pode ser superada nos limites

daquilo  que  a  coloca,  a  saber,  o  capital.  Ela  ataca  o  problema  no  nível  da

especificidade  da  sociabilidade  capitalista  e  não  apenas  na  dimensão  dos
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fenômenos  que  dela  resultam.  Contra  a  “universalidade”  dos  valores  europeus,

expõe a funcionalidade e a utilidade que embasam a necessidade que faz com que

a  adoção  de  valores  apareça  como  “inevitável”  para  qualquer  sociedade  que

ambicione alcançar a “modernidade”. Não é o eurocentrismo que se apresenta como

“universal”, mas o seu fundamento último, a saber, o capital. É a relação social que

se coloca pela função-eurocentrismo que se apresenta como humanitária, a saber,

aquela que tira os povos da “barbárie”  e  os finca na pretensa benevolência das

relações  de  mercado  capitalistas.  Com  esse  entendimento,  a  TMD  deixa  claro,

contra  as  indeterminações  do  “subdesenvolvimento”,  os  esforços

“desenvolvimentistas”  e  as apologias explicitamente capitalistas,  que as posições

históricas e atuais dos países latino-americanos não são resultado de nenhum tipo

de inadequação aos padrões “avançados” das modernas “democracias” burguesas.

As últimas só existem, e aqui se incluem os estados de bem-estar social do pós-

segunda guerra, porque são sustentadas pela expropriação e exploração da força de

trabalho da classe trabalho no outro polo da divisão internacional do trabalho. 

O  eurocentrismo  enquanto  função  capitalista  é  central  no  desenvolvimento

histórico  dessa  dinâmica.  A  teoria  marxista  da  dependência  evidencia  que  essa

função extrapola a pura sustentação “ideológica” do capitalismo e a apresenta como

a própria reprodução para si do capital. Essa intensificação categorial proposta pela

TMD segue os apontamentos feitos por Marx no capítulo 25 do primeiro volume d’O

capital.  Ali,  Marx  afirma  que  a  forma  colonialismo  “[…]  visa  à  fabricação  de

trabalhadores assalariados nas colônias” (MARX, 1962, p. 793). É por isso que “[…]

o segredo que a economia política do Velho Mundo descobre no Novo Mundo e

proclama bem alto, a saber, o de que o modo capitalista de produção e acumulação

–  e,  portanto,  a  propriedade  privada  capitalista  –  exige  o  aniquilamento  da

propriedade  privada  fundada  no  trabalho  próprio,  isto  é,  a  expropriação  do

trabalhador” (MARX, 1962, p. 802). Aí está exposta a base da função-eurocentrismo

sobre a qual se ergue a lógica-crítica da teoria marxista da dependência. A última

esclarece que a primeira apresenta a expropriação capitalista como último e mais

“avançado”  degrau  no  desenvolvimento  da  história  da  humanidade.  Mas  essa

história não é universal. É a história do próprio capital em seu movimento para si
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como sujeito  da  sociabilização.  Para  que  isso  aconteça,  como apontou  Marx,  é

necessário  a  expropriação da classe trabalhadora.  Nessa configuração,  o  que a

TMD revela é que o universal da função-eurocentrismo é a especificidade capitalista

intensificada pela necessidade de remeter para os países “centrais” da Europa o

mais-valor expropriado das populações latino-americanas. 

Nesse  sentido,  a  lógica-categorial  da  teoria  marxista  da  dependência

representa um esforço contra o capital e sua função-eurocentrismo. Ela expõe de

forma  específica  as  determinações  históricas  da  expropriação  imposta  à  classe

trabalhadora pelos países europeus por meio do colonialismo, do imperialismo e da

dependência.  Ao  mesmo  tempo,  se  contrapõe  às  tentativas  indeterminadas  e

universalizantes  de  exposição  do  desenvolvimento  histórico  do  capitalismo  na

América Latina. As tentativas neoclássicas, desenvolvimentistas e neoliberais não

dão conta de explicar o processo histórico de formação da América Latina porque

partem  dos  fundamentos  do  próprio  capital  que  são,  em  última  instância,

eurocêntricos. Também não conseguem explicar o que há de específico nas lutas de

classes capitalistas  nos contextos  latino-americanos porque não consideram que

essas decorrem, diretamente, da expansão capitalista europeia. As lutas das classes

trabalhadoras latino-americanas são,  ao mesmo tempo, pela autodeterminação e

contra  o expansionismo capitalista  europeu/norte-americano que busca manter  a

América Latina na posição de continente superexplorado. É uma guerra contra as

burguesias  nacionais  e  internacionais.  No  limite,  a  luta  contra  a  função-

eurocentrismo é uma guerra contra o capital. 

Notas de conclusão

O  objetivo  foi  apresentar  o  eurocentrismo  como  função  necessária  na

expansão do capital  para si,  em geral, e na expansão do capitalismo europeu em

particular. Nessa configuração, seus desdobramentos não podem ser circunscritos

às  dimensões  “culturais”,  “políticas”,  “ideológicas”,  “identitárias”  etc.  Uma

compreensão  radical  do  eurocentrismo  deve  entendê-lo  como  função

especificamente capitalista que atualiza as formas colonialismo e imperialismo que,

por sua vez, tornam para si a produção, acumulação e expansão da forma-valor por
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meio da exploração da força de trabalho, da expropriação dos meios de produção e

da “universalização” da forma-mercadoria. 

Os resultados dessa dinâmica estão para além da dimensão “cultural”. Entre

1400 e 1900, a função-eurocentrismo esteve na base do genocídio e escravidão que

aniquilou  mais  de  70  milhões  de  vidas  indígenas  originárias  da  América  Latina

(GRONDIN, VIEZZER, 2019, p. 289). No que tange às populações escravizadas na

África,  aproximadamente  15 milhões de pretos  e  pretas  foram traficados  para  a

América Latina pelos países europeus.  A taxa de mortalidade durante o “trajeto”

percorrido  pelo  “navios  negreiros”  foi  de,  em média,  15% (DORIGNY,  GAINOT,

2017, p. 30). Essa média ficou em torno de 30% no “início” da escravizadão e tráfico

transatlântico de pretos e preta da África para o “novo mundo”  (DORIGNY, GAINOT,

2017, p. 30). A motivação desse processo não fora indeterminadamente “ideológica”.

Com efeito, “[…]  as características pessoais, o cabelo, a cor e a arcada dentária,

[as] características “sub-humanas” [dos escravos e das escravas] tão largamente

defendidas, eram apenas racionalizações para justificar um simples fato econômico:

que  as  colônias  [europeias]  precisavam  de  trabalho  e  recorreram  ao  trabalho

escravo negro porque era mais barato” (WILLIAMS, 1994, p. 19). Além de ser mais

barato, o domínio das terras africanas pelos países europeus garantia a contenção

da expansão dos impérios Euroasiáticos. O capitalismo no Brasil, por exemplo, foi

construído  a  partir  da  exploração  desse  tipo  específico  de  escravidão  e  da

subsunção da força de trabalho preta traficada à lógica da produção do mais-valor.

Do total de quase 15 milhões de pretas e pretos traficados, o Brasil foi o destino de

“[…] em torno de quatro milhões de homens, mulheres e crianças, equivalente a

mais  de  um  terço  de  todo  aquele  comércio”  (REIS,  2007,  p.  81).  Resumir  o

eurocentrismo ao apagamento acadêmico, musical, literário, ideológico, religioso etc.

das populações originárias da América Latina e da África é limitado e indeterminado.

Esse apagamento é determinado pela lógica capitalista e deve ser exposto como

mecanismo de subsunção dessas populações à forma-mercadoria como força de

trabalho  a  ser  explorada  para  o  desenvolvimento,  acumulação  e  concentração

privada do mais-valor. 
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As  “consequências”  da  função-eurocentrismo,  que  são  as  necessidades

externalizadas  do  capital,  ainda  se  fazem  presentes.  Não  há  “[…]  praticamente

nenhum norte-americano, africano, europeu, latino-americano, indiano, caribenho ou

australiano  —  a  lista  é  bem  grande  —  que  não  tenha  sido  afetado  pelos

[colonialismos  e  imperialismos  –  L.C.P]  do  passado”  (SAID,  1994,  p.  5).  Não

obstante, os resultados das violências europeias perpetradas contras as populações

da América Latina e da África não são os mesmos para os povos dos continentes

africanos,  americanos e  europeus.  Atualmente,  30,5% da população da América

Latina vive em condições de pobreza e 11,3% está submetida à pobreza extrema

(CEPAL, 2021, p. 24). Nas áreas rurais esses número chegam a 45,7% e 21,2%

respectivamente (CEPAL, 2021, p. 24). A população dos países da América Latina e

do Caribe é de 653,962 milhões de pessoas (CEPAL, 2021,  p.  13).  Em número

totais, isso significa que 1)  199,458 milhões de pessoas são obrigadas a viver na

pobreza [a população somada de Alemanha, França e Inglaterra é 205 milhões de

pessoas], e 2) 73,8 milhões de pessoas estão abaixo da linha da pobreza extrema.

Na África, há países em que quase mais de 80% da população é obrigada a viver

com menos de 3 dólares por dia (linha de pobreza estipulada pelo Banco Mundial). É

o caso, por exemplo, das populações da República Centro-Africana, da República

Democrática  do  Congo,  de  Madagascar,  de  Mozambique  e  da  Zambia.  As

populações desses países, somada, chega a  170 milhões. Tomando 80% como

média, chega à conclusão de que mais de 136 milhões de pessoas, apenas nesses

países,  vivem  abaixo  da  linha  de  pobreza.  Esses  números  vão  piorar  como

decorrência da pandemia de Covid-19. Mas a pandemia não é o fundamento da

piora,  ela  é  o  catalisador.  O  que  coloca  essa  situação  que  assola  a  classe

trabalhadora do mundo todo, e de maneira mais brutal as populações da América

Latina, de partes de Ásia e da África, é o capitalismo. Os breves e poucos exemplos

aqui  levantados  são  efeitos  da  função-eurocentrismo,  a  saber,  os  resultados

necessários  para  a  manutenção  e  expansão  da  relação-capital.  Eles  ajudam  a

destacar, mais uma vez, que o eurocentrismo não é apenas uma dimensão cultural.

Sendo assim, a luta contra o mesmo não pode se resumir a ele. A luta contra a

função-eurocentrismo deve ser uma luta contra o capital.
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Contornos filosóficos da tese marxiana

O complexo epicurista foi  objeto de estudo de parte  importante da tradição

filosófica alemã imediatamente anterior aos escritos marxianos. Análises críticas da

tradição epicurista fazem parte das preocupações epistemológicas e metodológicas

de  autores  como  Kant,  Schelling  e  Hegel.  O  primeiro,  por  exemplo,  em  suas

contribuições cosmológicas, materializadas no texto  História Geral da Natureza e

Teoria do Céu (1755), lança mão de argumentos lógicos presentes nos fundamentos

materialistas  da  physis epicurista  para  afirmar  a  primazia  da  temporalidade  na

constituição do sistema solar.  Nesse texto,  o objeto de interesse kantiano era a

possibilidade de uma compreensão evolucionária do universo. Com esse objeto no

horizonte, Kant afirma que

[…] a teoria de Lucrécio, ou seus predecessores, Epicuro, Leucipo e
Demócrito,  são  semelhantes  à  minha.  Suponho,  como  esses
filósofos,  que  o  primeiro  estado  de  natureza  consistia  em  uma
difusão universal da matéria primeira de todos os corpos no espaço,
ou  dos  átomos  da  matéria,  como  esses  filósofos  os  chamavam.
Epicuro afirmou uma gravidade ou peso que forçou essas partículas
elementares a afundar ou cair; e isso não parece diferir muito da Leia
da Atração de Newton, que eu aceito. Ele também deu a eles um
certo  desvio  da  linha  reta  no  movimento  de  queda,  embora  ele
tivesse  fantasias  absurdas  com  relação  às  causas  e  às
conseqüências disso. Este desvio concorda em algum grau com a
alteração da queda em linha reta, que deduzimos da repulsão das
partículas (KANT, 1968, p. 12-13).

Epicuro ocupa lugar de destaque na breve história da razão “pura” que Kant

esboça no último capítulo da Crítica de 1781. Nesse curto excerto, Kant afirma que

não  pretende  diferenciar  “[…]  as  épocas  em  que  tal  ou  qual  transformação  da

metafísica  tiveram  lugar,  mas  apenas  apresentar,  em  um  esboço  singelo,  a

diversidade das ideias que ocasionaram as principais revoluções” (KANT, 2015, p.

612). Essa variedade é apresentada a partir de uma tríplice divisão: a) em relação

ao  objeto,  b)  à  origem da possibilidade  do conhecimento  e  c)   ao  método.  Em

relação ao objeto do conhecimento racional, a bifurcação se dá entre sensualistas e

intelectualistas.  Dessa  divisão  do  objeto  decorre  a  divergência  na  origem  dos

conhecimentos deles advindos: ou os conhecimentos puros da razão derivam da

experiência ou, em independência da dimensão sensual, da pura razão. O método



255

aparece divido em naturalístico e  científico. O importante nesse sobrevoo kantiano

sobre a história da filosofia ocidental é a centralidade que ele empresta a Epicuro

como representante da corrente sensualista. Na Crítica à Razão Pura, lê-se que “[…]

Epicuro pode ser considerado o maior filósofo da sensibilidade” (KANT, 2015, p.

612-613). A contrapartida é a filosofia platônica. Com efeito, Kant também afirma

que a contribuição epicurista para uma compreensão da origem dos conhecimentos

puros da razão, a partir do ponto de vista sensualista, é ímpar e “[…] muito mais

consequente,  na  observância  de  seus  sistema  sensual  (já  que,  com  suas

inferências, nunca ia além dos limites da experiência) do que Aristóteles e Locke

(sobre  este  último),  que,  depois,  de  derivar  todos  os  conceitos  e  princípios  da

experiência, vai tão longe no uso dos mesmos que acaba por afirmar que se poderia

provar a existência de Deus e a imortalidade da alma (ainda que ambos os objetos

estejam  inteiramente  fora  dos  limites  da  experiência  possível)  de  maneira  tão

evidente quanto algum teorema matemático” (KANT, 2015, p. 613). Não obstante, se

opõe a parte da postura não determinista inerente à physis epicurista. Na esteira da

concepção newtoniana,  ele  concebe um organizador  universal  que transcende a

dimensão  sensual  e  a  organiza.  A  crítica  kantiana  se  fundamenta  em  um

posicionamento contrário ao princípio teleológico de uma ontologia da natureza. O

problema  não  é  essencialmente  a  teleologia,  mas  uma  teleologia  imanente  à

natureza. Kant se alinha com o posicionamento não determinista e anti-teleológico

de  Epicuro,  mas  afirma  que  julgamentos  teleológicos  exógenos  à  natureza  são

necessários como instrumentos heurísticos já que a ciência requer pressuposições a

priori  de  um  universo  com  propósito228.  Com  isso,  a  tentativa  se  dirige  a  um

equacionamento do fundamento materialista da física epicurista

[…] com uma noção de julgamento teleológico  como um princípio
regulador do conhecimento. Para Kant, a filosofia epicurista pertencia
a um grupo de teorias em que a intencionalidade ou a inteligibilidade
existiam, mas não eram propostas. Apesar de criticar o epicurismo
por sua orientação "hiperfísica",  Kant,  no entanto, fundamenta sua
análise do mundo físico em um ponto de vista mecanicista, rejeitando
a teologia natural (que ele chama de ‘fisicoteologia’) (FOSTER, 2000,
p. 49).

228A questão do a priori aqui se limita a determinar um posicionamento temporal. 
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Hegel também se debruçou sobre a physis epicurista, porém, a hermenêutica

hegeliana apresenta nuances mais demarcadas do que as presentes nos escritos

kantianos.  Para  Hegel,  os  três  sistemas  representavam  o  desenvolvimento  da

consciência-de-si  no  contexto  lógico-filosófico  da  Grécia  antiga.  A  hermenêutica

hegeliana,  nesse  caso,  deve  ser  compreendida  a  partir  de  uma  compreensão

daquilo que Hegel denomina a realização da tarefa da filosofia. A última é a mesma

para todas as épocas e só quando se reflete a lógica imanente a diferentes sistemas

filosóficos nessa tarefa é que se tornam compreensíveis os limites e possibilidades a

eles  inerentes.  Esses  limites  e  possibilidades  dizem  respeito  não  somente  aos

objetos tomados por tais sistemas como tema de investigação, mas à realização

daquela  tarefa  universal  da  filosofia.  Por  isso,  Hegel,  e  Marx  em  sua  tese

influenciado por aquele, concebe o epicurismo como um sistema que representa o

desenvolvimento da individualidade abstrata, o estoicismo como representante da

universalidade abstrata, e o ceticismo como a suprassunção de ambos. O exercício

hegeliano objetiva circunscrever esses sistemas no processo de transições lógicas

que levam o Saber Absoluto a se reencontrar consigo. Essa é a tarefa universal e

única  da  filosofia.  Nesse  sentido,  a  physis epicurista  aparece  para  Hegel  como

princípio  da  física  moderna  e,  por  isso,  como  o  sistema  que  introduziu  no

pensamento grego antigo um certa concepção iluminista do mundo sensível que,

considerado os limites do anacronismo, afastou da vida humana a determinação

direta  dos  Deuses.  Esse  afastamento  se  fundamenta  naquele  individualismo

abstrato,  que não é o individualismo inerente à concepção liberal  moderna.  Não

obstante  essa  avaliação  positiva,  Hegel  também  afirma  que  os  limites  desse

individualismo abstrato impedem o sistema epicurista de realizar a tarefa da filosofia.

Por isso, Marx escreve que essa tarefa “[…] que ele chamou de especulativo  par

excellence impediu,  também em parte,  o  titânico  pensador  de  identificar  nesses

sistemas a grande importância que têm para a história da filosofia grega e para o

espírito grego em geral” (MARX, 2018, p. 22). Isso porque, ao mesmo tempo em que

atesta que o sistema epicurista representa um exercício em direção da individualista

abstrata  e  da  rejeição  da  determinação  divina  sobre  a  vida  humana  e  sobre  a
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natureza,  Hegel  afirma  que  o  epicurismo  se  limita  a  uma  dimensão  de

indeterminação que não pôde e não pode realizar a tarefa da filosofia. 

Ainda a título de exemplo da importância do sistema epicurista na literatura

crítica alemã, vale a pena citar  a  posição de Friedrich Köppen.  Marx afirma,  no

mesmo prefácio em que apresenta as nuances da leitura hegeliana acerca da physis

epicurista, que no escrito  Friedrich der Grosse und seine Widersacher  (1840), de

Friedrich Köppen, há uma alusão mais profunda à conexão do sistema epicurista

com a vida grega. Nesse livro, Köppen apresenta uma postura contrária a daqueles

que, considerado o contexto do romantismo alemão, atacavam o puro sensualismo

epicurista.  Além disso, defende que aspectos fundamentais do epicurismo, mesmo

considerando os avanços modernos no campo das ciências naturais, foram bases

constitutivas dominantes na filosofia francesa de fins do século XVIII. Para Köppen,

todas as figuras do Iluminismo francês estão, de fato,  ligadas aos epicuristas da

mesma forma como o ponto de vista dos epicuristas se mostrou a principal base de

uma forma de Iluminismo antigo (WHITE, 1996, p. 123).

A  importância  do  estudos  de  Marx  sobre  Epicuro  pode  ser  medida  pela

centralidade  da  relação  entre  o  materialismo  francês  e  o  epicurismo  para  a

compreensão do início do desenvolvimento do pensamento marxiano. Em um texto

publicado em 1845,  se lê que “[…] o materialismo francês e inglês se achou sempre

unido por laços estreitos a Demócrito  e  Epicuro” (MARX, 2011b,  p.  146).  Nesse

pequeno esboço, intitulado “Batalha crítica contra o materialismo francês”, o objeto

de Marx é apresentar uma história do materialismo, em especial o francês e o inglês,

e a contrapor à leitura histórica clássica da crítica alemã pós-hegeliana. A Crítica

crítica, representada nesse esboço por Bruno Bauer, entende o materialismo francês

como a realização da substância spinozana e, por isso, apresenta aquele como a

versão francesa desse. Marx lança a essa interpretação um questionamento acerca

de sua origem. Onde foi que Bruno Bauer, nesse caso a Crítica crítica, “[...] soube

arranjar os documentos autênticos para escrever a história crítica do materialismo

francês?” (MARX, 2011b, p. 150). Para Marx, “[…] o senhor Bauer extraiu da leitura

da ‘História da filosofia’ hegeliana a ideia do materialismo francês como escola de

Spinoza” (MARX, 2011b, p. 150). A resposta ecoa uma das linhas de argumentação
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que dá contorno à forma como a história da filosofia grega aparece na  Tese de

1841,  a saber,  a partir  do tensionamento da concepção hegeliana da história da

filosofia.  No  texto  de  doutoramento,  as  proposições  marxianas  acompanham  o

argumento hegeliano e,  concomitantemente,  se afastam dele.  No texto de 1845,

Marx afirma que Bauer se cola ao argumento de Hegel e, por isso, quando postula

que o materialismo francês é a versão francesa da substância spinozana, concebe o

materialismo  como  um  momento  simplório  no  processo  de  desenvolvimento  da

Ideia. A leitura marxiana se coloca em posição diametralmente oposta. Para isso,

apresenta uma história geral e telegráfica do materialismo inglês e francês no século

XVIII.  O  horizonte  argumentativo  que  concatena  esse  esboço  histórico  se

fundamenta na afirmação de que “[…]  existem duas tendências no materialismo

francês, das quais uma provém de Descartes, ao passo que a outra tem sua origem

em Locke” (MARX, 2011b, p. 144). Marx apresenta em parágrafos e períodos curtos

um sobrevoo sobre  os  principais  fundamentos do materialismo desde Hobbes e

Feuerbach  até  Pierre  Bayle  e  Francis  Bacon  a  partir  dessa  divisão.  A  título  de

exemplo, ele afirma que “[…] o verdadeiro patriarca do materialismo inglês e de toda

a  ciência  experimental  moderna  é  Bacon.  A  ciência  da  natureza  é,  para  ele,  a

verdadeira  ciência,  e  a  física  sensorial  a  parte  mais  importante  da  ciência  da

natureza.  Suas  autoridades  são,  frequentemente,  Anaxágoras,  com  suas

homeomerias, e Demócrito, com seus átomos. Segundo sua doutrina, os sentidos

são  infalíveis  e  a  fonte  de  todos  os  conhecimentos.  A  ciência  é  a  ciência  da

experiência, e consiste em aplicar um método racional àquilo que os sentidos nos

oferecem” (MARX, 2011b, p. 146). Em relação a Hobbes, ele postula que na lógica

desse “[…] – partindo de Bacon –, a intuição, o pensamento, a representação etc.

não são senão fantasmas do mundo corpóreo mais ou menos despojado de sua

forma sensível. A única coisa que a ciência pode fazer é nomear esses fantasmas.

Um nome pode ser usado para mais de um fantasma” (MARX, 2011b, p. 147). Por

isso,  Hobbes  sistematiza  o  pensamento  baconiano  e,  em  paralelo,  implode  o

preceito  sensualista  a ele  inerente.  Condillac,  por  sua vez,  “[…]  desenvolveu os

pensamentos de Locke e demonstrou que não apenas a alma,  mas também os

sentidos,  não  apenas  a  arte  de  fazer  ideias,  mas  também  a  arte  da  captação
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sensorial eram obra da experiência e do hábito” (MARX, 2011b, p. 148). A dimensão

da relação entre a vida material e a estruturação societal aparece com Helvétius. La

Mettrie personifica a união entre o materialismo francês e o inglês. Com efeito, o

objetivo não é dar conta de minúcias lógico-categorias inerentes aos sistemas de

Gassendi ou Locke, por exemplo, mas apresentar um argumento geral em favor da

imanência da lógica materialista. Nessa configuração, o materialismo do século XVIII

aparece não apenas como  uma proposição contrária à metafísica, mas também

como uma forma de compreensão lógica que fundamentava e se fundamentava no

embate  contra  as  instituições  políticas,  a  religião  e  a  teologia  imperantes.  O

complexo epicurista é circunscrito por essa mesma proposição na Tese. 

É por isso que “[…] para compreender como se estabeleceram a concepção

materialista de Marx e os seus grandes temas a partir de 1845 e da Ideologia Alemã,

a sua tese de doutorado – A diferença entre as filosofias da natureza em Demócrito

e Epicuro – é mais importante do que parece” (COLLIN, 2006, p. 15). Em 1841, a

análise marxiana da  physis epicurista resulta no contrato social, ainda próximo de

um  contrato  liberal,  mas  já  crítico  de  imposições  e  impedimentos  exógenos  à

imanência da estruturação societal. Em 1845, a histórica marxiana do materialismo

do século XVIII resulta na afirmação de que Fourier se fundamenta no materialismo,

os babouvistas eram materialistas e que “[…] o comunismo francês desenvolvido se

origina diretamente do materialismo francês” (MARX, 2011b, p. 150). Nesse sentido,

“[…]   os  comunistas  franceses,  mais  científicos,  Dézamy,  Gay  e  outros,

desenvolvem, da mesma forma que Owen, a doutrina do materialismo na condição

de teoria do humanismo real e de base lógica do comunismo” (MARX, 2011b, p.

150).  O  importante  é  lembrar  que  Marx  afirma  que  essas  doutrinas  que

fundamentam o materialismo francês e, consequentemente, o comunismo francês,

mantém  uma  ligação  muito  próxima  com  a  filosofia  epicurista.  Por  isso,  uma

hipótese de trabalho passível de ser explorada é a de que “[…] desde a tese de

doutorado até os últimos textos propriamente filosóficos – A Sagrada Família e A

Ideologia  Alemã  –,  há  uma  verdadeira  continuidade  de  inspiração  atomista”

(COLLIN, 2006, p. 16). 
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Há um outro resumo que data do início da década de 1840 em que Marx trata

de  um  assunto  aparentemente  distante  do  tema  de  sua  tese.  Esse  esboço  é

composto por partes do escrito Da alma de Aristóteles. O motivo que levou Marx a

redigir  tal  manuscrito  e  o  objetivo  deste  resumo não  são claros.  Considerada a

extensão  do  resumo,  é  improvável  que  Marx  tenha  copiado  partes  da  obra  de

Aristóteles sem um objetivo definido. Mas qual poderia ser o objetivo? Somado a

esse resumo, há referências à Aristóteles em alguns dos “Cadernos sobre a filosofia

de  Epicuro”.  Diferente  daquele  resumo  em  paralelo,  essas  referências,  por

aparecerem nos Cadernos que fundamentaram a  Tese,  apontam para  o  fato de

Marx, além de um interessante geral, estudar e analisar de forma sistemática partes

específicas  de  obras  de  Aristóteles.  É  provável  que  Marx  tenha  projetado

desenvolver uma dissertação sobre a obra de Aristóteles antes de se concentrar no

estudo  da  física  epicurista.  Há  um  longo  comentário  de  Marx  sobre  a  obra

aristotélica,  no  quinto  caderno de resumos,  que  caracteriza  um primeiro  esboço

introdutório  para  a  Tese.  Essa afirmação se  sustenta  na estrutura  categorial  do

comentário. As referências servem de base para a hipótese de que Marx pretendia

não apenas comparar a physis de Demócrito com a de Epicuro, mas também com a

physis de Aristóteles. Com efeito,  esse talvez fosse o projeto originário de Marx.

Além dos resumos sobre Aristóteles, Marx também trabalhou com textos de Leibniz,

Hume e Espinosa. Esses últimos datam do início de 1841. Há uma citação literal de

Hume no prefácio  preparado para a publicação, que nunca aconteceu,  da  Tese.

Leibniz também é mencionado em algumas passagens. Os escritos de Marx sobre

Espinosa  apareceram  em  uma  coletânea  publicada  em  1976  na  forma  de

comentários sobre 170 passagens do  Tratado teológico-político. A importância da

obra de Espinosa para o pensamento de Marx permanece um objeto a ser estudado

com  maior  precisão229.  Os  resumos  de  Hume,  Leibniz  e  Espinosa  podem  não

fundamentar diretamente a Tese, mas evidenciam que a possibilidade de qualquer

“corte epistemológico” na obra marxiana é improvável. Com efeito, também indicam

a influência de filosofias da imanência no pensamento marxiano desde o início de

sua trajetória teórico-política. Esse dado é importante por dois motivos: corrobora

229cf. Martins (2017a, 2017b), Nunes, Alvarenga (2018), Paula (2014).
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uma das  questões  de  fundo  defendidas  aqui,  a  saber,  a  de  que  há  um germe

categorial na  Tese de doutorado que se intensifica nas obras posteriores de Marx

(basta  lembrar  das  referências  a  Aristóteles  em  A sagrada  família e  no  volume

primeiro de O Capital), e também auxilia na compreensão da forma como Marx lê a

história da filosofia.

Estrutura geral da Tese

O propósito  da tese doutoral  de Marx é apresentar um estudo comparativo

entre as físicas de Demócrito e a de Epicuro. Esse objetivo delimita tanto a estrutura

lógica  do  texto  quanto  o  desenvolvimento  argumentativo.  Não  obstante,  essa

proposta não fora concebida como fim em si. Pelo contrário, quando apresenta o

objeto de seu tratado, Marx o caracteriza como recorte de um projeto em que seriam

analisadas de forma mais detalhada “[…] as filosofias epicurista, estoica e cética em

sua totalidade e em toda a sua relação com a especulação grega mais antiga e

posterior” (MARX, 2018, p. 31). As mesmas palavras aparecem nos dois prefácios

que  acompanham  o  texto.  Em  um  deles,  Marx  afirma  que  seu  texto  deve  ser

considerado  precursor  de  um  escrito  maior  em  que  ele  apresentaria  “[…]

extensamente o ciclo  da filosofia  epicurista,  estoica e cética em conexão com a

especulação grega como um todo” (MARX, 2018, p. 21). No outro prefácio, lê-se que

a tese é “[…] um trabalho antigo e deveria encontrar lugar em uma exposição geral

das filosofias epicurista, estoica e cética” (MARX, 2018, p. 25). Esse projeto nunca

foi  executado,  mas  no  segundo  prefácio  encontra-se,  resumida  em  um  breve

período,  uma pista  valiosa  acerca  da  direção  que  Marx  pretendia  seguir.  Neste

prefácio,  é  afirmado  que  apenas  em  sua  época,  o  século  XIX,  foi  possível

compreender  os  três  sistemas  pós-aristotélicos  que  ele  pretendia  estudar.  Isso

porque “[…] trata-se das filosofias da autoconsciência” (MARX, 2018, p. 25, grifos no

original). Essa breve afirmação abre caminho para compreender tanto a importância

da influência hegeliana na leitura que Marx faz da filosofia  de Epicuro quanto a

relevância da tese em si  e em sua relação com aquele projeto de escopo mais

amplo  porém  nunca  desenvolvido.  As  especificidades  dessa  questão  serão

analisadas a seguir, aqui o que deve ficar claro é que o texto marxiano pode ser lido
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como exemplo de um exercício circunscrito em um horizonte temático mais amplo. E

Marx justifica sua escolha declarando que embora não

[…] se trate do ponto de partida mais cômodo, pois, por um lado, é
preconceito antigo e arraigado identificar a física democrítica com a
física  epicurista,  de  modo a  ver  as  mutações  de  Epicuro  apenas
como ideias  que lhe ocorreram arbitrariamente;  por outro lado,  no
nível do detalhe, sou forçado a abordar aparentes micrologias. E, por
ser o referido preconceito tão antigo quanto a história da filosofia, por
serem as diferenças tão escondidas que praticamente só se revelam
ao  microscópio,  tanto  mais  importante  será  demonstrar  uma
diferença essencial, que chega à minúcia, entre a física democrítica e
a epicurista, apesar de sua interconexão (MARX, 2018, p.32).

Com efeito,  o  texto  de  1841 serve  a  duas  funções:  apresentar  a  física  de

Demócrito e Epicuro em uma leitura comparada e servir como ponto de partida para

uma  análise  mais  ampla  das  filosofias  helenísticas  como  filosofias  da

autoconsciência.  Mas  por  quê?  Qual  característica  da  atomística  de  Epicuro  é

utilizada como base para essa afirmação? 

Excurso sobre as físicas de Demócrito e Epicuro

A categoria átomo atual difere do conceito átomo de Demócrito e Epicuro. De

forma geral, o consenso contemporâneo atesta que os átomos estão estruturados

internamente por um núcleo constituído de prótons e nêutrons e uma eletrosfera

formada por elétrons. A carga do núcleo atômico é positiva e sua eletrosfera é de

carga negativa. Até meados do século XX, se postulava que essas partículas eram

indivisíveis. Atualmente, com os avanços da mecânica quântica, em especial a física

teórica e seus estudos no campo da teoria das cordas, se vislumbra que os blocos

fundamentais  de  composição  da  matéria  não  sejam  partículas   “indivisíveis”  e

maciças,  mas  sim  objetos  que  se  estendem,  combinam  e  se  rearranjam  como

cordas. Com isso, os prótons, nêutrons e elétrons que, na física tradicional, eram

consideradas as partículas mínimas, fundamentais e não divisíveis, são divididos em

unidades  ainda  menores:  os  quarks.  A  fundamentação  dessas  concepções  é  o

método científico clássico da experimentação e replicação. Esse método, na história

da ciência ocidental,  começa a se organizar de forma mais complexa a partir  do

século  XIX  e  continua  a  acompanhar,  e  concomitantemente  fundamentar,  os
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avanços técnicos e tecnológicos da ciência. Além disso, o estudo dos átomos se

dividi em disciplinas aparentemente distintas como química, física, e biologia que se

ramificam em outras como química nuclear, mecânica quântica, e a biologia nuclear.

Cada uma delas estuda o átomo de acordo com a organização metodológica que

sustenta  sua  unidade  disciplinar.  A  concepção  grega,  mais  especificamente  a

democrítica  e  epicurista,  divergem  dessa  categorização  moderna  tanto  pelo

conteúdo quanto pelo método. O método dos gregos antigos não se erige sobre as

diretrizes  das  experimentações  modernas.  Houve  experiências  e  observações

empíricas que serviram de base para teorizações gregas no campo da matemática,

da physis e de outros estudos, mas estas foram incipientes quando se consideram

as técnicas coetâneas do século XIX. Com efeito,  para evitar o anacronismo, os

gregos, de fato, procederam por meio de experimentações em algumas questões,

mas estas se coadunavam com, e em partes eram subsumidas por, questões de

ordem  estritamente  lógico-filosófica.  No  estatuto  do  conteúdo,  antes  de  ser  um

problema de  ordem experimental,  a  questão da especificidade dos átomos para

Demócrito e Epicuro estava relacionada com a moral, epistemologia, ética, política

etc.

Os dois pontos fundamentais da filosofia natural de Demócrito são o vazio e os

átomos. Os últimos são indivisíveis, não vazios, e componentes originais dos corpos.

Além disso, os átomos são imutáveis. Essa imutabilidade decorre diretamente da

indivisibilidade dos átomos. Por serem indivisíveis, os átomos não possuem partes

e,  por  isso,  não podem se  rearranjar  em configuração  diferente  daquela  que  já

possuem. Disso resulta que todos os átomos são desprovidos de qualidades que os

diferenciem entre si. Para Demócrito, os átomos não têm propriedades físicas e são

infinitos. A infinitude dos átomos é inferência lógica de sua indivisibilidade e de sua

imutalidade porque se são os componentes dos corpos e os arranjos fenômenicos

dos corpos são infinitos, os átomos, por necessidade, também devem ser infinitos.

Considerando essa configuração, como Demócrito explica as diferenças entre os

corpos formados por mais de um átomo? Quais são os elementos de diferenciação

dos átomos? Na teoria democrítica são a forma, a disposição e a orientação230. A

230Além destes, é provável que Demócrito também tenha considerado o peso como elemento
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diferenciação por forma é simples: corpos formados por átomos de forma distinta

são diferentes entre si. Há também a possibilidade de que corpos sejam formados

por átomos de forma idêntica e mesmo assim sejam diferentes. Essa diferenciação

deriva da maneira como os átomos estão dispostos na estrutura do corpo.  Dois

corpos formados pelos átomos ABC são diferentes quando um deles se constitui do

arranjo ACB e o outro é  formado por BCA. A terceira forma de diferenciação é a

orientação.  Dois corpos formados por  dois  átomos N serão distintos quando um

deles se basear na configuração NN e o outro em NZ. Todos esses arranjos ocorrem

no vazio. É o vazio que separa os átomos uns dos outros. Para Demócrito, sem o

vazio o movimento dos átomos seria impossível. Por quê? Porque o movimento é

inerente  ao  átomo  e  as  formas  básicas  desse  movimento  são  o  choque  e  a

resistência. Se não existisse o vazio, os átomos se chocariam uns com os outros e,

ao mesmo tempo, resistiriam ao choque com um outro átomo impossibilitando o

movimento  deste  último  e  assim  sucessivamente.  Esta  é  uma  concepção

mecanicista e será criticada por Marx a partir da física de Epicuro. Ela é mecanicista

porque  impõe  que  qualquer  diferenciação  qualitativa  é  redutível  ao  rearranjo

espacial de átomos imutáveis. Tal como os átomos, em Demócrito, todo movimento

é determinado por um preceito invariável.

A concepção marxiana da história da filosofia grega

A leitura  marxiana da  história  da  filosofia  grega  tem como base os  cursos

hegelianos sobre a história da filosofia que foram publicados entre 1833 e 1836. O

ponto mais importante da argumentação hegeliana nesses cursos é o mesmo da

Lógica e  da  Fenomenologia:  analisar  o  desenvolvimento  do  objeto  a  partir  da

legalidade de sua lógica interna e não o representar  em uma simples sucessão

linear. Para Hegel, a história dos sistemas filosóficos é idêntica àquela da sucessão

lógica  das  determinações  do  Conceito.  Ou  seja,  em  coerência  com  o  método

utilizado nos outros estudos que compõem seu sistema, Hegel não se orienta por

aquilo que é exterior à formação dos sistemas gregos, ele não lança mão em sua

de diferenciação. Marx rejeita essa possibilidade e afirma que apenas Epicuro reconhece o
peso como qualidade dos átomos.
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análise, que é feita a posteriori, de uma lógica retroativa que ordena a história como

uma somatória que vai desde o sistema mais antigo até o mais atual. Hegel procede

a partir dos graus de determinação do próprio objeto. Isso significa que ele estuda

seu objeto a partir do processo de intensificação na determinação deste objeto. Esse

processo não se dá de forma linear. O que ocorre nessa lógica é uma análise de

base  imanente  que  se  sustenta  nos  movimentos  de  negação  do  grau  de

determinação  atual  em  favor  de  um  grau  mais  intenso.  Essa  intensificação  é

causada pelo movimento do próprio objeto e não por forças exteriores. Para pensar

em um exemplo gráfico:  o  desenvolvimento  extensivo é processo que se  dá no

espaço, por isso, amplia e leva para fora do objeto, o processo de intensificação é

uma multiplicidade que  se  dá no tempo e leva para  momentos cada vez mais

determinados do objeto.  Essa intensificação se coaduna em “pontos nodais”.  No

caso da história da filosofia grega, isso significa que o movimento de intensificação

categorial  da história da filosofia se “condensa” em alguns momentos, mas esse

próprio  condensar  já  se  dilui  em negações que  o  colocam em um processo  de

determinação  mais  intenso.  Os  “pontos  nodais”  da  filosofia,  que  a  levam  à

concreção, surgem na dinâmica da formação filosófica em que o verdadeiro [das

Wahre] se torna concreto. O objeto dessa categorização é a relação entre a filosofia

e  o  “mundo  aparente”.  Nesses  pontos  nodais,  a  filosofia,  no  sentido  hegeliano,

enquanto sujeito da história, se confronta com o “mundo aparente” e reclama para si

a racionalidade da história. Para Hegel, isso acontece com a filosofia platônica. Para

Marx, nesse momento de sua obra, um exemplo desses pontos nodais é o complexo

epicurista. Além do alinhamento categorial com Hegel, esse postulado se alinha com

o posicionamento democrático radical do Marx do início década de 1840. Enquanto

um democrata,  Marx,  até 1844,  Marx trabalha com uma categoria  “indíviduo”  de

intensidade  menos  determinada  do  que  aquela  que  aparece  a  partir  dos

Manuscritos. Não é uma defesa do individual monádico burguês, mas ainda não é

uma  categorização  do  ser  social.  Nesse  contexto,  como  será  apresentado  na

continuação,  o “ponto nodal”  que a filosofia  epicurista  representa para Marx é a

possibilidade de retirar o ser humano do determinismo das imposições do “mundo

concreto”, tais como a religião, por exemplo, sem o lançar no solipsismo. Isso tem
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consequências  longevas  na  obra  marxiana.  Principalmente  no  que  se  refere  ao

problema do suposto determinismo inerente à obra do “Marx maduro”.

Não obstante, a dialética-sistemática que resulta desse método não refuta a

existência  de  uma  dialética-histórica.  O  que  Hegel  e  Marx  fazem  é  emprestar

primazia à primeira em seus estudos sobre a história da filosofia grega e, assim,

estudá-la a partir de um nível mais geral. A argumentação marxiana segue o mesmo

caminho.  Marx não compreende a  história  da  filosofia  grega como um processo

linear que se inicia com os físicos pré-socráticos e se desenvolve por refutações e

atualizações que culminam na filosofia  alexandrina.  Ele  também não se  limita  a

compreender a física epicurista como uma filosofia que só poderia surgir na época

de decadência da pólis grega. Se assim o fizesse, Marx se colocaria ao lado das

interpretações que postulam que o fato de a pólis não ser mais o centro do mundo e

do pensamento grego na época do desenvolvimento da física de Epicuro era o fator

principal  para  que suas preocupações se  direcionassem para  a  ética  e  para  os

modos práticos de vida individual porque o principal interesse filosófico geral já não

eram mais as decisões políticas comunitárias dos homens livres. Nesse contexto,

estoicismo, epicurismo e ceticismo poderiam ser compreendidos como sistemas que

se  circunscreviam  a  mesma  questão,  os  modos  práticos  da  vida  individual,  de

formas distintas. Mas tanto Hegel  quanto Marx não analisam a história e nem a

filosofia natural de Epicuro assim. Para ambos, essa última representa uma forma

específica da autoconsciência.

A influência de Hegel na lógica “histórica” da Tese

Com efeito, há dois níveis de argumentação no texto marxiano de 1841: um

histórico-filosófico e  outro sistemático.  No primeiro,  há  um estudo da história  da

filosofia grega, uma apresentação da concepção marxiana desse desenvolvimento,

e uma investigação das relações entre a física de Demócrito  e a de Epicuro.  O

segundo se concentra no estudo do complexo epicurista a partir de categorias que

se  fundamentam  no  complexo  lógico-categorial  de  Hegel.  Marx  lança  mão  de

categorias  como  essência  [Wessen],  fenômeno/aparição  [Erscheinung]  e

autoconsciência [Selbstbewusstsein] para sustentar sua tese de que a filosofia de
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Epicuro representa uma forma específica da autoconsciência. Não obstante, não há

uma pura aplicação de categorias hegelianas à physis epicurista. Marx compreende,

desde sua tese, que o estudo de um objeto deve se guiar pela intensificação da

tensão categorial imanente a esse próprio objeto. Ou seja, não se deve fundamentar

uma análise em concepções que sejam estranhas ao movimento real do objeto. Por

isso,  utiliza  as  categorias  hegelianas  de  forma  ortodoxa,  ou  seja,  apenas  após

apreender  o  movimento  inerente  à  física  epicurista.  Procede  assim  porque

compreende que há uma relação entre a doutrina atômica de Epicuro e a situação

do ser humano em sociedade. O núcleo dessa relação é a liberdade. É disso que

trata, em geral, a Tese marxiana.

A  forma  como  Marx  interpreta  a  filosofia  de  Epicuro  é  marcadamente

hegeliana. Não há nada menos concreto, em termos hegelianos e marxianos, do que

essa afirmação. Declarar que o argumento marxiano a respeito de Epicuro se baseia

na filosofia de Hegel é apresentar um resultado, o fim de uma análise. E, de acordo

com o próprio Hegel, “[…] a Coisa mesma não se esgota em seu fim, mas em sua

atualização; nem o resultado é o todo efetivo, mas sim o resultado junto com o seu

vir-a-ser  […]  o  resultado  nu  é  o  cadáver  que  deixou  atrás  de  si  a  tendência”.

(HEGEL, 2016, p. 24). Não obstante, a afirmação se mantém: a influência hegeliana

que está claramente presente nos principais trabalhos marxianos, os Grundisse e O

Capital, já aparece na tese de doutorado defendida por Marx em 1841. Mas em que

medida? Como? Será que Marx apenas “flerta” com a terminologia hegeliana, será

que “aplica” o método hegeliano a seus estudos, será que “repete” a interpretação

hegeliana da filosofia antiga? Quais são as características que permitem que o texto

de 1841 é “marcadamente hegeliano”?

Na  interpretação  marxiana,  a  filosofia  epicurista  representa  um  aspecto

específico  do  desenvolvimento  da  “autoconsciência  [des  Selbstbewußtseins]”

(MARX, 2018, p. 31). Além disso, Marx postula que “[…] ao passo que os sistemas

anteriores  são  mais  significativos  e  mais  interessantes  pelo  conteúdo,  os  pós-

aristotélicos – de preferência o ciclo das escolas epicurista, estoica e cética – o são

pela forma subjetiva [die subjektive Form]” (MARX, 2018, p. 31). Essa leitura traz à

tona a influência de Hegel em dois aspectos. O primeiro diz respeito ao vocabulário
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utilizado para sustentar a importância da filosofia de Epicuro. A utilização de termos

como “autoconsciência”  e “forma subjetiva”  remetem à filosofia  de Hegel,  mas a

simples análise terminológica diz pouco sobre a relação entre o texto marxiano e o

sistema hegeliano. Esses mesmos termos poderiam ter sido tomados de empréstimo

às filosofias de Kant, Fichte ou Schelling. O segundo ponto se refere à forma como

se interpreta a filosofia de Epicuro. Para Marx, as concepções epicuristas devem ser

analisadas a partir  de uma lógica que leve em consideração as relações entre o

Conceito, a natureza e autoconsciência. Com efeito, aqui já aparece um pendor à

totalidade e à análise das relações internas que constituem essa totalidade. Além

disso,  a  leitura  marxiana  apresenta  a  filosofia  epicurista  como  uma  filosofia

imanente. Na doutrina de Epicuro, o mundo é entendido como sendo determinado

imanentemente por princípios que são utilizados na explicação da estruturação do

próprio mundo. Não há determinação externa causal em Epicuro. Marx interpreta o

atomismo epicurista como contrário às explicações que busquem interpretar objetos

a  partir  da  ação  de  fatores  que  sejam  exteriores  aos  próprios  objetos.  Nesta

perspectiva, a determinação e a estruturação de um objeto, por exemplo, deve ser

analisada a partir da interpenetração das relações entre categorias que o configuram

em relação com outros. É importante notar que não há solipsismo quando Marx, a

partir de Epicuro, traz o centro da explicação para os próprios objetos. É fato que

esses devem ser analisados de forma imanente e a partir das relações categoriais

que o estruturam, mas estas só se dão em relação com outros objetos que também

possuem suas próprias lógicas internas. 

Essa  leitura marxiana é diferente da concepção “dominante” de sua época. Até

1840,  afirma,  tanto  céticos  quanto  estoicos  e  epicuristas  eram  considerados

complementos  ordinários  das  premissas  a  que  estavam  historicamente  ligados.

Quais são essas premissas? As filosofias de Platão e Aristóteles. Nessa perspectiva,

“[…]  a  filosofia  epicurista  seria  um  agregado  sincretista  composto  de  física

democrítica e moral cirenaica; o estoicismo, uma fusão de especulação heraclítica

sobre a natureza, de cosmovisão moral cínica e talvez também de lógica aristotélica;

e,  por  fim,  o  ceticismo,  o  mal  necessário  com  que  se  defrontaram  esses

dogmatismos”  (MARX,  2018,  p.  30).  Além disso,  essas três  doutrinas  aparecem
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associadas com a filosofia alexandrina231 e, por isso, são consideradas unilaterais e

tendenciosas.  Já a própria  filosofia  alexandrina,  nessa leitura,  “[…] é vista  como

sentimentalismo e desconcerto totais” (MARX, 2018, p. 30). Marx utiliza a seguinte

metáfora para exemplificar a lógica dessa leitura: “[…] trata-se de uma verdade bem

trivial: originar-se, florescer e fenecer constituem um ciclo brônzeo, ao qual tudo o

que é humano está fadado e que se deve percorrer” (MARX, 2018, p. 30). Com

efeito,  seria como se a filosofia clássica tivesse se originado com os físicos pré-

socráticos, alcançado a maturidade nos escritos de Platão e Aristóteles e fenecido

no “ecletismo” das doutrinas epicurista, estoica e cética. Logo, “[…] nada haveria de

notável se a filosofia grega tivesse murchado depois de atingir seu florescimento

máximo em Aristóteles” (MARX, 2018.  p.  30).  Marx não lê  a história  da filosofia

grega a partir desse “desenvolvimento linear”. Para ele, “[…] a morte dos heróis se

assemelha ao pôr do Sol, e não ao estouro de uma rã que inflou demais” (MARX,

2018, p. 30). Aqui parece ecoar a lógica argumentativa utilizada por Hegel nas três

últimas partes do primeiro capítulo do livro 1 da Ciência da Lógica. Após analisar o

ser e o nada, bem como a oposição, a identidade, unidade e o isolamento de ambos

enquanto  abstrações,  Hegel  postula  que  “[…]  o  devir,  nascer  e  perecer,  é  a

inseparabilidade do ser e do nada, não a unidade que abstrai do ser e do nada, mas,

como unidade do ser e do nada, ele é esta unidade determinada ou a unidade na

qual tanto o ser quanto o nada é” (HEGEL, 2016, p. 109). E continua, “[…] eles [ser

e nada]  são, então, inseparados de seu outro, mas como desaparecentes, apenas

como  suprassumidos.  Eles  decaem  de  sua  autossubsistência inicialmente

representada  para  momentos,  ainda  diferentes,  porém,  ao  mesmo  tempo,

suprassumidos” (HEGEL, 2016, p.  109). Marx, obviamente,  não está tratando da

questão do ser e o nada. No texto de 1841, o problema é a história da filosofia

grega.  Não  obstante,  parece ser  possível  traçar  um paralelo  entre  o  argumento

hegeliano  e  a  metáfora  marxiana.  Em  que  medida  isso  pode  acontecer?  Os

problemas, aparentemente, não poderiam ser mais distintos: um é lógico-ontológico

e o outro é “histórico”. Há exemplos de ambos raciocínios tanto na obra de Marx

quanto  no  sistema  de  Hegel.  Mas  será  que  há  uma  distinção?  Uma  “dialética-

231Marx se refere ao neoplatonismo como “filosofia alexandrina”.
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sistemática”  pode ser  definida  como a  exposição da  articulação  interna  de uma

totalidade.  Uma  “dialética-histórica”  é  a  exposição  da  articulação  interna  entre

estágios de desenvolvimento temporal (de forma progressiva, na maior parte das

vezes)232. Ambas se baseiam em uma questão: unidade e identidade ou isolamento

e diferença, a saber: continuidade ou ruptura? Esse é o problema que possibilita

pensar  a  leitura  marxiana da história  da  filosofia  em paralelo  com o argumento

lógico-ontológico hegeliano. As respostas para ambos, e a resposta de ambos (tanto

Marx quanto Hegel), é que não há nem unidade simples nem isolamento completo,

não há continuidade indiferenciada nem ruptura  completa,  há  suprassunção.  Em

resumo,  a  hipótese  de  trabalho  é  a  seguinte:  a  leitura  marxiana  da  história  da

filosofia grega é baseada na suprassunção.

O  que  é  “suprassunção”?  Hegel  trata  dela  no  fim  do  capítulo  sobre  a

“Qualidade”  na  Ciência  Lógica.  Por  isso,  uma  apresentação  mais  detalhada  do

argumento hegeliano talvez auxilie na compreensão dessa hipótese de trabalho. O

primeiro exercício da Ciência da Lógica é a busca por um novo começo da filosofia e

dos estudos sobre a lógica. Para isso, é necessário iniciar com uma categoria que,

na medida possível, seja livre de pressupostos e asserções a priori. Hegel começa

com o “ser”. Textualmente, o ser é definido por não ter “[…] nenhuma determinação

ulterior.  Em  sua  imediatidade  indeterminada,  ele  é  igual  apenas  a  si  mesmo  e

também não desigual frente a outro; não tem diversidade alguma dentro de si nem

para fora” (HEGEL, 2016, p. 85). Consequentemente, “[…] não há nada a intuir nele,

caso aqui se possa falar de intuir; ou ele é apenas este mesmo intuir puro, vazio […]

O ser, o imediato indeterminado, é, de fato, nada e nem mais e nem menos do que

nada”  (HEGEL,  2016,  p.  85).  Nada  é,  simplesmente,  sem ter  alguma qualidade

determinada. Na ausência desta, o ser se resume ao nada. “Ser” sem qualidade

determinada não é nada. Mas o que é o “nada”? O puro nada é “[…] igualdade

simples consigo mesma, perfeita vacuidade, ausência de determinação e conteúdo;

indiferenciabilidade nele mesmo […] Nada é, com isso, a mesma determinação ou,

antes, ausência de determinação e, com isso, em geral, o mesmo que o ser puro é”

232Para uma análise detalhada acerca da dialética sistemática/dialética histórica cf. Arthur,
2004, pp. 17-39 e pp. 63-79.
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(HEGEL, 2016,  p.  85).  Essa configuração,  aparentemente,  frustra o propósito do

argumento hegeliano. Não se pode caracterizar a lógica, a realidade ou a filosofia, a

partir de ser = nada. Se o começo é o ser e o ser é nada, não há possibilidade de

iniciar o movimento porque o próprio nada é indeterminado, não possui conteúdo e é

igual a si mesmo, ou seja, não há movimento porque o ser está contido nesse início

em que não há nada. Disso decorre ser necessário uma “estrutura” que permite um

deslocamento do ser = nada para o ser com qualidade determinada. Hegel lista um

número de possibilidades e termina na suprassunção233. A suprassunção se dá no

devir.  O devir “[…] contém ser e nada como duas unidades tais, das quais cada

uma é, ela mesma, unidade do ser e do nada; uma é o ser como imediato e como

relação com o nada; a outra é o nada como imediato e como relação com o ser”

(HEGEL, 2016, p. 109-10). Ou seja, um determinado “ciclo filosófico” não termina

com o desfacelamento total de postulados e o início “a partir do nada” de outro. O

que ocorre se assemelharia, não de forma literal, ao movimento de rotação da Terra,

a saber: há um giro, processo de “fenecimento”, sobre os eixos que orientam esse

determinado ciclo e esse giro lança as bases para a origem e o desenvolvimento de

outros ciclos. O importante a se observar é que essa última forma de compreensão

da metáfora marxiana não implica uma “destruição” total  nem uma “origem” sem

precedentes. Pelo contrário, “[…] o próprio fenecimento já está pré-formado no que

vive;  sua  forma  deveria,  por  conseguinte,  ser  captada  na  mesma  peculiaridade

específica com que se capta a forma da vida” (MARX, 2018, p. 30). 

Qual  é  a  peculiaridade  específica  da  “forma”  que  a  filosofia  “assume”  nas

doutrinas epicurista,  estoica e cética, em sua relação com as precedentes? Para

Marx, essas três correntes de pensamento não se fundamentam e ou contrariam de

forma direta às teses platônicas e aristotélicas. Pelo contrário, epicuristas, estoicos e

céticos  tomaram  como  base  filosofias  pré-aristotélicas  tais  como  as  físicas  de

Heráclito, Parmênides e Demócrito. Essa é uma parte de sua especificidade. E é

assim que Marx as analisa e interpreta. Não em sua relação com os complexos

platônico e/ou aristotélico, mas em seu retorno às problemáticas pré-socráticas. Na

interpretação clássica, isso torna a filosofia epicurista um certo ecletismo e até um

233cf. Hegel, 2017, p. 84-108.
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retrocesso em comparação com os sistemas clássicos legados pelos filósofos que a

precederam cronologicamente de forma mais direta. Para Marx, esse retorno é uma

especificidade positiva do epicurismo, do estoicismo e do ceticismo, e o ponto a

partir do qual deve se iniciar a sua análise. Logo após essa contestação, o texto traz

uma pergunta: “[…] se lançarmos um olhar para a história, epicurismo, estoicismo e

ceticismo são mesmos fenômenos particulares?” (MARX, 2018, p. 30). Será que a

conexão que mantêm com a filosofia  antiga  é individualizada ou será  que essa

relação deve ser analisada em conjunto? Essa pergunta nos direciona para outras

que demonstram os contornos da lógica marxiana acerca da história  da filosofia

grega  antiga.  Marx  se  pergunta,  por  exemplo,  se  o  fato  de  as  filosofias  pós-

aristótelicas que ele  analisa terem se voltado para concepções que precedem o

período “áureo” não deveria ter instigado às pessoas que se debruçaram sobre essa

história a se perguntarem o porque de a filosofia grega terminar em dois grupos

distintos, um deles sendo o ciclo epicurista,  estoico e cético e o outro a filosofia

alexandrina em vez de simplesmente afirmarem que aquele ciclo se caracterizaria

pelo “ecletismo”. De forma literal, “[…] não é um fenômeno no mínimo curioso que,

tempos  depois  das  filosofias  platônica  e  aristotélica  que  se  expandiram rumo  à

totalidade,  tenham emergido novos sistemas que não se basearam nessas ricas

formas  de  pensamento,  mas,  com  um  olhar  retrospectivo,  voltaram-se  para  as

escolas mais simples – para os filósofos da natureza no tocante à física, para a

escola socrática no tocante à ética?” (MARX, 2018, p. 31). Será que esse retorno,

considerado na leitura “clássica” como um atraso, não aponta para algo positivo?

Aqui  começa  a  se  delinear  uma  das  linhas  mestras  que  estrutura  toda  a

argumentação  do  texto  marxiano,  a  saber,  Marx  interpela  as  interpretações

dominantes em favor da filosofia epicurista porque considera que esta retrata uma

forma específica da autoconsciência.  Essa é a segunda diferença entre a leitura

marxiana  e  a  leitura  clássica.  Para  Marx,  essas  três  correntes  (epicurismo,

estoicismo e ceticismo) de pensamento representam “[…] de modo completo todos

os aspectos da autoconsciência, só que cada um como uma existência específica”

(MARX, 2018, p. 31, grifos meus). A terceira diferença tem como base a contestação

de que a importância da filosofia de Epicuro está em sua “forma subjetiva”. Essa
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diferença resulta das duas anteriores, a saber: não considerar o epicurismo como

um  “ecletismo”  pós-aristotélico  e  a  observação  de  que  há  naquele  uma

representação  específica  da  autoconsciência.  Essas  duas  ponderações  se

coadunam e dão forma ao raciocínio de que “[…] ao passo que os sistemas mais

antigos  são  mais  significativos  e  mais  interessantes  pelo  conteúdo,  os  pós-

aristotélicos – sobretudo o ciclo das escolas epicurista, estoica e cética – o são pela

forma subjetiva” (MARX, 2018, p. 31).

Mas o que significa “forma subjetiva”? A principio, é o “[…] suporte espiritual

dos sistemas filosóficos” (MARX, 2018, p. 31). A influência hegeliana é notável e se

faz notar tanto nos termos utilizados, “forma subjetiva” e “suporte espiritual”, quanto

na lógica em que se fundamenta o exercício marxiano. De fato, Marx afirma que

[…] em termos globais,  Hegel chegou a definir  de modo correto o
caráter  geral  dos  sistemas em questão.  No  entanto,  no grande e
ousado  plano,  digno  de  toda  a  admiração,  de  sua  História  da
filosofia,  que  constitui  o  momento  em  que  se  começa  a  datar  a
história da filosofia, foi em parte impossível entrar em minúcias; ao
mesmo tempo, sua visão daquilo  que ele chamou de especulativo
par excellence impediu,  também em parte,  o titânico pensador  de
identificar  nesses  sistemas  a  grande  importância  que  têm para  a
história da filosofia grega e para o espírito grego em geral.  Esses
sistemas são a chave para a verdadeira história da filosofia grega
(MARX, 2018, p. 22, grifos meus).

Os átomos: movimento, propriedades e a “consciência de si”

No início da segunda parte de sua Doktordissertation, Marx apresenta duas

diferenças específicas entre a atomística de Demócrito e a de Epicuro. A primeira

tem como base a forma como ambos compreendem a lógica do movimento dos

átomos. Para Marx, na física democrítica só existem dois tipos de movimentos: a

queda em linha reta e a repulsão. Na física de Epicuro há um terceiro movimento, o

clinamen. A outra diferença se encontra no problema das propriedades dos átomos.

Marx afirma que, em Demócrito, os átomos não possuem nenhuma característica

própria. Ou seja, não há diferenciação e mutabilidade entre os átomos. Epicuro, por

outro lado, afirmou que os átomos possuem propriedades diversas. De forma geral,

essa  é  a  estrutura  argumentativa  da  interpretação  marxiana.  Mas por  que Marx
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empresta primazia à teoria do movimento de Epicuro? E por que Marx se posiciona

em favor de Epicuro no que tange às propriedades dos átomos?

Demócrito reconhece apenas dois movimentos para o átomo, a queda em linha

reta e a repulsão entre os átomos. Epicuro, por sua vez, postula um triplo movimento

dos átomos no vácuo: 1) a queda em linha reta, 2) o desvio desta linha [c linamen] e

3)  a  repulsão mútua entre  os  átomos.  O  clinamen está  ausente  dos postulados

democríticos.  Por  quê?  De  acordo  com  Marx,  a  teoria  atômica  democrítica  é

determinista. Demócrito encerra o movimento dos átomos nos limites da linha reta.

Ou seja, não há a possibilidade de movimento autônomo dos átomos. Isso se dá

porque cada átomo, na medida, em que é concebido no movimento de queda, não

passa, portanto, de um ponto em movimento, mais precisamente, um ponto sem

autonomia, que renuncia à sua particularidade em uma existência bem determinada

– a linha reta que ele descreve. Com isso, como cada átomo é conservado na linha

e cada corpo formado por uma composição de átomos se mantém conservado na

linha  que  descreve.  Essa  configuração  levanta  alguns  problemas:  se  não  há

diferenciação entre átomos, e os mesmos se mantém em um movimento perene que

impede sua interação, como se formam os objetos compostos? Como podem existir

compostos  diferenciados  formados  por  átomos  indiferenciados  que  não  se

relacionam? O fato de os átomos estarem em constante movimento em uma linha

reta significa que os mesmos não existem, de fato, mas desparecem na linha porque

a solidez do átomo ainda nem existe enquanto ele for compreendido apenas como

caindo em linha reta. De acordo com a interpretação marxiana, isso ocorre porque

enquanto  o  átomo  estiver  em  movimento  no  vácuo,  representado  como  vácuo

espacial,  ele é a negação do espaço, ou seja,  é um ponto espacial.  Por isso, a

solidez do átomo só pode advir de um princípio que nega toda a esfera do espaço.

Além  disso,  na  medida  em  o  movimento  do  átomo  é  uma  linha  reta,  ele  é

determinado  puramente  pelo  espaço  e  sua  existência  é  puramente  material.  Há

também a repulsão, mas esta também só ocorre nos limites da linha que descreve o

único movimento possível  dos átomos.  Como podem os átomos se repelirem se

cada qual se mantém em um movimento retilíneo que impede a aproximação e o

contato? Com base nessa estrutura, Marx lança a seguinte pergunta: será que não
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há uma outra  possibilidade? Será  que os  átomos não possuem particularidade?

Para  ele,  a  resposta  para  estas  questões  está  no  movimento  de  declinação

introduzido por Epicuro.

A física de Epicuro pode ser resumida em doze princípios elementares: 1) a

matéria não pode ser criada, 2) a matéria é indestrutível, 3) o universo é composto

por corpos e pelo vazio, 3) os corpos se dividem em simples e compostos, 4) a

multiplicidade de átomos é infinita, 5) a extensão do vazio é infinita, 7) os átomos

estão sempre em movimento, 8) a velocidade do movimento dos átomos é sempre

uniforme, 9) o movimento é linear no espaço e vibratório nos corpos compostos, 10)

os átomos são capazes de declinar de seu movimento em linha reta, 11) os átomos

são caraterizados por três qualidades (peso, forma e tamanho), 12) o número das

diferentes formas dos átomos não é infinita, mas também não é mensurável. Os seis

primeiros versam sobre a ordenação do universo, os princípios sete, oito, nove e dez

descrevem o movimento dos átomos, e os dois últimos detalham as qualidades dos

átomos.

Dentre  estes  doze  princípios,  Marx  foca  seus  esforços  e  sua  atenção  no

décimo, ou seja, no clinamem. Marx continua a se remeter à terminologia hegeliana

em sua análise do clinamem. Por isso, epergunta “[…] como Epicuro pode realizar a

pura determinação formal do átomo, o conceito da pura particularidade, que nega

toda  existência  determinada  por  outra?”  (MARX,  2018,  p.  76).  A particularidade

abstrata só pode operar seu conceito, sua determinação formal, o puro ser-para-si, a

independência em relação à existência imediata, a supressão de toda relatividade,

abstraindo  da  existência  com  que  ela  se  depara.  Ou  seja,  para  suprassumir  a

determinação formal, a particularidade abstrata, o átomo, tem que negar a existência

efetiva  com  a  qual  ele  se  depara:  o  espaço.  Isso  se  dá  pelo  movimento  da

declinação.  Isso porque,  para Marx,  a particularidade imediatamente existente,  o

próprio  átomo,  só  se  realiza  enquanto  tal  na  medida em que  se  refere  a  outra

existência imediata, ou seja, outro átomo. Marx extrapola essa lógica para a campo

humano e  afirma que “[…]  o  ser  humano só  cessa de ser  produto  da natureza

quando o outro a que ele se refere não é uma existência diferente, mas igualmente

um  ser  humano  individual,  mesmo  que  ainda  não  seja  o  espírito”.  É  por  essa
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configuração mediada do movimento da declinação que Marx afirma que a repulsão

é a primeira forma da autoconsciência e que ela corresponde à autoconsciência que

se concebe como imediatamente  existente,  abstratamente individual.  Parece que

Marx volta a tangenciar as primeiras transições da Fenomenologia do Espírito que

vão da certeza de sensível à verdade da certeza de si. Em resumo, no movimento

da repulsão “[…] é realizado o conceito do átomo, segundo o qual ele é a forma

abstrata, mas também o oposto desta, ou seja, a matéria abstrata; aquilo a que ele

se refere de fato são átomos, mas outros átomos”. É em partes por essa mediação e

referência a outros átomos posta pela repulsão no movimento da declinação que

Marx  afirma que o  átomo nada  mais  que é  a  forma natural  da  autoconsciência

abstrata  e  deriva  disto  somado às  análises  sobre  as  qualidades  dos  átomos,  o

tempo e  os  meteoros,  sua  concepção  de  que a  física  de Epicuro  é  uma forma

específica da autoconsciência. 

A  categoria  autoconsciência  remete  à  estruturação  da  “consciência-de-si”

exposta por Hegel nos capítulos III  e IV da  Fenomenologia do Espírito.  Por isso,

pode  ser  vantajoso  analisar  brevemente  os  quatro  primeiros  capítulos  do  texto

hegeliano para, posteriormente, voltar a adentrar o texto marxiano com categorias

de graus de determinação mais intensos. 

Os capítulos em que se opera a suprassunção da consciência em que “[…] o

verdadeiro é para consciência algo outro que ela mesma” (HEGEL, 2016, p. 135)

para a consciência-de-si, ou seja, para a consciência que “[…] é para si mesma o

verdadeiro”  (HEGEL,  2016,  p.  135)  são nucleares para a compreensão tanto da

estrutura lógico-demonstrativa da Fenomenologia quanto para a análise da categoria

consciência-de-si.  No  texto  hegeliano  de  1807,  esses  capítulos  são  numerados

como III e IV e receberam os títulos, respectivamente, de “Força e entendimento;

fenômeno e mundo suprassensível” e “A verdade da certeza de si mesmo”. Nestes

capítulos se encontra a passagem de uma concepção dogmática para uma posição

transcendental. Essa passagem é provocada pelas tensões imanentes às figuras da

consciência. Com efeito, nesses capítulos, Hegel “[…] descreve o mundo tal como

ele se apresenta nas ciências naturais. O mundo das ciências naturais parece, para

Hegel, já predestinado a nos levar, atráves das suas contradições internas, ao ponto
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de vista  transcendental”  (SCHMIDT,  2012,  p.  21).  A  posição transcendental  que

caracteriza a figura da consciência-de-si se estrutura a partir da suprassunção das

contradições imanentes à figura da percepção. Essa é a figura da consciência que

precede, na exposição, a consciência de si. Com efeito, uma das perguntas que leva

à  compreensão  da  consciência-de-si  é:  quais  são  as  contradições  imanentes  à

percepção?  Para  Hegel,  o  ponto  nodal  do  problema  da  percepção  se  dá  no

tensionamento entre unidade e pluralidade. Mas esse problema não se apresenta

nem como contraposição direta nem como concomitância indiferenciada. A questão

entre  unidade  e  pluralidade,  em Hegel,  se  apresenta  por  meio  da mediação.  O

problema da percepção é o da mediação entre unidade e pluralidade. Mas não é a

mediação entre qualquer unidade e qualquer pluralidade, ou seja, entre a unidade de

algo que é uno em si e a pluralidade de algo que, em separado, é plural em si. Na

figura da percepção, o problema da mediação se dá entre a unidade da coisa e a

pluralidade de propriedades contingentes e inerentes à própria coisa. De forma mais

precisa,  no  centro  desta  questão  está  a  seguinte  problemática:  o  que  “define”

alguma coisa  é  sua unidade  ou  a  multiplicidade de suas  propriedades?  Se  é  a

unidade,  em que  medida  ela  se  expressa?  Qual  característica  da  coisa  une  as

partes que a compõe e, mais importante, por que essa unidade se sobrepõe às

variações das propriedades? Se é a mutiplicidade, as perguntas se mantém, mas

com o vetor invertido. Se a unidade da coisa se estrutura simplesmente a partir da

multiplicidade  das  propriedades,  se  a  coisa  é  um  simples  “também”  das

propriedades,  não  há  identidade  na  unidade.  Mas  se  a  unidade  se  sobrepõe  à

varição,  se constituindo como algo que se estrutura “antes”  das propriedades,  a

questão da identidade está equacionada. Não obstante, como alguma coisa a que

não se atribuem as propriedades que a estruturam pode ser algo distinto de outras

coisas? No horizonte dessa questão, o que está sendo analisado é a possibilidade

de  ser  válido  um  conhecimento  objetivo  sobre  a  relação  com  o  mundo.  Mais

especificamente,  a  validez  de  um  enunciado  exclusivamente  apegado  à

sensibilidade.  Para  responder  a  essa  questão,  a  partir  da  relação

unidade/multiplicidade, Hegel suprassume a dicotomia e postula que a coisa “[…]

não exclui de si as outras porque seja uno – já que ser Uno é o universal relacionar-
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se-consigo-mesmo,  e,  na  verdade,  ao  ser  uma,  ela  é  igual  a  todas  as  outras”

(HEGEL,  2016,  p.  101).  Com  isso,  a  figura  da  percepção  apresenta  seu

tensionamento e, a partir de si, apresenta a possibilidade de sua suprassunção. Mas

o que sustenta essa possibilidade? Como se suprassumem esses tensionamentos e

se torna possível “validar” a objetividade na relação com o mundo?

A figura  da consciência que aparece como momento de suprassunção dos

tensionamentos  da  percepção  é  a  figura  do  entendimento.  O primeiro  problema

dessa figura é compreender se a distorção se dá no objeto ou na consciência. Até

aqui,  as  figuras  da  consciência  (certeza  sensível  e  percepção)  perceberam  as

distorções no objeto. Mas a consciência percebeu, no limite da intensificação da

percepção, que o objeto aparentemente não pode suprassumir a distorção por meio

da qual  é  percebido.  Ou seja,  aparece para  a consciência  a  impossibilidade de

validar a objetividade da relação com o mundo porque o próprio mundo, enquanto

objeto que aparece de forma imediata, não sustenta sua validade e se distorce na

dicotomia unidade/multiplicidade. O entendimento, nesse contexto, deve dar conta

da suprassunção dessa dicotomia. Mas se essa possibilidade não aparece para a

consciência na ontologia da própria coisa [Dingontologie], qual o estatuto da figura

do entendimento? Em que lugar ele se dá? Parece que aqui é o início do movimento

no qual a consciência passa para a posição transcendental.  Para Hegel, aqui se

inicia o movimento lógico que leva a consciência da completa adesão à sensibilidade

para  uma  dimensão  suprassensível.  Isso  não  caracteriza  uma  dicotomização.  A

consciência não se descola do objeto, mas passa a se perceber como objeto. Essa

figura intensifica o grau de determinação das transições da consciência na medida

em  que  não  se  limita  ao  dado  fenomenal  tal  e  qual  ele  aparece  na  realidade

sensível. Mas essa mudança não dá conta da dicotomia. Como é possível, na figura

do entendimento, agora entendida como uma figura da própria consciência, ou seja,

da  consciência  enquanto  objeto,  que  uma  identidade  sustente  a  variação  da

multiplicidade? O mesmo problema da figura da percepção, no início,  tensiona a

figura do entendimento. 

No entendimento, como na percepção, a questão é a possibilidade ou não da

identidade de multiplicidades. Se há essa identidade, como ela se dá? Se não há, o
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objeto  desaparece  na  indeterminação  frente  a  outros?  Como  identidade  e

multiplicidade devem na  qualidade  do  objeto?  Mas  o  objeto,  agora,  não  são  os

objetos como aparecem para a percepção. Esses, aparentemente, não conseguem

sustentar  a  relação  identidade/multiplicidade.  Não  obstante,  eles  aparecem.  Por

suposição, algum outro fundamento deve organizar essa relação. Hegel não parte

de suposições, mas os limites desse trabalho impõe que não se apresente todos

momentos dessa transição. Por isso, é necessário supor que esse outro fundamento

funciona e organiza a relação de uma forma que sustente a possibilidade do objeto

aparecer  para  a  percepção  como  uma  identidade  que  suprassumi  em  si  a

multiplicidade. Esse fundamento deve ser uma dimensão em que a distorção do

objeto  na  percepção  aparece  organizada,  mas  essa  organização  não  parece

possível  no  próprio  objeto.  Logo,  essa  dimensão,  em  um  primeiro  momento,

organiza o objeto “de fora”. É uma dimensão que, nesse sentido, possui uma certa

prioridade ontológica.  Prioridade no sentido de dependência,  ou seja,  os objetos

dependem dessa dimensão que os organiza para sustentar a dimensão sensível que

é percebida. Com efeito, aparentemente, os objetos só possuem qualidade nessa

dimensão. Mas essa não pode ela mesma estar tensionada pelas distorções que

aparecem  à  percepção.  No  entendimento  deve  estar  suprassumido  algum

fundamento  que  escape  à  problemática  da  identidade/multiplicidade  e,  assim,  a

ordene. No texto hegeliano, esse fundamento é a lei. Textualmente, Hegel afirma

que 

[…]  através  de  sua  relação  com  a  simplicidade  do  interior  do
entendimento,  o  fenômeno  absolutamente  cambiante  vem-a-ser
diferença simples. Inicialmente, o interior é apena o universal-em-si;
mas  esse  Universal em  simples  é  essencialmente  e  também
absolutamente a diferença universal, por ser o resultado da mudança
mesma,  ou  a  mudança  é  sua  essência,  mas  mudança  enquanto
posta no Interior como é em verdade, e por isso nele recebida como
sendo  também  absolutamente  universal,  tranquilizada  e
permanecendo igual a si mesma. Ou seja: a negação é o momento
essencial do Universal; ela – ou a mediação – é assim, no Universal,
diferença universal. Essa se exprime na lei como imagem constante
do  fenômeno  instável.  O  mundo  suprassensível é,  portanto,  um
tranquilo reino das leis; certamente, além do mundo percebido, pois
esse só apresenta a lei através da mudança constante; as leis estão
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também presente no mundo percebido, e são sua cópia imediata e
tranquila (HEGEL, 2013, p. 117-118).

O termo fenomenologia [phänomenologie]  deriva do grego  phainomena,  que

significa aquilo que se manifesta, e logos, que pode significar explicação de acordo

com a  razão.  O  resultado  é  o  seguinte:  fenomenologia  é  a  explicação  racional

daquilo que se manifesta. No caso de Hegel, por se tratar de uma fenomenologia do

espírito, não parece incorreto afirmar que seja a explicação racional daquilo que se

manifesta  ao  espírito.  Mas  essa  explicação  é  indeterminada.  Dela  resultam

questionamentos como, por exemplo: o que é espírito, como e por qual motivo algo

se manifesta ao espírito, será que alguma coisa, de fato, se manifesta para o espírito

etc.  A  fenomenologia  hegeliana  pode  ser  considerada  um método  descritivo  de

padrões  de  conhecimento  que  se  interconectam.  Explicitado  de  outra  forma,  a

fenomenologia  é  um  método  de  descrição  da  formação  de  padrões  de

conhecimentos. Em um primeiro momento, essa descrição não objetiva afirmar a

verdade acerca do conhecimento, mas sim apresentar o conhecimento tal como ele

se manifesta para a consciência em um contexto determinado.  A fenomenologia

descreve como o objeto aparece para determinadas configurações de consciência.

Estas, por sua vez, são figuras ou padrões de consciência que emergem dentro de

determinados  contextos  históricos  e  culturais.  Com  efeito,  se  retrata  certas

configurações de consciência e se descreve como o conhecimento e a experiência

se tensionam nas várias tentativas do sujeito de conhecer o mundo.

Mas será que não se deve questionar e examinar o conhecimento antes de

expor as formas de aparência de algo para consciência? Esta parecer ser a primeira

etapa do estudo. De acordo com essa representação natural [natürliche Vorstellung],

“[…] a filosofia, antes de abordar a Coisa mesma – ou seja, o conhecimento efetivo

do que é, em verdade -,  necessita primeiro pôr-se de acordo sobre o conhecer”

(HEGEL, 1986, p. 67). De forma imediata, e considerando todas as diversas formas

de  aquisição de conhecimento  sobre  um objeto,  o  questionamento  da influência

daquele no processo de conhecer deste parece sensata e correta. Nesse caso, se

faz  necessário  limitar  a  análise  àquilo  que  há  de  comum entre  essas  “diversas

formas”. Qual é esse denominador comum? O que é constante nas relações que se
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estabelecem entre  um sujeito  do  conhecimento e  o  objeto  a ser  conhecido? De

forma  geral,  o  que  há  de  regular  naquelas  “diversas  formas  de  aquisição  de

conhecimento” é a utilização de um instrumento por meio do qual se estuda o objeto.

Esses instrumentos variam tanto quanto os procedimentos que se realizam por meio

deles.  O que se  pode afirmar ser  uniforme é  o  fato  de  que entre o  sujeito  que

conhece e o objeto a ser conhecido há um instrumento que possibilita ao primeiro

tomar ciência da estrutura do segundo. Com isso, a questão emerge sob uma luz

mais  determinada:  quando  se  trata  da  produção  de  conhecimento  é  preciso

considerar os limites e a natureza do instrumento por meio do qual se conhece o

objeto. No caso específico trabalhado por Hegel, as perguntas que resumem esse

posicionamento  podem  ser  textualizadas  da  seguinte  maneira:  será  que  o

conhecimento a partir do qual se descreve aquilo que se apresenta à consciência é

correto? O que se sabe sobre a consciência é correto? No que se refere ao objeto

que  se  apresenta  à  consciência,  nosso conhecimento  sobre  o  mesmo pode  ser

considerado um conhecimento correto? Quais é a natureza do instrumento utilizado

para tomar ciência daquilo que aparece para a consciência? Como essa natureza

influencia os  resultados obtidos? Com efeito,  a  partir  dessa posição,  parece ser

necessária  uma determinação mais intensa acerca da natureza e dos limites da

faculdade de conhecer. E isso parece ficar ainda mais claro quando se pensa na

produção de conhecimento sobre a consciência. Esse posicionamento é resumido,

no texto hegeliano, com a afirmação de que

[…] esse cuidado chega até a transformar-se na convicção de que
constitui um contrassenso, em seu conceito, todo empreendimento
visando conquistar  para a consciência o que é em si,  mediante o
conhecer;  e que entre o conhecer  e o absoluto passa uma nítida
linha divisória. Pois, se o conhecer é o instrumento para apoderar-se
da  essência  absoluta,  logo  se  suspeita  que  a  aplicação  de  um
instrumento não deixe a Coisa tal como é para si, mas com ele traga
conformação  e  alteração.  Ou  então  o  conhecimento  não  é
instrumento  de  nossa  atividade,  mas  de  certa  maneira  um  meio
passivo, através do qual a luz da verdade chega até nós; nesse caso
também não recebemos a verdade como é em si, mas como é nesse
meio e através dele (HEGEL, 1986, p. 68).

Hegel,  por  sua  vez,  não  assume essa  postura.  Ao  contrário,  afirma que  a

simples  subtração  de  uma  possível  distorção  derivada  da  utilização  de  um
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“instrumento”  no  processo de conhecer  apenas “[…]  nos levaria,  de  fato,  aonde

estávamos”  (HEGEL,  1986,  p.  68).  Isso  acontece  porque  quando  se  retira  do

resultado do exame de um objeto aquilo que, supostamente, provêm da estrutura do

instrumento utilizado como meio para o exame deste objeto, o que sobra é apenas o

objeto  como ele  se  apresentará  no  primeiro  momento.  Uma nova  análise  deste

objeto, atráves de qualquer outro instrumento, mesmo que sejam conhecidos seus

limites, resultaria na mesma posição. Tome-se, por exemplo, a própria questão da

necessidade  de  questionar  a  faculdade  de  conhecer.  Esta  é  o  objeto  A.  Para

conhecer  o objeto A,  a  faculdade de conhecer,  será utilizado o instrumento B –

conhecidos seus limites e sua natureza. De acordo com a postura que afirma ser

necessário tomar ciência da estrutura e dos limites de B, a utilização indeterminada

de B para conhecer A pode levar a um resultado diferente de A. No resultado, e isso

acontece pela distorção derivada de B, A pode aparecer como C, D, ou E, de acordo

com a estrutura da B. O que antes era A agora é C, D, ou E. Não é incorreto afirmar

que houve um processo de elaboração e, agora, há um objeto elaborado que não é

idêntico  àquele  do  início.  Ao  mesmo  tempo,  esse  resultado  elaborado  parece

depender unicamente da natureza de B. O correto, então, é retirar do resultado C, D,

ou E, aquilo que deriva da alteração imposta por B. Mas ao retirar essa “alteração”,

ao remover B,  o  objeto A aparece novamente  qual  tal  aparecia no início.  Hegel

considerada esse processo inútil porque ao retirar “[…] de uma coisa elaborada, o

que o instrumento operou nela, então essa coisa […] fica para nós exatamente como

era antes” (HEGEL, 1986, p. 68). Mas se Hegel não assume esse posicionamento,

qual é o procedimento hegeliano?

A  posição  hegeliana  é  diametralmente  oposta  àquela  que  postula  a

necessidade  de  preceder  o  conhecer  por  uma  análise  dos  limites  do  ato  de

conhecer.  Para  ele,  “[…]  a ciência  se entrega espontaneamente  à sua tarefa,  e

conhece efetivamente” (HEGEL, 1986, p. 69). Esse é o fundamento que distingue a

postura hegeliana daquela apresentada anteriormente no que tange à possibilidade

de  conhecer.  Para  Hegel,  o  erro  não  está  no  conhecer,  mas  sim  nos

questionamentos sobre os limites do conhecer. Essa problematização, apresentada

nos  parágrafos  anteriores,  se  sustenta  em  uma  premissa  fundamental:  uma



283

diferenciação  entre  o  objeto  a  ser  conhecido  e  aquele(a)  que  conhece.  Essa

distinção instaura uma outra: a verdade do objeto e aquilo que é possível conhecer

sobre esta. Aqui,  o que antes aparecia de forma menos determinada como uma

distorção do objeto pelo instrumento, aparece como uma negação ao conhecer da

possibilidade de acessar a verdade do objeto e não somente o objeto. Disso resulta

uma bifurcação do próprio objeto entre o objeto passível de conhecimento, mesmo

que distorcido pelo instrumento, e a verdade do objeto ou aquilo que não é passível

de distorção. Esses são os problemas frente aos quais Hegel se posta em posição

inversa. O texto hegeliano afirma que a ciência dá conta do objeto, possibilita que se

tome contato com o objeto mesmo e se produza conhecimento sobre ele. Ou seja, é

possível versar sobre aquilo que aparece à consciência porque as coisas aparecem

para a consciência como são e a consciência toma ciências delas mesmas e não de

simples  alterações  resultantes  do  procedimento.  Mas  a  consciência  não  toma

conhecimento  do  objeto  por  completo.  Ela  o  faz  atráves  de  padrões  de

conhecimento.

Mas isso não retoma o problema anterior de uma perspectiva distinta? Não é

necessário primeiro investigar os limites e a natureza dos padrões de conhecimento

antes de afirmar que a consciência toma ciência dos objetos que aparecem para ela

por meio desses padrões? O problema, para Hegel, não é o mesmo. A questão de

fundo no problema dos instrumentos é a da possibilidade ou não de conhecer a

verdade do objeto. Isso não é uma questão, na fenomenologia hegeliana, quando se

pensa em padrões de conhecimento. Um padrão não impossibilita a produção de

conhecimento  sobre  o  objeto  que se  apresenta.  Ele  configura  uma determinada

estrutura  de  conhecimento  sobre  o  objeto,  mas  o  conhecimento  produzido  por

padrões  é  conhecimento  sobre  o  objeto  mesmo.  Hegel  desloca  o  problema  da

possibilidade  de  conhecer  a  verdade  do  objeto  para  a  investigação  acerca  da

relação  entre  os  padrões  de  conhecimento  da  consciência  e  os  objetos  que

aparecem para  ela.  Esse deslocamento,  por  sua vez,  coloca  um outro  conjunto

problema.

Se a consciência produz conhecimento através de padrões, e os mesmos não

dão conta do objeto em sua completude, como fica a relação entre a consciência e o
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objeto que a ela se apresenta? Será que a consciência já carrega em si todos os

padrões de conhecimentos necessários para conhecer o objeto em suas diferentes

características? Se for assim, como se dá o processo de “seleção” que determina a

sequência de padrões a serem utilizados? Essa sequência é sempre a mesma e

independe  de  qual  objeto  se  apresenta  à  consciência?  Por  outro  lado,  se  a

consciência não carrega em si todos os padrões de conhecimento, como esses se

desenvolvem? É na relação da consciência com o objeto ou apenas na consciência?

Se um padrão se desenvolve na relação entre a consciência e o objeto que aparece,

ele pode ser utilizado quando outro objeto se apresentar? Se não, a consciência

deve desenvolver um conjunto de padrões para cada objeto que aparece? Se um

padrão de conhecimento se desevolve apenas na consciência, sem a necessidade

um objeto que apareça, como isso ocorre e por que ocorre? Por fim, considerando o

postulado  de  que  a  consciência  produz  conhecimento  sobre  o  objetos  que  se

apresentam a ela por meio de padrões, esse processo, que pode ser denominado

“ciência”, tem início pelo padrão mais  ou menos determinado? O texto hegeliano

possibilita que se responda a esse conjunto de questões começando pela última. De

forma literal, o que se encontra no texto hegeliano é que

[…]  a  ciência,  pelo  fato  de  entrar  em  cena,  é  ela  mesma  uma
aparência  [fenômeno];  seu entrar  em cena não é  ainda  a  ciência
realizada  e  desenvolvida  em sua  verdade.  Tanto  faz  neste  ponto
representar-se que a  ciência é aparência porque entra em cena  ao
lado de outro [saber], ou dar o nome de ‘aparecer da ciência’ a esses
outros saberes não verdadeiros. Mas a ciência deve libertar-se dessa
aparência, e só pode fazê-lo voltando-se contra ela. Pois sendo esse
um saber não verdadeiro, a ciência nem pode apenas jogá-lo fora –
como visão vulgar das coisas, garantindo ser ela um conhecimento
totalmente  diverso,  para  o  qual  aquele  outro  saber  não  é
absolutamente nada – nem pode buscar nele o pressentimento de
um saber melhor (HEGEL, 2013, p. 71).

Esse postulado fundamenta duas afirmações:  a) a ciência se inicia com os

padrões  menos  determinados,  b)  mesmo  nesse  estágio  de  indeterminação,  os

padrões, passíveis de serem entendidos como ciência,  não devem importar nem

carregar nenhum tipo de estrutura exterior à  consciência.  O objetivo de Hegel  é

tentar entender como se desenvolvem os padrões de conhecimento da consciência

sem recorrer a proposições exteriores a ela. Com isso, a fenomenologia hegeliana
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pretende ilustrar de forma imanente à consciência como esta produz conhecimento

sobre objetos. Esse procedimento têm como fundamento primordial a ausência de

pressuposição [Voraussetzungslosigkeit].

Mas se a questão não se limita mais ao problema de analisar a natureza e os

limites  do  conhecer,  se  Hegel  postula  que  a  consciência  conhece  os  objetos

mesmos por meios de padrões de conhecimento, e se esses padrões não dão conta

do objeto em sua totalidade num primeiro momento porque a própria ciência aparece

primeiro como fenômeno, como descrever o processo que a consciência percorre de

um padrão até o outro?

Com efeito, é isso que Hegel intitula “fenomenologia”: um método que descreve

as  formas  como  uma  determinada  configuração  de  consciência  resolve  a

disparidade, o conflito, entre seu padrão de conhecimento e a experiência concreta,

entre saber e verdade. O objetivo da fenomenologia é narrar o movimento de uma

determinada  configuração  de  consciência  em  direção  a  uma  configuração  com

determinação mais intensa. Mas como isso ocorre?

Esse  movimento  é  uma experiência  da  própria  consciência.  Para  Hegel,  o

movimento tensional  imanente à  consciência  é o motor  de  desenvolvimento das

formações de consciência. O que é e por que há esse tensionamento? A resposta

começa a se delinear quando se compreende o Hegel considera “consciência”. Esta

última, na fenomenologia hegeliana, descreve uma estrutura tensional que relaciona

alguém que conhece com algo a ser conhecido. Do ponto de vista do conhecedor, o

ato de conhecer tensiona, em primeiro lugar, uma alegação de conhecimento com a

forma  aparente  do  objeto.  Essa  última,  nesse  tensionamento,  é  tomada  como

verdade.  O  que  se  tem são  múltiplos  tensionamentos  entre  quem conhece  e  a

legalidade  imanente  ao  objeto.  Cada  grau  de  determinação  na  construção  de

conhecimento  se  fundamenta  nesses  tensionamentos  em  que  a  consciência

compara  seus  padrões  e  alegações  com  a  experiência  do  objeto.  Quando  a

consciência percebe que há uma distorção entre a experiência que ela tem do objeto

e  o  padrão  de  conhecimento  que  fundamentou  essa  experiência,  a  consciência

suprassume o padrão e reestrutura sua relação com o objeto. Nesse processo, ela

reconstrói  também o  tensionamento  entre  si  e  o  objeto.  Essa  reconstrução  não
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representa  a  possibilidade  de  um  conhecimento  “verdadeiro”,  mas  recoloca  a

consciência em outros tensionamentos. 

O movimento se dá de acordo com o seguinte esquema: 1) a consciência entra

em contato com um determinado objeto e constrói um saber sobre este, 2)  compara

este saber sobre o objeto com o próprio objeto,  3) se dá conta de que o saber

produzido não condiz com a verdade do objeto, 4) suprassumi o saber anterior, em

relação com o objeto, 5) constrói um saber de grau de determinação mais intenso

sobre este, 6) entra em contato novamente com o objeto, a partir dessa configuração

de conhecimento mais intensa, 7) compara este conhecimento com a experiência do

objeto. Esse último momento dá início há um novo movimento. A consciência retorna

ao momento um após o término do momento sete. O movimento se repete, mas em

um grau de determinidade mais intenso.  De modo geral,  o caminho dialético da

consciência  [Bewußtsein]  na  fenomenologia  [phänomenologie]  se  inicia  com  a

certeza sensível, passa pelo entendimento, pela razão, pelo Espírito, pela religião e

termina no Saber absoluto que, por sua vez, retorna à certeza sensível. Aquilo que

uma  determinada  configuração  de  consciência  toma  como  saber  sobre  um

determinado  objeto  não  condiz  com  a  verdade  do  objeto  e,  por  isso,  esta

configuração entra em conflito consigo mesma no momento em que intenta construir

saber sobre este objeto. Esse movimento leva a consciência à suprassunção desse

conhecimento em favor de uma configuração mais complexa por meio da negação

do objeto. E por que é necessário partir dessa investigação sobre a formação do

conhecimento? De acordo com Hegel, isso se dá porque

[…] segundo uma noção natural [natürliche Vorstellung], a filosofia,
antes  de  abordar  a  Coisa  em si  [die  Sache  selbst]  –  ou  seja,  o
conhecimento efetivo [wirkliche Erkennen] do que é, em verdade –
necessita  primeiro  entender-se  [sich  zu  verständigen]  sobre  o
conhecer [Erkennen],  o qual se considera ou um instrumento com
que se domina o absoluto [Absoluten], ou um meio atráves do qual o
absoluto e contemplado (HEGEL, 2013, p. 69).

Com isso,  o retorno ao texto de Marx se torna mais determinado porque é

possível  partir  de uma compreensão da leitura marxiana da física epicurista  que

considera a última um momento de um devir em direção de uma categorização na

qual o movimento real do objeto aparece refletido idealmente em diferentes graus de
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determinação. A física de Demócrito, por parecer apegada à empiria pode aparecer,

agora, como uma forma específica da certeza sensível [der sinnlichen Gewißheit]. A

física de Epicuro, por outro lado, aparece como forma específica da autoconsciência

não porque nega a física democrítica, mas porque a suprassumiu em um grau mais

intenso de determinação a partir da legalidade imanente ao próprio objeto: o estudo

da physis. Esse estudo não se limite à aparência, mas considera as concreções que

a suprassumem, a saber, o tempo e os meteoros. 

Demócrito e Epicuro partem da mesma premissa sobre o tempo: a dimensão

cronológica não é um componente da categoria átomo. O átomo, para ambos, é

pura relação consigo e, por isso, não comporta o princípio da mutabilidade. Epicuro

e Demócrito estão de acordo nesse ponto. O clinamen epicurista não significa que o

átomo se relative e apresente uma legalidade diferente ao fim do movimento que

percorre.  A  essencialidade  do  átomo  continua  a  mesma,  ou  seja,  ser  um  dos

princípios  fundamentais  de  constituição  da  realidade.  Suas  qualidades  não  se

alteram.  Os  corpos  derivados  não  caracterizam  um  processo  de  alteração  na

composição dos próprios átomos. Esses, embora formem uma infinidade de corpos

compostos, sustentam sua ordenação anterior ao contato resultante do desvio e dão

forma aos compostos na medida em que a diferença entre os átomos é mediada.

Com efeito, não é uma mudança em um átomo que possibilita a existência de corpos

compostos,  mas  a  mediação  entre  átomos  diferentes  entre  si  que  mantém sua

legalidade imanente. Considerando essa configuração, o que acontece quando se

considera  o tempo? Os  átomos são os  mesmos sempre,  não se  alteram e não

emergem de nenhuma substância que os precede. Nesse sentido, são imutáveis

mesmo quando inseridos em um contexto temporal. Disso resulta de imediato que

para ambos “[…]  o tempo deve ser excluído do conceito do átomo, do mundo da

essência” (MARX, 2018, p. 103). Os átomos só aparecem como imutáveis e não

relativizantes quando se abstrai a temporalidade de sua configuração. Para Marx,

esse é o fundamento temporal que sustenta tanto a physis de Demócrito quanto a de

Epicuro.  A partir  disso,  o  texto marxiano questiona como o tempo “[…]   que foi

afastado do mundo dos átomos, passa a determinar para onde ele é transferido”

(MARX, 2018, p. 103). 
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Isso  se  dá porque  os  átomos  são  subsumidos  pelos  meteoros.  A  física

democrítica não suprassume o horizonte da problemática empírica. Aqui, há mais

um  movimento  de  intensificação  do  grau  de  determinação  da  leitura  que  Marx

apresenta da physis de Demócrito. Do determinismo do movimento dos átomos na

linha à coagulação da investigação astronômica no horizonte do fenômeno, Marx

continua a situar a filosofia de Demócrito no campo de uma razão que ainda não é

ingênua, mas puramente natural, limitada exclusivamente à aparência. Nessa razão,

as questões astronômicas em Demócrito aparecem como um retrocesso em relação

à  teoria  atômica.  Um  retrocesso  de  caráter  não  valorativo,  mas  um  retrocesso

formal. Esse processo não indica uma direção, um retorno no horizonte temporal,

mas  um  recuo  lógico  no  grau  de  determinação.  Quando  empresta  primazia  ao

fenômeno nos seus estudos sobre a configuração astronômica, Demócrito retorna a

uma posição lógica menos determinada do que aquela em que situa o determinismo

imanente  aos  átomos.  Se  o  último  responde  à  necessidade  e,  por  isso,  a  um

estatuto metafísico, o primeiro está circunscrito à manifestação. Por estar inserido na

seara hegeliana, para Marx essa lógica não contém a possibilidade de suprassumir

o objeto em determinações mais intensas. A  physis  democrítica não se tensiona,

mas  pende  integralmente  ora  para  um  empirismo  mecanicista  ora  para  um

essencialismo.  Por  não  devirem  uma  na  outra,  essas  fronteiras  se  mantêm

encerradas em si e, concomitantemente, mantêm a physis polarizada entre átomos

que, essencialmente, compartilham características das quais não podem se furtar e

corpos celestes que diferem fenomenalmente entre si ao mesmo tempo em que são

formados por átomos essencialmente idênticos. Esse esquema é coerente com a

forma como Marx compreende a história da filosofia grega. A lógica democrítica, por

si, não está errada. Os corpos celestes, de fato, aparecem em uma multiplicidade de

formas que são formadas pelos átomos. No argumento marxiano, esse é o lugar que

o pensamento democrítico ocupa nos graus de intensificação da determinação da

lógica  grega.  O momento  que o  suprassume é  a teoria  dos corpos celestes  de

Epicuro.

A leitura marxiana dos corpos celestes na física epicurista apresenta a última

como marcada por uma tensão entre aparência e essência. Mas como se dá essa
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tensão? A questão está em um momento menos determinado do que os próprios

corpos celestes: os átomos. Se cada átomo é um e desvia da linha, se furtando à

necessidade,  os  compostos  formados  não  compartilham  nenhum  fundo  comum.

Esse  poderiam  ser  os  próprios  átomos,  mas  os  átomos  possuem  propriedades

diferentes entre si.  As últimas são infinitas, por isso, parece improvável que dois

átomos  compartilhem  alguma  característica  diferente  do  fato  de  seres  átomos.

Concomitantemente, o clinamen permite que os átomos se furtem à determinação

da  linha,  mas  os  átomos  permanecem  átomos.  Eles,  talvez,  não  compartilhem

características efetivas, mas, em essência, são um dos pólos imutáveis a partir do

qual  se  compõem os  corpos.  O  movimento  dos  átomos  é  contingente,  mas  os

átomos,  aparentemente,  permanecem  ligados  à  necessidade.  De  um  prisma

dicotômico clássico, o argumento epicurista não se sustenta. A física de Epicuro é

relativista  ou  essencialista?  A  centralidade  do  clinamen,  para  Marx,  afasta,

aparentemente, um essencialismo. Nesse caso, há um relativismo? O problema com

esse  relativismo  é  a  aparente  imutabilidade  da  essência  dos  átomos.  Como  se

“resolve” essa tensão? Para Marx, é a teoria dos corpos celestes que permite a essa

tensão se “reconciliar” em um grau de determinação mais intenso. Mas isso só se dá

quando se concebem os átomos e os corpos celestes em termos qualitativamente

diferentes daqueles da pressuposição da separação [Getrennheit] entre aparência e

essência  na representação.  A tensão na física  epicurista  se dissolve  quando se

compreendem os corpos celestes como ser aí determinado em devir. Mais uma vez,

Marx se utiliza da lógica hegeliana em sua leitura da filosofia de Epicuro. O cerne

deste argumento pode ser encontrado nas primeiras partes do primeiro volume da

Ciência  da  Lógica.  O  “restante”  do  movimento  que  constitui  o  processo  de

intensificação  nos  graus  de  determinação  categorial  da  lógica  não  se  ausenta.

Proceder a partir de uma disposição que cinde o processo acarretaria em se colocar

fora da imanência do movimento real do objeto e, em consequência, fora do sistema

de Hegel e do complexo lógico-categorial de Marx.
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