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“A miséria religiosa é, de um lado, a expressão 

da miséria real e, de outro, o protesto contra a 

miséria real. A religião é o suspiro da criatura 

aflita, o estado de ânimo de um mundo sem 

coração, porque é o espírito da situação sem 

espírito. A religião é o ópio do povo”. 

(KARL MARX, Crítica da filosofia do direito 

de Hegel – Introdução). 

 

 

 

“Em toda a teoria da violência, aceitamos a 

premissa de que, até hoje, todas as formas de 

sociedade tiveram de fazer uso da violência, a 

qual, em sua forma organizada, se denomina 

Estado (...) As diferentes formas de organização 

social e política devem, portanto, ser 

explicadas, não pela maneira como exercem a 

violência, que permanece sempre a mesma, mas 

sobre quem recai a violência, aquilo que é 

usurpado: os produtos e as forças produtivas de 

cada época e a estrutura originária desses 

produtos e dessas forças produtivas” 

(FRIEDRICH ENGELS, Anti-Dühring, 

trabalhos preliminares). 

 

 

“Proletários de todos os países, UNI-VOS!” 

(MARX & ENGELS, Manifesto do Partido 

Comunista). 
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RESUMO 

 

O tema principal do presente trabalho é o recrudescimento da violência em toda a sociedade 

capitalista hodierna. Aborda-se o tema em tela, através da articulação entre os dois objetos 

principais da nossa questão – a violência estrutural na sociedade e na educação burguesas. Faz-

se o exame e a análise destes objetos no âmbito do roteiro programático de Marx e Engels. 

Utiliza-se uma vasta bibliografia dos autores, na qual pode-se encontrar elaborações que 

satisfazem ao esclarecimento e à resolução da problemática que inquieta o autor da pesquisa. 

Os objetivos precisos desta tese de doutorado é o de saber, fundamentalmente, sobre quem recai 

a violência na sociedade burguesa. E de como se dá conta da natureza da violência na educação 

escolar. O agravamento da violência em todo o mundo é uma situação periclitante. A pesquisa 

mostra como a sociedade civil-burguesa surge com a violência. E de como nos nossos dias, o 

estado econômico, de interesse exclusivo dos burgueses dominantes, pela produção da mais-

valia, do lucro e da acumulação do capital, perpetua a violência por meio da exploração do 

trabalho sob o regime do salariato. Isto significa que a violência é inerente ao modo de 

produção capitalista. O que implica o exercício dela em toda a estrutura social, reafirmada no 

poder do Estado, e expandida, logicamente, aos elementos constitutivos da sociedade civil, 

como se dá no caso da educação escolar. Faz-se a presente pesquisa referente a uma leitura 

imanente da teoria marx-engelsiana. Trata-se, portanto, de um trabalho teórico. Contudo, 

considera-se também, é lógico, as epifanias da violência hoje, a sua observação empírica. Por 

conseguinte, constrói-se esta pesquisa e os seus resultados, conforme um desenvolvimento e 

realização que implicam uma relação crítica entre as elaborações teóricas de referência e o 

próprio meio material pesquisado. Pretende-se com isto, ter o suporte científico necessário e 

suficiente para mostrar como a sociedade burguesa é estruturalmente violenta. Mantém-se pela 

violência e precisa da violência para se expandir. E, deste modo, desconstrói-se os discursos de 

natureza meramente filosófica, política, administrativa, burocrática, ou moral que se arvoram a 

corrigir ou solucionar o problema da violência na sociedade e na educação brasileiras hoje. 

Pensa-se que somente através de uma transformação do mundo, que vise à formação de 

indivíduos humanos universais e livres, em uma sociabilidade alternativa – o comunismo, é 

possível a perspectiva da possibilidade real de uma sociedade e educação igualitárias e 

fraternas, nas quais os indivíduos sejam elevados ao seu legítimo título humano.  

 

Palavras-chave: Marx e Engels. Sociedade burguesa e violência estrutural. Capital e trabalho. 

Violência e educação. Emancipação humana e comunismo.  
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ABSTRACT 

 

The core theme of this work is the intensification of violence in today’s capitalistic society. The 

theme is presented on the screen, through the articulation between the two main objects of our 

question - structural violence in bourgeois society and education. The examination and analysis 

of these objects are done within the programmatic script of Marx and Engels. A large 

bibliography of the authors is used, in which one can find elaborations that satisfy the 

clarification and the resolution of the problematic that worries the author of these research. The 

precise objectives of this doctoral thesis are to know, fundamentally, over who falls the violence 

in bourgeois society. And how can one recognize the nature of violence education at school? 

The worsening violence around the world is a risky situation. These research shows how civil 

bourgeois society arises with violence. And as in our day, the economic state, of the exclusive 

interest of the dominant bourgeois, by the production of surplus value, profit and accumulation 

of capital, perpetuates violence by exploiting labor under the wage system. This means that 

violence is inherent in the capitalist mode of production. This implies the exercise of it in the 

whole social structure, reaffirmed in the power of the State, and logically expanded to the 

constituent elements of civil society, as in the case of educational school. The present research 

is based on an immanent reading of the Marx-Engelsian theory. It is, thus, a theoretical work. 

However, it deals also, of course, with the epiphanies of violence today, its empirical 

observation. Therefore, this research and its results are constructed, according to a development 

and realization that imply a critical relationship between the theoretical elaborations of 

reference and the factual material researched itself. The aim is to have the necessary and 

sufficient scientific support that must help us to check out if bourgeois society is structurally 

violent. It stands up by violence and, at the same time, needs violence to expand itself. And, in 

this way, discourses of a merely philosophical, political, administrative, bureaucratic, or moral 

nature are here deconstructed, especially when they intend to correct or solve the problem of 

violence in today’s Brazilian society and its educational system. It is thought that it is only 

through a structural transformation of the world, aimed at the formation of free and universal 

human individuals, within a framework of na alternative sociability -communism - that arises 

the concrete possibility of na egalitarian and fraternal society and education in which the 

individuals could be raised to their legitimate human title. 

 

Keywords: Marx and Engels. Bourgeois society and structural violence. Capital and work. 

                    Violence and education. Human emancipation and communism. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Iremos investigar um problema crucial da sociedade capitalista hodierna, a saber, o 

recrudescimento da violência em todo o mundo contemporâneo. Precisamente, trataremos no 

presente trabalho, enquanto o seu tema central, da violência estrutural na sociedade e educação 

burguesas, apoiados na postura teórica marx-engelsiana. 

Neste diapasão, a problemática que nos inquieta é, fundamentalmente, inquerir: 

Sobre quem e de que forma recai a violência na sociedade capitalista1? Qual é a natureza da 

                                                             
1 Para alguns críticos equivocados, a problemática desta presente tese poderia ser confundida com um axioma. Na 

verdade, por axioma, no sentido que nós entendemos, seguindo Ferrater Mora (2000, p. 243), na esteira de 

Aristóteles, é um exposto que possui, por assim dizer, “o imperativo que obriga ao assentimento uma vez que seja 

enunciado e entendido”. Neste diapasão, é preciso que o leitor tenha clareza de que Marx, contrariamente do que 

alguns, com leitura insuficiente de sua obra, imaginam, não trata, explicitamente, da violência estrutural, como 

procuraremos tornar compreensível no desdobramento deste trabalho. Este tipo de violência que é endógena à 

própria lógica do capital, é conceituada, no programa marx-engelsiano, tacitamente, através da teoria da 

exploração, ou seja, da categoria de mais-valia. Categoria que é central na teoria marxiana do valor, a qual embasa 

toda a obra do autor alemão e que é um contraponto científico direto à Economia Política clássica. Deste modo, o 

nosso problema não pode, metodologicamente, ser considerado como um axioma, mas, ao contrário, é uma questão 

que é construída a partir de um enredo conceitual que tem como fundamento a pesquisa de toda a vida intelectual 

e filosófica de Marx e Engels. Por exemplo, dizem estes autores: “A classe possuidora e a classe proletária 

representam a mesma alienação humana. Mas a primeira sente-se à vontade nesta alienação; encontra nela uma 

confirmação, reconhece nesta alienação de si o seu próprio poder e possui nela a aparência de uma existência 

humana; a segunda sente-se aniquilada nesta alienação, vê nela a sua impotência e a realidade de uma existência 

inumana. É, para empregar uma expressão de Hegel, no aviltamento, na revolta contra este aviltamento, revolta 

para a qual aquela classe é empurrada pela contradição entre a sua natureza humana e a sua situação na vida, que 

reside a negação franca, categórica total desta mesma natureza”. (MARX; ENGELS, s/d, p. 53). (Itálicos dos 

autores). Com esta citação pretendemos mostrar como Marx e Engels enfrentaram desde os seus primeiros escritos, 

um debate, em alto nível, com os intelectuais mais expressivos de sua época, a saber, o grupo dos economistas 

(Smith e Ricardo, entre outros, que só viam a riqueza e nunca a miséria do trabalhador, visto que tinham como 

naturais e eternas as relações de produção capitalistas. A economia política também não sabia distinguir trabalho 

concreto de trabalho abstrato etc.); Hegel (que só reconhece a positividade do trabalho e, em especial, o trabalho 

intelectual); o neo-hegelianismo (que supunha a autonomização das ideias); Bruno Bauer e consortes (defensores 

de um suposto elitismo crítico e da política liberal); os contratualistas (que achavam que a sociedade era resultado 

de um contrato entre homens livres); do materialismo feuerbachiano (que acreditava na união do gênero humano 

através do reconhecimento dos semelhantes, da espécie, pelo amor do homem pelo homem). Então, a nossa 

problemática não é uma axiomática, desde que os nossos próprios autores de referência empreenderam um grande 

esforço teórico e didático na construção e divulgação de sua própria crítica à ciência e filosofia burguesas, para 

daí construírem e publicarem a própria teoria. De verdade, os axiomas são definidos mediante a duas 

características: a indemonstrabilidade, em segundo, a evidência (cf. MORA, 2000, p. 243).  Nós, ao contrário, 

enveredamos nossa argumentação na direção da necessidade metodológica de que é preciso que se prove a validade 

do problema, justamente o que buscamos fazer no desenvolvimento desta tese. Axiomatização é uma concepção 

formalista, evidentemente estranha ao método dialético materialista marxista, visto que à concepção formalista 

importa mais a forma do que o conteúdo, enquanto à dialética, forma e conteúdo são momentos recíprocos do 

conceito como conceito, isto é, o conceito no qual a consciência se reconhece a si mesma, enquanto sabe que o 

conceito faz parte dela mesma. Hoje, aliás, como diz, acertadamente, Ferrater Mora (2000, p. 244), “não se hesita 

em tratar os axiomas como com enunciados hipotéticos”. Mesmo em se supondo que o nosso problema é uma 

axiomática, o que, é claro, não passa de um ledo engano, como já o mostramos, a filosofia e a lógica 

contemporâneas não tomam o axioma como um enunciado arbitrário; antes, pelo contrário, temos a liberdade de 

admiti-lo, de recusá-lo, de substitui-lo por outro enunciado etc. (Idem, ibidem). Além do que, para concluir esta 

nota, citaremos Marx e Engels, quando eles afirmam que ao se dizer que o proletariado e a riqueza são contrários 

e como tal constituem uma totalidade, isto, ainda, é algo insuficiente. Para os autores: “O proletariado e a riqueza 

são contrários. Como tal constituem uma totalidade. São ambos formações do mundo da propriedade privada. 

Trata-se de saber que lugar determinado ocupa um deles nesta contradição. Não basta dizer que são duas faces de 
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violência na educação escolar burguesa? O que somente será respondido, a nosso ver, 

adequadamente, articulando essa premente questão social – a violência na sociedade e na 

educação – com a sua gênese histórica e o processo da sua repercussão, o que evidenciará a sua 

natureza e a sua forma, remetendo nossa análise ao contexto do modo como se estrutura a 

produção sob o sistema do capital. 

Trabalharemos, pois, com o conceito de violência estrutural, tomando o 

recrudescimento da violência em todo o mundo capitalista hoje, enquanto o elemento 

articulador das circunstâncias que acompanham o processo histórico do capitalismo 

contemporâneo, sendo que é nesta inter-relação, ou seja – o recrudescimento da violência e o 

sistema capitalista hodierno –, que construiremos o nosso objeto: a violência na sociedade e 

educação burguesas.  

Nesta medida, a nossa hipótese é de que a violência na sociedade burguesa é de 

natureza estrutural, quer dizer, inerente à própria lógica do modo de produção capitalista. E 

que, portanto, para superá-la não é suficiente mudanças meramente cosméticas e/ou paliativas, 

tais como se nos apresentam as propostas vinculadas à sua forma político-estatal.  Isto é assim, 

visto que a estrutura do regime capitalista é embasada pela a aporia entre capital e trabalho. 

Sendo que o Estado tem a função de garantir a prevalência do capital sobre o trabalho e se 

constitui, então, como o próprio monopólio da violência. 

                                                             
um todo. A propriedade privada enquanto propriedade privada, enquanto riqueza, é forçada a perpetuar a sua 

própria existência; e por isso mesmo a do seu contrário, o proletariado. A propriedade privada que encontrou a 

satisfação de si mesma é o lado positivo da contradição”. (MARX; ENGELS, s/d, p. 53). (Itálicos dos autores). E 

para, guiados pelos ensinamentos de Marx, mostrar, ainda mais, a estreiteza de uma pretensa crítica, a qual não 

seria mais que arbitrária e confusa, de que o nosso problema de pesquisa seria um axioma, finalizamos com uma 

formulação do próprio Marx em O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852): “Finalmente, espero que o meu trabalho 

possa contribuir para afastar o termo ora em voga, principalmente na Alemanha, do chamado cesarismo. Nesta 

analogia histórica superficial esquece-se o mais importante, ou seja, que na antiga Roma a luta de classes 

desenvolveu-se apenas no seio de uma minoria privilegiada, entre os ricos cidadãos livres e os pobres cidadãos 

livres, enquanto a grande massa produtora, os escravos, formava o pedestal puramente passivo para esses 

combatentes. Esquece-se a significativa frase de Sismomdi: ‘O proletariado romano vivia a expensas da sociedade, 

enquanto a sociedade moderna vive a expensas do proletariado’. Com uma diferença tão cabal entre as condições 

materiais e econômicas das lutas de classe antigas e modernas, as formas políticas produzidas por elas hão de ter 

tanta semelhança entre si como o Arcebispo de Canterbury e o Pontífice Samuel”. (MARX, 1978a, p. 326). (Itálico 

do autor). Além do que hoje, novas teorias expressam que há necessidade de buscarmos “novos sujeitos”, “bem 

como de buscarmos uma relação ‘menos rígida’ entre o trabalho e as classes sociais do que a postulada por Marx”. 

(LESSA, 2011, p. 340). Enfim, “o fato de hoje, em um período contrarrevolucionário, as classes não adentrarem 

nas lutas políticas com uma identidade própria comparece nessas teorizações como fundamento para a necessidade 

de um novo conceito – ampliado – de trabalho e uma nova definição – menos rígida – de classe social (sic). E, 

para tanto, há que se repensar a relação entre o trabalho produtivo e o improdutivo, entre o trabalho intelectual e o 

manual, entre o trabalhador coletivo e profissões como o Serviço Social, a Educação, etc., com todas as 

contradições inevitáveis a essas opções teóricas”.  (Idem, ibidem). (Grifo nosso). Por fim, pensamos que é no 

contexto do modo capitalista de produção, como nós fazemos, que a problemática em questão deve ser entendida 

e colocada. Poderíamos, ainda, aduzir outros elementos em favor da formulação do nosso problema para este 

estudo. Contudo, por enquanto, nos daremos por satisfeito, visto que acreditamos que a nossa explicitação ficou 

clara para o leitor. 

11 
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Para a análise dessas questões, tomaremos como referencial teórico básico as obras 

de Marx e Engels, A Questão Judaica (1844), Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – 

Introdução (1844), Extratos do Livro de James Mill “Élémens d’Économie Politique” (1844), 

Manuscritos Econômico-filosóficos (1844), A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra 

(1845), A Sagrada Família (1845), Teses Sobre Feuerbach (1845), A Ideologia Alemã (1845-

1846), A Miséria da Filosofia (1847), Manifesto do Partido Comunista (1848), Trabalho 

Assalariado e Capital (1849), O 18 Brumário de Luís Bonaparte (1852), Discurso Pronunciado 

na Festa de Aniversário do “People’s Paper” (1856), Grundrisse  (1857-1858), Para a Crítica 

da Economia Política (1858-1859), Salário, Preço e Lucro (1865), Instruções para os 

Delegados do Conselho Geral Provisório (1866), O Capital - Livro I (1867), Anti-Dühring 

(1878), Glosas Marginais ao “Tratado de Economia Política” de Adolfo Wagner (1880), A 

Dialética da Natureza (1883), A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado 

(1884), Do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico (1892), O Capital - Livro III (1894) e 

Teorias da Mais-Valia (1905-1910), nas quais podemos encontrar elaborações que nos 

satisfazem ao esclarecimento e à possibilidade de resolução da problemática que resolvemos 

enfrentar. Trata-se, por conseguinte, de um trabalho teórico. Sem desconsiderar, é lógico, as 

epifanias da violência nos dias atuais, a sua observação empírica. De verdade, como nos dizem 

Marx e Engels, relativamente às formações sociais:  

 

A filosofia independente perde, com a exposição da realidade, o meio em que pode 

existir. [...] Essas abstrações não têm em si, separadas da história real, nenhum valor. 

[...] A dificuldade começa, ao contrário, ali onde se aborda a consideração e o 

ordenamento do material, seja de uma época passada ou do presente, onde se principia 

a exposição real das coisas. (MARX; ENGELS, 2007, p. 49-50). 

 

A pertinência do tema em tela se refere à grande comoção social, resultante da 

presença, cada vez mais alarmante, no cotidiano da sociedade e da escola, no que tange às 

manifestações da violência na atualidade. A observação empírica da história moderna, a qual 

implica a forma histórica da sociedade contemporânea, nos mostra o motivo, senão, melhor 

dizendo, a origem e o motivo da violência estrutural na formação social burguesa, a saber, a 

pobreza e a miséria da grande massa trabalhadora que esgota as próprias forças pelo trabalho 

assalariado e que somente tem interesse para o sistema do capital quando vende para o burguês, 

o capitalista, a sua força vital criativa – o seu trabalho. Contrariando, assim, a sua natureza 

ontológica, o homem passa então a negar o seu próprio ser, tornando-se o trabalho estranhado 

ao seu próprio criador, “enquanto cresce a riqueza de poucos, embora tenham esses poucos 

parado de trabalhar há muito tempo”. (MARX, 2006, p. 827). 
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E isto é assim porque a “produção capitalista não é uma produção do homem para 

o homem enquanto tal; em outros termos, não é uma produção social”. (MARX, 1987, p. 535). 

No capitalismo, os trabalhadores são estranhados aos objetos produzidos, no caso, as 

mercadorias, que são produzidas não para a satisfação das necessidades dos seus produtores 

diretos – os trabalhadores, mas sim para os interesses do mercado mundial, das trocas e, é claro, 

segundo os ganhos dos detentores dos meios de produção – os capitalistas. Diante disso, a 

Economia Política clássica é a sanção científica do capitalismo. A forma teórica que acelerou 

o movimento da sociedade das trocas, das trocas de mercadorias. O que implica a propriedade 

egoísta, isto é, a propriedade privada burguesa. Incorporando-a ao próprio homem, elevando-a 

a um poder da consciência e estabelecendo um pseudo-reconhecimento do homem enquanto 

trabalhador no movimento mesmo da propriedade privada. Tal procedimento da Economia 

Política, ao incorporar o trabalhador na esfera das mercadorias, revela a fetichização da 

propriedade privada tomada abstratamente do próprio homem enquanto trabalhador e teorizada 

como a sua essência. 

Historicamente, o movimento da propriedade privada, na transição do feudalismo 

para o capitalismo, altera radicalmente a forma da apropriação, visto que, os produtos não são 

frutos do trabalho do capitalista, “mas fruto exclusivo do trabalho alheio. [...] Os meios de 

produção e a produção foram convertidos essencialmente em fatores sociais”. (ENGELS, 1989, 

p. 58-59). E, no entanto, a apropriação é individual privada. O modo de produção capitalista 

resulta nesta forma de apropriação violenta, destruindo, contraditoriamente, o pressuposto sobre 

o qual repousa – a produção social. “Nesta contradição, que imprime ao novo modo de produção 

o seu caráter capitalista, encerra-se em germe todo o conflito dos tempos atuais”. (ENGELS, 

1989, p. 59). [Itálicos do autor]. Em suma, temos assim evidente a revelação da 

incompatibilidade entre algo absolutamente fundamental – a produção social e a apropriação 

capitalista. Portanto, fica então evidenciado que o regime do capital, desde o campo do trabalho, 

é uma violência. 

Quanto ao Estado, este tem a sua origem vinculada à conexão histórica entre família 

e propriedade privada, que tem como elemento capital o patriarcalismo, e a salvaguarda do 

direito de propriedade da classe social dominante economicamente. Deste modo, o Estado é de 

classe2. Servindo, então, aos interesses das classes dominantes, o Estado político, ou seja, o 

Estado enquanto tal, permite o livre curso de todos os elementos constituintes da sociedade 

civil, tais como a propriedade privada, a educação, a profissão, a posição social etc., 

                                                             
2 Cf. ENGELS, F. A origem da família, da propriedade privada e do Estado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1985. 
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proclamando, sem olhar as respectivas distinções, “que todo membro do povo é igual parceiro 

na soberania popular, e ao tratar do ponto de vista do Estado todos os elementos que compõem 

a vida real da nação”. (MARX, 1989, p. 44). Assim, o Estado legaliza e busca legitimar todos 

os elementos contraditórios das relações materiais na sociedade burguesa que a constituem e a 

mantém como sociedade de classes. Logo, é deste modo que a educação se revela e manifesta 

a sua natureza particular.  

Ora, o que mais se constata no trato aos sintomas da violência na educação escolar 

básica no Brasil de hoje – para uma delimitação temática, espacial e temporal, mais precisa, do 

problema da nossa pesquisa –, para muitos, é pensar numa questão que pode ser solucionada 

através do Estado, pelas políticas públicas, uma boa administração, batalhão escolar ou a 

militarização das escolas, psicopedagogias, etc. Contudo, como diz o professor Dr. Eduardo 

Chagas, “todos os Estados, na análise de Marx, buscam as causas de seus males em deficiências 

acidentais ou intencionais da administração, recorrendo, por isto, a medidas burocráticas para 

remediá-las ou solucioná-las” (CHAGAS, 2007, p. 78). Isso demonstra apenas uma coisa: a 

ilusão dos burgueses em superar os antagonismos das relações sociais através do seu aparato 

jurídico-político, o Estado. Mas, isto apenas recrudesce a violência, visto que, como já 

dissemos, seguindo Engels, o Estado, na forma política da sociedade organizada, é a própria 

violência. E esta prática da burguesia é algo que incorre no mesmo absurdo, conforme Engels 

(1979b, p. 143), do Sr. Dühring,  

 

de supor que os “Estados políticos” são a “causa decisiva da situação econômica”, (...) 

que o “poderio diretamente político” permitirá modificar esses “fatos de segunda 

ordem”, que constituem a “situação econômica” de modo a resistir ao irresistível 

desenvolvimento, [como se os seus efeitos econômicos] – “a rede do mercado 

mundial, dos bancos e do crédito, nos tempos atuais – pudessem ser varridos do 

mundo por meio dos canhões Krupp e dos fuzis Mauser”. [Grifo nosso]. 

 

Nós, pelo contrário, nos empenharemos em desconstruir tais discursos de natureza 

meramente política ou filosófica. Deste modo, fazemos nossas, aqui, as palavras de Wolfgang 

Leo Maar, ao se referir à obra de Teodor W. Adorno:  

 

A questão do poder e da ética, a dominação autoritária ou a democracia, não são 

examinadas como fundantes ou existências primárias (como ocorre na obra de 

Foucault, por exemplo) mas derivadas no curso do desenvolvimento determinado da 

formação social. (MAAR, 2011, p. 22).  

                                                  

Nessa acepção, mostraremos que, para uma boa formação educacional escolar, a 

qual implica a formação do homem integral, é preciso, antes de mais nada, ter-se claro que 
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discorrer sobre a educação dos estudantes é abordar não um conceito genérico e a priori de 

homem, o que, para Marx, seria algo ainda muito abstrato. Mas precisamos sim discorrer sobre 

os indivíduos humanos na sua existência histórico-social, indivíduos historicamente 

determinados, com um modo de produção e de atividade constituídos historicamente.  

Neste sentido, é certo que o primado da produção na existência humana constitui 

para Marx o cerne de toda a sua construção teórica. Contudo, dizer quer os homens produzem, 

que produzem socialmente, é algo ainda insuficiente; o que interessa a Marx é mostrar que o 

modo de produção da vida é relativo, quer dizer, é histórico, ou seja, que não é dado de uma 

vez por todas, que não é eterno, e o importante, teórica e praticamente, é mostrar o modo 

determinado da produção3.  

E mais, quando, por exemplo, Marx e Engels se referem às doutrinas materialistas, 

afirmam: 

 

Se o homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias 

humanamente. Se o homem é por natureza sociável, só desenvolverá sua verdadeira 

natureza na sociedade, e o poder da sua natureza deve medir-se não pela força do 

indivíduo singular, mas pela força da sociedade. (MARX; ENGELS, s/d, p. 197). 

 

E é com base nessa articulação que podemos inferir a possibilidade da construção 

de um modelo educacional que perspective uma sociabilidade humana livre4. É como diz 

McLellan (1983, p. 82), “a importância atribuída aos aspectos sociais do homem não faz senão 

estimular a individualidade do homem comunista não alienado, que ele [Marx] define como 

‘total’ ou ‘onilateral’”. [Grifo nosso]. 

Nessa trilha, o nosso objetivo é o de analisar e desconstruir, com base na observação 

empírica, fundamentados teoricamente nas elaborações de Marx e Engels, as expressões da 

violência na sociedade e na educação, na forma de um contraponto às propostas teóricas e às 

práticas efetivas, a exemplo das filosofias personalistas da educação, e nas sociologias 

academicistas, assim como nas psicopedagogias, centradas nas individualidades atomizadas do 

discurso tecnificista, particularmente interessante ao capitalismo. Bem como, também, das 

intervenções burocráticas estatais e administrativas, que se propõem remediar ou solucionar o 

fenômeno da violência na sociedade e na educação. 

                                                             
3 A este respeito, cf. NASCIMENTO, João Bosco B. do; RECH, Hildemar. L. O primado da produção e a relação 

entre os indivíduos na “Ideologia alemã”, de Marx e Engels – notas introdutórias, 2016, p. 15. 
4 Cf. também a mesma posição de CHAGAS, E, F. no seu “A natureza dúplice do trabalho em Marx: trabalho útil-

concreto e trabalho abstrato”. In: Trabalho, educação, Estado e a crítica marxista. Fortaleza: Edições UFC, 2009, 

p. 36. O qual embasado na crítica marxiana da economia política conclui que somente pela abolição “do trabalho 

imposto sob a forma de mercadoria” é possível o pleno desenvolvimento de cada indivíduo humano enquanto 

pessoa que se reconhece a si mesma ao reconhecer na sua atividade vital criativa a atividade dos outros indivíduos. 
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Assim, nossa intenção é a de analisar a relação entre a violência na sociedade e na 

educação. Mostrando como o sistema educacional, mais especificamente o sistema brasileiro, 

nas figuras de seus gestores, professores, e outros agentes, pensam e enfrentam as epifanias da 

violência na educação. O que significa pensar, para nós, então, em termos pedagógicos, um 

novo acesso a um marxismo atualizado e criativo, o qual, nas palavras e Ernst Bloch, o próprio 

Marx “representa a reviravolta na tomada da consciência do transpor concreto” (2005, p. 16).  

Bem, segundo a teoria marx-engelsiana, a emancipação humana não é alcançada 

através de mudanças formais que possam ocorrer na esfera do político – no Estado –, mas sim 

através de uma prática histórica que resulta numa nova estrutura de sociabilidade – no 

comunismo. Surgem assim, os dois objetos básicos da nossa tese – a violência na sociedade e 

na educação – anunciados no seu título e que constituirão os objetos principais das duas partes 

deste trabalho. Faremos, deste modo, duas análises, interligadas quanto ao conteúdo, mas 

separadas em partes. 

Na primeira parte, investigaremos como a violência é inerente ao regime do capital, 

mostrando a sua origem e desenvolvimento na sociedade burguesa. Mais especificamente, 

evidenciaremos como a sociedade capitalista nasce com a violência, mantendo-se e 

expandindo-se em um perpetuum mobile violento.  

Observaremos também de que forma Engels, nos textos examinados, corrobora a 

teoria de Marx quando este realiza a crítica da autonomia da política, ao explicitar o seu 

procedimento ontológico, tematizando as condições materiais de existência. Veremos, então, 

em Engels, o Estado tomado como uma categoria histórica que se manifesta de formas diversas 

conforme as contradições efetivas da sociedade, estabelecidas nos antagonismos das relações 

da vida material dos homens e de como isto implica, para que seja possível a emancipação 

humana universal, na necessária abolição do Estado. 

Tematizar o Estado se faz uma necessidade na presente tese – sob o risco da nossa 

exposição promover, erroneamente, um hiato, entre as concepções de violência na sociedade e 

na educação. Ocorre que a violência nas esferas supracitadas estão imbricadas endogenamente, 

tendo o Estado como a sua mediação efetiva.   

Na segunda parte, pretendemos verificar como, segundo Marx e Engels, a educação 

pode ser pensada como usurpação. Este conceito foi por nós elaborado em meio ao desafio do 

desenvolvimento de uma escrita autoral para entendermos a educação moderna como processo 

histórico, vinculado à expansão europeia na Ásia, América e África, sob a égide da economia 

mercantil e capitalista, que subjugou e ainda subjuga povos e nações, e, mais especificamente, 

a classe trabalhadora, ao longo de mais de cinco séculos. 
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Deste modo, o escopo desta tese é mostrar que a violência, na sociedade capitalista, 

é inerente ao seu modo de produção, na forma da exploração do trabalhador, sob o regime do 

salariato. O que é uma miséria. Isto se estende para a educação enquanto esta é subordinada a 

atual divisão social do trabalho. Portanto, a educação formal, sob o capitalismo, não passa de 

uma educação fragmentada e deformante das subjetividades. Sendo, por conseguinte, uma 

violência, uma usurpação. 

Pensamos, inclusive, que nos dias atuais e, mais especificamente, no Brasil, onde 

se vem experimentando um governo de extrema-direita, o que representa, para nós, um 

momento de recuo histórico, um retrocesso político – algo que sucede em significativa parte do 

mundo capitalista –, os professores estão sendo criminalizados, demonizados. Como exemplo, 

podemos dizer que o governo ultradireitista de Jair Bolsonaro (PSL), quer acabar, ao que parece 

na forma de um castigo, com a aposentadoria especial dos professores secundaristas. A proposta 

prevê idade mínima de sessenta anos e tempo de contribuição de trinta anos. Para ter direito ao 

benefício integral, precisarão contribuir durante quarenta anos. 

Porém, não negamos que há uma dialética entre educação como usurpação e 

educação como emancipação, visto que a escola, mesmo que seja de orientação burguesa, é um 

espaço da luta política, onde o sujeito histórico – o proletariado – se faz presente enquanto 

reivindica seus interesses e o próprio educador, pelos seus sofrimentos, pode vir a tomar para 

si a causa da luta revolucionária. Sendo que a penúria pela qual já há bastante tempo 

experimenta o professor da escola básica, hoje, em certa medida, a experimenta também o 

docente do ensino superior, como denuncia a matéria central do informativo nº 70 do ANDES 

(2017, p. 8):  

 

O aumento da carga de trabalho, a precarização das condições de trabalho, a 

mercantilização do ensino, a expansão desordenada das instituições de ensino superior 

(IES) e o produtivismo são algumas das fontes relevantes de sofrimento no trabalho 

docente, conforme o resultado de algumas pesquisas realizadas com a categoria das 

IES no país. 

 

Mas para evitarmos qualquer ambiguidade metodológica e para auferir, mediante 

este trabalho de tese doutoral, um ganho de originalidade e de contribuição ao marxismo, 

sabendo que a sociedade capitalista é pautada pelo roubo, pelo saque, pela exploração da classe 

dominante sobre a classe subordinada, sobre a apropriação da riqueza – a propriedade privada, 

que a constituição dessa sociedade é extremamente violenta, que é uma sociedade na qual a 

violência é visceral, então, nossa tese é a de procurar mostrar que há uma teoria da violência 
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em Marx, que pode ser aplicada a educação. E que esta teoria, corroborada por Engels, é 

atualíssima na discussão da violência na sociedade e na educação burguesas hoje.  

Não obstante, é importante destacar, aqui, que para o marxismo não faz o menor 

sentido analisar abstratamente a educação, pois ela precisa ser entendida como uma dimensão 

da vida social.  

 

Como qualquer outro aspecto e dimensão da sociedade, a educação está 

profundamente inserida no contexto em que surge e se desenvolve, também 

vivenciando e expressando os movimentos contraditórios que emergem do processo 

das lutas entre classes e frações de classe. (LOMBARDI, 2010, p. 21). 

 

Numa sociedade de classes, como é a sociedade capitalista, burguesia e 

proletariado, naturalmente, têm propostas pedagógicas contrárias.  

 

Assim, também no terreno das pedagogias populares vai-se desde as reformistas até 

as revolucionárias..., desde as que visam a uma emancipação como integração (na 

sociedade burguesa) das classes populares [...] até as que reclamam, pelo contrário, 

uma revolução da ordem burguesa, uma tomada do poder por parte dos proletários 

[...]. (CAMBI, 1999, p. 408-409).  

  

Nós advogamos a possibilidade da superação da violência na sociedade e na 

educação através de uma revolução social radical que, emancipando a classe trabalhadora, 

acabará, definitivamente, com a sociedade de classes, promovendo, deste modo, a emancipação 

humana universal. Não nos colocamos, como visto, enquanto teóricos reformistas que 

apregoam o que denominam de inclusão social. Antes, ao contrário, tomamos a posição do 

marxismo revolucionário, o qual acredita que a libertação, a auto emancipação dos 

trabalhadores é uma tarefa que somente a nós, enquanto classe consciente de sua condição, é 

destinada, abolindo, através da práxis revolucionária, a propriedade privada burguesa, a 

sociedade civil e o Estado, afirmando, deste modo, a origem da moderna sociedade sem classes.  

Pretendemos em conclusão, conforme os argumentos que desenvolveremos ao 

longo deste trabalho, haver mostrado como Marx e Engels insistem no fato de que a 

emancipação humana universal só se atinge na transformação histórica da produção, e não na 

esfera do político, nas transformações do Estado.  
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2 PARA UMA TEORIA DA VIOLÊNCIA EM MARX 

 

Aqui, pretendemos defender a tese de que na teoria de Marx, um dos seus 

componentes de fundamento é a denúncia da violência que o regime do capital provoca contra 

as trabalhadoras e os trabalhadores. Essa é tida como um elemento decisivo da própria 

sociabilidade do modo de produção capitalista, sendo, ela mesma, inerente, indispensável ou 

impreterível ao capitalismo.  

Pensamos a violência enquanto um constituinte imanente, intrínseco, à estrutura do 

capitalismo, o que se reproduz em exploração, opressão e repressão tanto na vida material 

quanto na vida espiritual da classe dos[as] trabalhadores[as]. Podemos mesmo afirmar que nos 

dias de hoje, dada a aporia entre trabalho e capital, no modo de produção capitalista, a miséria 

espiritual é tão intensa, ou mesmo mais candente que a miséria material. O que torna a sociedade 

capitalista cada vez mais violenta.  

Nesse diapasão, iniciaremos argumentando como a lógica e a semântica da 

violência na teoria marxiana, segundo pensamos, é inspirada pelas formulações da construção 

hegeliana do conceito. Desta forma, acreditamos que a estrutura de sustentação categorial e 

conceitual de uma teoria da violência em Marx é, em certa medida, tributária da dialética 

hegeliana, mesmo que revisada criticamente pelo nosso filósofo. Como sabemos, Marx (2006, 

p. 29) escreveu: 

 

Em Hegel, a dialética está de cabeça para baixo. É necessário pô-la de cabeça para 

cima, a fim de descobrir a substância racional dentro do invólucro místico. 

A dialética mistificada tornou-se moda na Alemanha, porque parecia sublimar a 

situação existente. Mas, na sua forma racional, causa escândalo e horror à burguesia 

e aos porta-vozes de sua doutrina, porque sua concepção do existente, afirmando-o, 

encerra, ao mesmo tempo, o reconhecimento da negação e da necessária destruição 

dele; porque apreende, de acordo com seu caráter transitório, as formas em que se 

configura o devir; porque, enfim, por nada se deixa impor; e é, na sua essência, crítica 

e revolucionária.    
 

Segundo Hegel, o conhecimento inicial, o do ser imediato, oferece-nos uma 

aparência do ser5; tal aparência comuta-se, em uma relação direta e ininterrupta, com o seu 

oposto. Hegel parece beber essa compreensão da realidade na fonte do pensamento sobre o ser 

de Heráclito. Pois, é este pré-socrático quem, primeiro, assevera seguramente sobre a unidade 

dos opostos, “como uma unidade de tensões opostas” (PESSANHA, 1978, p. XXX). Também, 

                                                             
5 Veja-se o Prólogo de Rodolfo Mondolfo para a Ciencia de la Lógica, de Hegel, 1968, p. 09. 
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conforme Pessanha (1978, p. XXX), para Heráclito “as oposições aparentes ocultam e sugerem: 

os contrários, em todos os níveis da realidade, seriam aspectos inerentes a essa unidade”. 

Isto fica mais claro, em se tomando os fragmentos de Heráclito de Éfeso, Sobre a 

Natureza (DK 22 B 1-126), quando o filósofo pensa a unidade nas transformações: “O deus é 

dia noite, inverno verão, guerra paz, saciedade fome; mas se alterna como fogo, quando se 

mistura a incensos, e se denomina segundo o gosto de cada” (B 67). (HERÁCLITO, 1978, p. 

85). Ou ainda: “As (coisas) frias esquentam, quente esfria, úmido seca, seco umedece (B 126)” 

(HERÁCLITO, 1978, p. 91). 

Isso conforme a dialética heraclitiana, que expressa as oposições como movimentos 

exteriores, escrevendo melhor, que vê as oposições a partir da natureza, está correto. No 

entanto, Hegel (1988, p. 139-140) diz:  

 

Ora, o puro ser é a pura abstração, por conseguinte, o absolutamente negativo, que, 

tomado também imediatamente, é o nada. 

O nada, enquanto este imediato, igual a si mesmo, é inversamente o mesmo que o ser. 

A verdade do ser, como a do nada, é, pois, a unidade de ambos; esta unidade é o devir. 

(Itálicos do autor). 

 

Então, em Hegel, o nada não está fora do ser. O ser e o nada são idênticos. Mas ao 

mesmo tempo são diferentes. A compatibilidade com a filosofia de Heráclito está, 

essencialmente, na ideia de que a ciência, a filosofia, deva ocupar-se, fundamentalmente, do 

vir-a-ser (Werden). O tornar-se. O fluir de Heráclito. Porém, não podemos deixar de atentar que 

em Hegel, diferentemente de Heráclito, a contradição é interna, o que gera a mobilidade a partir 

do objeto mesmo. Quer isto dizer que o movimento, o processo, segundo Hegel, já é 

contemplado na abstração, sendo que o processo de abstração heraclitiano ainda é incapaz de 

dar conta disto, visto que o filósofo de Éfeso, parte de oposições, contradições, externas, 

advindas da natureza, não se dando conta que no pensamento que se pensa a si mesmo, isto é, 

no próprio pensamento em si, no seu movimento mesmo, internamente, é que a oposição é 

gerada. 

Para Hegel, a lógica é a exposição da estrutura lógica do que é. E será esta então a 

pretensão de Marx ao fazer sua crítica da economia política: desvendar a estrutura lógica do 

capital. Sendo assim, a obra de Marx é uma ontologia, pois, pretende dizer o que é o capital.  

E voltando a Hegel, para este, a consciência não aceita passivamente as aparências 

imediatas. Entretanto, apreende-as no que elas resultam, sendo isto a verdade para além das 

aparências mesmas. Surge assim, o esforço de compreender também a relação entre objetos 

diferentes como a tentativa de entender que o movimento, o devir, é o verdadeiro do ser. 
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Do que Hegel trata mais especificamente, como o movimento do ser enquanto a sua 

verdade, é da sua relação de causalidade, propriamente, da ação recíproca nesta relação que 

implica atividade e passividade da substância. Sendo estes, então, os momentos decisivos da 

formulação do conceito. Hegel [1968, p. 504-505] diz:  

 

Antes toda a ação recíproca se apresenta como uma causalidade recíproca de 

substâncias pressupostas e que se condicionam: cada uma é, frente a outra, ao mesmo 

tempo substância ativa e passiva. [...] – A causalidade está condicionada e 

condiciona; o que condiciona é o passivo, porém o condicionado é também passivo. 

Este condicionar, ou seja, a passividade, é a negação da causa por meio de si mesma, 

posto que ela se converte essencialmente em efeito, e precisamente por isso é causa. 

Por conseguinte, a ação recíproca é só a causalidade mesma; a causa não só tem um 

efeito, senão que o efeito está em relação consigo mesmo como causa. (Itálicos do 

autor). 

 

Quer isto dizer que o conceito é formulado na simultaneidade da ação e reação. 

Nessa medida, a sintaxe da violência em Hegel propõe a emersão da violência enquanto o 

dínamo que impulsiona a formação do conceito. Para Hegel (1968, p. 502), a substância é 

padecente, quer dizer, sofre uma violência, pois – “a violência é a manifestação da potência, 

ou seja, a potência como algo externo”. [Itálicos do autor].  

Assim sendo, acreditamos que é nessa elaboração conceitual hegeliana, na qual 

aprofundaremos nossa investigação, logo a seguir, que Marx toma inspiração para pensar, 

agora, não apenas enquanto um movimento meramente conceitual, idealista; mas como 

pensamento concreto, a violência como sendo a parteira da história. Nessa continuidade, o 

primeiro subcapítulo da presente tese, será uma reflexão sobre violência em Hegel e Marx6. 

Apresentando, desde então, uma teoria da violência em Marx.           

 Já no segundo item deste capítulo introdutório, procuraremos mostrar como, para 

Marx, a sociedade burguesa surge com a violência. De como esta é um fenômeno intrínseco à 

lógica estrutural do modo de produção capitalista. Que a violência é o fundamento histórico da 

origem do capitalismo e que perdura e se perpetua, com agravantes sintomáticos, até os dias 

atuais. Isto, mediante a necessidade do sistema em se expandir, a troco da crescente exploração 

da classe trabalhadora submetida ao regime do trabalho assalariado, obrigando, portanto, a que 

os trabalhadores entrem forçosamente em uma concorrência universal. Tal concorrência os 

separa uns dos outros no mercado de trabalho, visto que, estes se veem coagidos a fazerem valer 

a venda da sua força de trabalho. Todavia, por outro lado, tais violências, sob as quais as 

                                                             
6 Conforme a nossa palestra intitulada “Reflexões sobre Violência em Hegel e Marx” na Mesa Redonda: Violência 

e Sociedade Burguesa em Debate da III Semana de Humanidades: A Formação do Sujeito em um Mundo em 

Crise”, FAFIC/UERN, 2016. 
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trabalhadoras e os trabalhadores são constrangidos(as), também os(as) aglutina. Marx e Engels 

dizem: 

 

São mostrados aqui, portanto, dois fatos. Em primeiro lugar, as forças de produção 

aparecem na condição de forças totalmente independentes e separadas dos indivíduos, 

na condição de mundo próprio ao lado destes, o que tem sua razão de ser no fato de 

que os indivíduos, dos quais elas são forças, existem estilhaçados e em oposição uns 

aos outros, ao passo que estas forças apenas são forças reais e verdadeiras na relação 

e na conexão destes indivíduos uns com os outros. De uma parte, portanto, uma 

totalidade de forças de produção que adotam, de certo modo, uma forma material e 

que para os mesmos indivíduos já não são suas próprias forças, mas sim as da 

propriedade privada e, portanto, apenas [são] as forças dos indivíduos como 

proprietários privados. Em nenhum outro período anterior as forças de produção 

haviam chegado a assumir essa forma indiferente para a relação dos indivíduos na 

condição de tais indivíduos, porque sua relação era ainda limitada. De outra parte a 

maioria dos indivíduos se opõe a essas forças de produção, indivíduos dos quais essas 

forças se desprenderam e que, portanto, despojados de todo conteúdo real de vida, 

transformaram-se em indivíduos abstratos e, por isso mesmo, veem-se postos em 

condições de se unirem uns com os outros na condição de indivíduos. (MARX & 

ENGELS, 2007, p. 94-95) (Itálicos do autor).  
 

Segundo Marx, é, portanto, o desenvolvimento histórico do movimento da 

propriedade privada, que se faz correspondentemente com o desenvolvimento das forças 

produtivas materiais, o que cria as condições, mediante o fato objetivo da divisão social do 

trabalho, do aparecimento de uma classe de proprietários privados – os burgueses capitalistas –

, e de uma outra classe de indivíduos, os quais estão completamente dissociados das forças 

produtivas enquanto suas próprias forças – o proletariado. Sendo que até a sua própria força de 

trabalho individual é considerada na relação mercantil de troca, implicando sua submissão ao 

mercado.  

Tal situação que leva à separação universal destes indivíduos, resulta da 

concorrência, mas também lhes possibilita a aglutinação através do reconhecimento de que eles 

têm interesses de classe bem definidos, sendo isto o que os faz vislumbrar a sua libertação. Por 

meio da abolição dos mecanismos funcionais que perpetuam o movimento e a manutenção da 

propriedade privada burguesa, acabando, de uma vez por todas, com a imposição da divisão 

social do trabalho, através de uma intervenção revolucionária radical, subvertendo a ordem 

social burguesa com a criação de uma nova forma de sociabilidade – o comunismo. 

É este, então, o lugar da luta política que cabe ao proletariado. É a condição de 

explorados, sob a natureza do modo de produção capitalista, que faz com que esses indivíduos 

se aglutinem em torno de um objetivo comum e busquem, através da luta política 

revolucionária, subverter a situação desumana na qual todo eles se encontram enquanto classe 

submetida aos interesses do capital. 
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2.1 Lógica e semântica da violência em Marx 

                            

O objeto do presente trabalho é, efetivamente, a violência estrutural na sociedade e 

na educação burguesas, conforme pensam Marx e Engels, como já anunciamos, desde o seu 

título. Tematizamos a violência nessa formação social, enquanto intrínseca à própria estrutura 

material dela. É isto que constitui a nossa pesquisa. Escrevendo de outra forma, o que queremos 

decifrar, de acordo com a teoria marx-engelsiana, é a sociedade civil-burguesa, a sociedade 

capitalista, mostrando, precipuamente, o porquê ela é fundamentalmente e inevitavelmente 

violenta. Sendo ela mesma – a violência – nessa sociedade, conforme Marx, “uma potência 

econômica” (MARX, 2006, p. 864). Pensamos que a violência é estrutural, como algo imanente 

ao capital e não externa à situação econômica. A coação, a força, a violência, são indissociáveis 

da lógica do sistema capitalista. Com isto, como já dissemos, estamos defendendo a tese da 

atualidade conceitual e categorial de Marx e Engels na abordagem da violência estrutural na 

sociedade e educação burguesas.  

Através da observação empírica constata-se, na sociedade de hoje, um 

recrudescimento da violência em todo o mundo capitalista.  Esta é uma das questões cruciais e 

das mais prementes da forma social burguesa.  Para nós, o problema relativo à violência na 

sociedade capitalista precisa ser averiguado, buscando-se não somente a clareza da gênese 

histórica da formação do modo de produção capitalista, mas ainda, procurando mostrar, com 

Marx e Engels, como a lógica estrutural do capitalismo, fundada na acumulação e concentração 

das riquezas geradas pelo trabalho abstrato na forma de trabalho assalariado, promove e 

reproduz as mais diversas formas de manifestações de violência na sociedade hodierna. E que 

elas provêm todas da mesma matriz: a violência do capital contra o trabalho7. 

De início, o que pretendemos aqui, é investigar e determinar onde é gestado o 

conceito de violência em Marx. De antemão, devemos enfatizar que Marx nunca parte de 

conceitos, porquanto, para o autor, isso seria um procedimento abstratamente inadequado. Marx 

parte da observação empírica. Contudo, com o aporte de que não existe o fato puro; mas sim, 

que o real é sempre o fato interpretado. 

Todavia, ao que nos parece, a lógica da violência em Marx e a sua semântica são, 

ambas, derivadas da dialética hegeliana8, mais precisamente como ela está expressa na terceira 

                                                             
7 Cf. LABICA, 2009, p. 73. 
8 Comparar este presente estudo com o artigo de Vittorio Morfino: A sintaxe da violência entre Hegel e Marx 

(2008). Ambos os textos referidos remetem à tradição hegelo-marxiana. Mas, é fundamental informar ao leitor, 

previamente, as nossas investidas tácitas, na maioria das vezes, como fonte de inspiração, na obra do professor 

José Chasin, cuja pesquisa sobre a posição ontológica de Marx, constitui um marco na construção deste nosso 
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seção do livro II da Ciência da Lógica [Wissenschaft der Logik] (1813), “A Realidade” [Die 

Wirklichkeit]: relação de causalidade – ação e reação, na qual Hegel conceitua a violência 

[Gewalt].  Como diz, acertadamente, Vittorio Morfino (2008, p. 20), “a lógica binária da 

tradição metafísica tende enfim a alcançar a unidade do conceito”. Isto realça uma excepcional 

superação da tradição filosófica, na qual a conexão de causa e efeito, que separa o pensamento 

subjetivo transcendental da coisa em si – o númeno –, na dialética da causalidade se desvanece. 

Nesta, o sujeito passa pelo objeto, e o objeto passa pelo sujeito. Afirma-se, então, a 

indissociabilidade entre sujeito e objeto, conformando, assim, o conhecimento como uma 

unidade, um todo.  E, segundo – isto veremos, a seguir, no quinto capítulo –, saber como Engels 

corrobora a tese marxiana, como ele articula a teoria da violência em Marx nos seus 

desdobramentos no Estado político, discutindo, assim, a violência que nominamos violência de 

Estado.  

Para uma conceituação marxiana clássica de violência, há uma famosa sentença de 

Marx no importante capítulo 24 de O Capital (1867), o qual, como é sabido, o autor consagra 

a uma crítica da assim chamada acumulação primitiva, como o que reputavam os economistas 

clássicos, mais expressamente Adam Smith, sobre a origem do capital. Marx já havia dito que 

tal acumulação primitiva, originária, deveria ser chamada de expropriação originária. E, no 

mencionado capítulo, enfatiza, com firmeza, que: “A força [a violência]9 é o parteiro de toda 

sociedade velha que traz uma nova em suas entranhas. Ela mesma é uma potência econômica” 

(2006, p. 864). [Grifo nosso]. Esta definição metafórica, pode-se dizer, remete, como já nos 

referimos, à tradição conceitual hegeliana, cuja estrutura pode ser localizada na Ciência da 

Lógica, de Hegel.  

Segundo o raciocínio de Hegel, desde a Fenomenologia do Espírito (1807), obra 

que Marx considera como “o verdadeiro lugar do nascimento e o segredo da filosofia de Hegel” 

                                                             
trabalho. A posição ontológica de Marx é pioneiramente difundida por J. Chasin no Brasil. Em síntese, este teórico 

afirma que “no caso de Marx, ontologia é estatuto ou filosofia primeira do ser social que, enquanto tal, norteia a 

concreção científica do mesmo, cuja realização corrige e enriquece o próprio estatuto donde a sinergia e a 

recíproca dimensão crítica entre o estatuto ontológico e ciência da história em seus diversos departamentos 

possíveis estabelecidos já por critério ontológico, ou seja, que respeita a integridade das coisas em suas qualidades 

e processos interconexos, que as constituem em seu ser por-si  e enquanto tais são reproduzidas teoricamente” 

(CHASIN apud VAISMAN, 2001, p. XX). [Itálicos do autor]. Desse modo, em Marx não há uma filosofia 

sistêmica, ou uma autonomização das ideias, uma filosofia pura, que implicaria o movimento da realidade mesma.  

O que constitui uma postura contrária à filosofia especulativa hegeliana, e nos oferece uma via de acesso segura 

ao pensamento do próprio Marx. Não obstante, desconsiderar a influência de Hegel no pensamento marxiano, 

parece-nos ser um ledo engano. Mas essas considerações aqui apontadas, incipientemente, serão desenvolvidas e 

devidamente aclaradas para o leitor, nas argumentações elaboradas no corpo integral deste nosso texto. 
9 Essa citação foi cotejada com a tradução de Rubens Enderle para a Boitempo Editorial. Veja-se, MARX (2013, 

p. 821): “A violência é a parteira de toda sociedade velha que está prenhe de uma sociedade nova. Ela mesma é 

uma potência econômica”. (Negrito nosso). 
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(MARX, 2010, p.119), o entendimento, que compartimenta, separa; mas ainda não sabe unir 

através das mediações inerentes às interrelações entre sujeito e objeto, e, o que é absolutamente 

fundamental, como tal, exclui da construção científica o elemento da contradição, é próprio da 

consciência que ainda não se reconhece a si mesma10.  

Na verdade, há, no objeto, contradição entre o todo e as partes. Contudo, as partes 

só são partes se constituírem um todo, e o todo só é todo se tiver as suas partes. E isso o 

entendimento não é capaz de conceber, já que, separa as categorias do real. O entendimento é 

a consciência que concebe as coisas, mas apenas como fenômenos. Uma aparição, 

“fenomenalizações”, a manifestação das coisas. E não dá conta da ideia de que também a 

consciência está nas coisas, está no objeto.  “Nós filósofos”, diz Hegel, citado por Eduardo 

Chagas (2013, p. 02), 

 

sabemos, através de uma análise filosófica, e a experiência da consciência irá mostrar 

isto, a saber, que aquilo, de que chamamos o sentido próprio do objeto, reflete mesmo 

a estrutura da consciência, ou, com outras palavras, que esse objeto (o universal 

incondicionado) e a consciência são uma coisa só, uma reflexão só, mas a consciência, 

como dito, não sabe disso.  

 

O que Hegel pensa é que esse universal incondicionado [unbedingte Universale]11 

do entendimento – a lei universal, as leis científicas – é tomado pela consciência como uma 

reflexão interna, “como algo que a si retornou a partir de um tal ser para si condicionado” 

(HEGEL, 1992, p. 95).  E agora, aquele Universal incondicionado é doravante o objeto 

verdadeiro da consciência – “a qual ainda não apreendeu o conceito como conceito” (HEGEL, 

1992, p. 95). Contudo, somente se atinge a unidade da consciência em geral quando se chega 

ao conceito como conceito12. Para tanto, este necessita passar pela realidade, “a efetividade”, e, 

na Lógica da Realidade, da Doutrina da essência, a violência é o dínamo que impulsiona a 

oposição das contradições, das forças do uno e do outro, que fazem o objeto no seu todo, para 

a sua unidade consigo mesmo, a qual se dará enquanto conceito na consciência em si e para si 

                                                             
10 Identificamos aqui, indiretamente, uma perspectiva da ordem dos fenômenos própria da ciência e da filosofia 

dos séculos 17 e 18, como é o caso de Galileu, Leibniz e, especialmente, Newton e Kant, que é o seu corolário 

filosófico. 
11 O Universal incondicionado é, para Hegel, o objeto verdadeiro da consciência concebente. Porém, submetido, 

primeiramente, ao mero entendimento (Verstand), no qual é a consciência que concebe os objetos, as coisas, mas 

que não é ainda, para si mesma, o conceito; “e por causa disso não se reconhece naquele objeto refletido” (HEGEL, 

1992, p. 95). Assim, a reflexão filosófica do entendimento se faz apenas do lado do sujeito, e o objeto permanece, 

por isso mesmo, como um universal incondicionado, um conceito abstrato. Este mesmo, fruto de uma razão 

abstrata, meramente identificadora que quer, no máximo, assimilar as diferenças do concreto, isto é, uma simples 

identificação abstrata das coisas. 
12 O conceito como conceito é formulado quando apresenta o objeto como resultado de uma elaboração intelectual 

que constrói o objeto fundado na dimensão própria da auto constituição da consciência mesma. Ou seja, a 

consciência precisa saber-se a si mesma como o próprio conceito, reconhecendo-se, ela mesma, no objeto refletido. 
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(an und für sich; Vernunft = razão, união dos dois aspectos anteriores da consciência em sentido 

lato, isto é, do homem: o “em si” [an sich; Bewusstein = consciência em sentido restrito], o 

“para si” [für sich; Selbstbewusstein = conciência-de-si])13. 

Para Hegel, o objeto que a ciência moderna vê, corretamente, como força14, mas 

que se dá apenas como fenômeno, no entendimento, na forma abstrata, isolada, da lei; comporta 

agora um todo da consciência que é a verdade da representação do fenômeno e de seu interior, 

sendo ela mesma apenas resultado de um movimento sinuoso, no qual se desvanecem os modos 

de consciência – conhecimento sensível, percepção e entendimento15. E que o conhecer daquilo 

que a consciência sabe enquanto sabe a si mesma, implica a passagem da Fenomenologia para 

a Ciência da Lógica. Ali, podemos ver como é a violência, a força que transforma o que está 

ocorrendo dentro do objeto – pensado pelo entendimento na forma de lei –, em conceito. Para 

que isto fique melhor elaborado, leiamos como Hegel (1992, p. 102) escreve o parágrafo 142 

da Fenomenologia: 

 

Se considerarmos o primeiro universal como o conceito do entendimento, em que a 

força não é ainda para si, então o segundo universal é sua essência, tal como se 

apresenta em si e para si. Ou, inversamente: se tomamos o primeiro universal como 

                                                             
13 Aqui, achamos que o leitor poderia consultar também o plano e a estrutura da fenomenologia como vista por 

Alexandre Kojève na Introdução à leitura de Hegel, 2014, p. 38-39. 
14 A força é o movimento dos elementos, dos momentos, das propriedades, que conformam o objeto na sua 

composição de independência e interdependência deles – desses elementos – enquanto especificidades ou 

diferenças que passam imediatamente à sua unidade, e desta, imediatamente, ao seu desdobramento; “e esse 

novamente, de volta, à redução” (HEGEL, 1992, p. 97). Isto quer dizer que Hegel pensa a força, como aqui 

analisada, enquanto o movimento dos elementos, dos momentos, constitutivos do objeto, no interior do próprio 

objeto, que é a força concentrada em si mesma (a potência), mas que necessita fazer-se ato, exteriorizar-se. Sendo, 

agora, a força como exteriorização das propriedades do objeto. A isto, o entendimento chama fenômeno 

[Erscheinung], “aparição”; mas, este é apenas o conceito de força, não sua realidade. O conceito de força que 

comporta a sua realidade, isto é, o conceito que é efetivamente conceito, não é concebível pelo entendimento, mas 

somente, segundo Hegel, pela lógica especulativa que, para ele, é capaz de examinar o movimento do objeto como 

expansão das “matérias”, dos elementos independentes em seu ser, sendo isto sua exteriorização, a forma 

fenomênica do objeto; e também é capaz de reconhecer o seu desvanecer, isto é, sua volta, quer dizer, a redução 

do objeto ao seu próprio interior, ao seu ser para-si. Esta é a força recalcada sobre si, “ou a força propriamente 

dita” [Idem, Ibidem]. O objeto se revela através da força. Isso implica, agora, o saber da consciência que se 

reconhece a si mesma ao refletir o objeto. O que significa que ela mesma, a consciência, está também presente no 
objeto. Ou seja, conforma o objeto na realidade, efetivamente. É necessário atentar que o interior do objeto provém 

do fenômeno, sendo este a mediação do seu interior, pois, por meio dele, o interior se manifesta. Logo, o fenômeno 

não é mera exteriorização da força, mas expressa o objeto na sua manifestação na realidade; muito embora, apenas 

como “aparição”, uma epifania que necessita, para ser compreendida no seu todo, que se dê conta da indispensável 

relação entre essência e aparência. E é esse movimento da totalidade do objeto que, ao exteriorizar, através do jogo 

de forças, o seu interior, na sua expressão fenomênica, relaciona-se, quer dizer, põe-se na realidade e, então, deve 

ser apreendido nas mediações e interrelações com as diversas expressões do real e, desta forma, elaborado 

verdadeiramente como conceito pela consciência enquanto consciência em si e para si, que admite a verdade da 

identidade sujeito-objeto. É importante ressaltar aqui, que estamos nos referindo ao termo “força” na sua forma 

aplicada no § 136º da Fenomenologia, como kraft (potência), para diferir de macht enquanto primordialmente o 

poder detido por pessoas em virtude de uma posição institucional. E Gewalt que é o poder para forçar pessoas a 

fazer o que alguém quer. [Sobre a tradução desses termos: “potência”, “poder” e “força”, conferir INWOOD, 

Dicionário Hegel, 1997, p. 148]. 
15 Cf. F. W. HEGEL. Fenomenologia do espírito, 1992. p. 118. 
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imediato, que deveria ser um objeto efetivo para a consciência, então o segundo 

universal está determinado como o negativo da força sensível objetiva. Esse é a força 

tal como em sua verdadeira essência é somente enquanto objeto do entendimento. O 

primeiro universal seria a força recalcada sobre si, ou a força como substância; mas 

esse segundo universal é o interior das coisas como interior – idêntico ao conceito 

como conceito. 

 

Afinado com essa elaboração da Fenomenologia, a formulação do conceito de 

violência, em Hegel, aparece extensamente, como já anunciamos, na terceira seção da Lógica 

da essência, a Realidade [die Wirklichkeit]16. Vejamos: 

 

A violência é a manifestação da potência, ou a potência como algo exterior. Mas a 

potência só é algo exterior na medida em que a substância causal no seu atuar, isto é, 

no pôr-se a si mesma, é ao mesmo tempo algo que pressupõe, isto é, ela põe-se a si 

mesma como um suprassumido. Por isso, inversamente, o fazer da violência é 

igualmente um fazer da potência. Ele é apenas um outro pressuposto por si mesmo, 

sobre o qual atua a causa violenta; seu efeito sobre este é uma relação negativa a si, 

ou a manifestação de si mesmo. O passivo é o autônomo, que é apenas um posto, um 

roto em si mesmo –, uma efetividade [Wirklichkeit] que é a condição, e precisamente 

a condição desde então em sua verdade, a saber, uma efetividade que é apenas uma 

possibilidade, ou inversamente um ser-em-si que é apenas a determinidade do ser-em-

si, que é apenas passivo.  Desse   modo, àquele a quem acontece a violência, não é 

apenas possível praticar violência, mas ela tem também de ser-lhe praticada; o que 

tem poder [Gewalt] sobre o outro, só o tem porque é a potência dele próprio que assim 

se manifesta e manifesta o outro.  Por meio da violência, a substância passiva é apenas 

posta como aquilo que ela é em verdade, verdade que, justamente porque ela é o 

simples positivo ou a substância imediata, é ser apenas um posto; o prévio que ela é 

enquanto condição é a aparência da imediaticidade, a qual a causalidade eficiente 

remove dela (HEGEL, 1968, p. 502-503) (Grifo nosso). 

 

Através da violência, a razão se manifesta em seu processo de efetivação. Faz o seu 

próprio movimento na constituição da Ideia. E a violência, neste movimento, aparece 

primeiramente como algo exterior, sendo isto uma aparência resultante da sua ação de 

causalidade; o que quer dizer que ao mesmo tempo em que se afirma, ao atuar, ela, a violência 

causal, se desvanece. Assim, a sua atuação pressupõe, primeiramente, a sua própria destruição, 

isto é, a extinção do agente causal. E, efetivamente, na sua relação com o outro, enquanto 

substância passiva a ela – violência –, este também desaparece. Todavia, esse outro é apenas 

aparentemente passivo à violência.  

Todavia, somente se tem poder sobre outro, quando se é parte desse outro. Quando 

se está em relação recíproca e simultânea com ele. Neste sentido, a violência implica a 

realização, a efetividade, a realidade da alteridade, do outro. De maneira simplificada, é isto 

que, a nosso ver, parece-nos ser a sintaxe da violência como exposta por Hegel, enquanto 

                                                             
16 Também para Rodolfo Mondolfo, o conteúdo essencial da Fenomenologia e da Ciência da Lógica, mostra sua 

vinculação recíproca. Ver o seu prólogo à Ciencia de la Lógica, 1968, p. 9. 
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constituição do conceito, e o que vai, então, influir na posição marxiana de se pensar a violência 

na realidade social, como a parteira da história. E isso se deve à compreensão da dialética como 

uma lógica da relação. Nesta, o negativo é o outro. A contradição é a relação.  

  Quer isto dizer que, para Marx, uma formação social quando sofre violência é um 

outro do agente causal e, de outra parte, é idêntico à causalidade agente, por estar imbricada a 

ela nas mediações e reciprocidades que as constituem como uma totalidade. Dando, portanto, 

abertura a uma contra violência ou a uma violência legítima, justa violência revolucionária. E 

isto ocorre porque aquele que sofre a violência está em potência pronto para se efetivar, para 

fazer eclodir o novo, deslocando-se, desfazendo-se de sua aparência passiva e tornando-se 

aquilo a que ele está destinado, preparado para reivindicar. 

A legitimidade da violência revolucionária guarda um sentido de desambiguação 

quando remetida à análise estrutural da violência do modo de produção capitalista e da sua 

representação superestrutural na violência que nominamos violência de Estado ou, como diz 

Benjamin (2013, p. 121), do “poder-como-violência do direito e do Estado”. 

A justa violência revolucionária é uma contra violência. É a efetivação da afirmação 

de uma classe que sofre todos os reverses da sociedade de classes sob o capitalismo e que, por 

conseguinte, para se afirmar precisa negar a sua condição de classe, através da revolução social 

radical, abolindo o presente político que se faz como sociedade de classes e, assim, tem como 

tarefa a preparação de uma nova forma social, acabando com a sociedade civil e, 

consequentemente, destruindo o Estado. Desfaz-se, deste modo, a imbricação entre poder 

político e violência, próprio da sociedade de classes, em prol da construção de uma 

sociabilidade alternativa, na qual o genuíno título humano seja devidamente considerado nas 

relações entre os indivíduos. 

Trata-se, por conseguinte, agora, de se perguntar, de se precisar em que consiste, 

precisamente, a violência para Marx. E assim, verificar, mais atentamente, como é dada a 

influência hegeliana a partir do seu conceito de violência como meio de atuação que pressupõe 

uma alteridade, um outro. 

Para Marx, a violência é o poder material da sociedade burguesa, expresso no 

aviltamento, no desprezo, no escárnio e na injustiça pura e simples cometida contra o 

proletariado, através da obtenção da mais-valia17, como veremos, mais explicitamente, nos 

capítulos seguintes. 

                                                             
17 Hoje em dia, alguns autores reivindicam que o termo mais adequado na língua portuguesa para traduzir a 

categoria marxiana Mehrwert é Mais-Valor. E que isto se dá devido à recente tradução de O Capital, por Rubens 

Enderle, pela editora Boitempo. Argumentam que o termo mais-valia vem de uma tradição das nossas traduções 

de O Capital, passarem pela língua espanhola, e que a tradução da Boitempo é direta do alemão. Nós, apesar de 
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Contudo, voltando ao que aqui nos diz respeito mais de perto, isto é, à gênese do 

conceito de violência em Marx, pensamos que a influência que Marx sofre de Hegel, é mitigada 

pelo apreço que ele tem pelas críticas feuerbachianas à filosofia especulativa hegeliana.  Marx 

acredita que Feuerbach é o único entre os jovens hegelianos que verdadeiramente alcançou 

criticamente   a   filosofia   do   mestre18.   Nesta medida, sobre   a   construção   conceitual 

especulativa, Feuerbach (1988, p. 73) objeta:  

                                  

[...] O pensamento sobrepõe-se ao seu contrário – quer dizer: o pensar reivindica para 

si, não o que pertence ao pensar, mas ao ser. Ao ser, porém, compete a singularidade, 

a individualidade; ao pensar, a universalidade. Por conseguinte, o pensar reivindica 

para si a singularidade – transforma a negação na universalidade, a forma essencial da 

sensibilidade, a singularidade num momento de pensar. É assim que o pensar 

<<abstracto>>, ou o conceito abstracto que deixa fora de si o ser, se forma conceito 

<<concreto>> (Itálicos do autor). 

 

É então, na esteira de Feuerbach, sob elogios, que Marx tomará como objeto a 

realidade histórica sensível, o mundo dos homens – o Estado, a sociedade. Atentando, 

decisivamente, que este mundo, a “sociedade civil-burguesa” [bürgerliche Gesellschaft] é um 

mundo invertido, uma realidade invertida, pois que negadora do próprio homem, na qual este é 

um ser humilhado, submetido à propriedade privada, abandonado, aviltado, enfim, violentado 

e injustiçado19.  

E analisando, investigando, profundamente o seu objeto – a sociedade burguesa –, 

Marx chega à sua demarcação definitiva, a qual ele aponta, precisamente, no prefácio de 1859 

da sua notável obra Para a Crítica da Economia Política, como sendo o modo de produção 

material da vida dos indivíduos humanos na sociedade civil-burguesa; “mas que a anatomia da 

sociedade burguesa (bürgerliche Gesellschaft) deve ser procurada na Economia Política” 

(MARX, 1978, p. 129). 

Assim, a lógica e a semântica da violência em Marx são, evidentemente, resultados 

da investigação do modo do ser material histórico-social burguês, e não um construto puramente 

                                                             
concordarmos que o termo mais-valor seja mais indicado para traduzir a categoria marxiana, permitiremo-nos, 

neste presente escrito, continuar com a grafia mais-valia, visto que, estamos utilizando, como texto básico, a 

tradução, que nos parece de boa qualidade, de Reginaldo Sant’Anna, pela Civilização Brasileira, já na sua 21ª 

edição. Além do que pensamos que esta nossa escolha em nada diminui a qualidade do conteúdo deste trabalho. 

Como também, vale considerar que muitos autores de renome nacional e internacional, continuam utilizando, nas 

traduções para o português, o termo mais-valia.   
18 “Feuerbach é o único que tem para com a dialética hegeliana um comportamento sério, crítico, e [o único] que 

fez verdadeiras descobertas nesse domínio, [ele é] em geral o verdadeiro triunfador [Überwinder] da velha 

filosofia. A grandeza da contribuição e a discreta simplicidade com que F[euerbach] a outorga ao mundo estão em 

flagrante oposição à atitude contrária” (MARX, 2010, p. 117). Eis, aqui, um dos elogios de Marx a Feuerbach.  
19 Ver os textos marxianos nos Anais Franco-Alemães [“Deutsch-französische Jahrbücher”], editados, 

originalmente, em Paris no ano de 1844. 
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gnosiológico, ou primeira e unilateralmente lógico, como se dá em Hegel20. Contudo, 

profundamente influenciadas pela dialética hegeliana, sobretudo em como esse tipo de 

elaboração se refere à construção do pensamento enquanto movimento conceitual, como 

intersecções e mediações de momentos, elementos e figuras que constroem e constituem os 

conceitos. Isto é, Marx aprende em Hegel que o real é relação, é relacional, ou seja, movimento 

que forma uma unidade na diversidade, uma totalidade diferenciada, um todo. E mais, 

continuando com Hegel, todavia, pondo-se para além dele, sabe que sem um paciente21 e 

conclusivo cabedal conceitual, teórico e categorial, enquanto reflexão do real, é impossível 

intervir adequadamente nele, para não somente interpretá-lo, mas para, necessariamente, 

transformá-lo22. Mas, precisamos ser cautelosos. Em Marx, as categorias são, antes de mais, 

modos do ser, formas da realidade, que mediante a pesquisa serão elevados a elaborações, a 

construções intelectuais, formulações, que precisam, demarcam, o objeto, e, assim, dão 

condição à forma adequada de se intervir nele.  

Ou seja, Marx pensa que o movimento do ser social é histórico material e não 

meramente racional e conceitual. Mas, novamente, seguindo Hegel, que a condição deste 

movimento em se expandir, superar-se, seguir em frente, é dada pela ação das partes, dos 

elementos significativos, decisivos e definitivos da totalidade social. E isto, porque, para Hegel, 

                                                             
20 Conferir, por exemplo, WARTENBERG, T. E. “O Idealismo de Hegel: a lógica da conceitualidade.” In: 

BEISER, F. C (Org), Hegel, 2014, p. 125. Nesse ensaio, o autor diz argumentar que “existe um sentido claro de 

que Hegel é um idealista, pois ele crê que os conceitos determinam a estrutura da realidade.” Também para Engels, 

Hegel era idealista. “As ideias de seu cérebro não eram, para ele, imagens mais ou menos abstrata das coisas e dos 

fenômenos da realidade, mas coisa que, em seu desenvolvimento, se lhe apresentavam como projeções realizadas 

de uma ‘ideia’, existente não se sabe onde, antes da existência do mundo. Este modo de ver tudo subvertia, 

revirando pelo avesso toda a concatenação real do universo. Por mais justas e mesmo geniais que fossem muitas 

das concepções concretas concebidas por Hegel, era inevitável, pela razão que acabamos de aludir, que muitos de 

seus detalhes tivessem caráter acomodatício, artificioso, arbitrário, falso, numa palavra. (ENGELS, 1979b, p. 22) 
21 Quanto a isto estamos nos referindo à conhecida advertência de Hegel, no que diz respeito a exigência de que 

os saberes científico e filosófico necessitam de vagar e de maturação intelectual. Como o expressa em sua Lógica: 

“... representações e reflexões que podem nos surgir antecipadamente no caminho, assim como todos os outros 

preconceitos precedentes, tem, no entanto, de encontrar sua resolução na própria ciência, e por isso deveriam em 

seguida ser remetidas propriamente à paciência” (HEGEL, 1968, p. 60-66). 
22 Conforme a XI tese sobre Feuerbach: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras; 

o que importa é transformá-lo” (MARX; ENGELS, 1986, p. 14) [Itálicos do autor]. Bloch (2005, p. 271) nos diz: 

“O que se reconhece aqui é que a dimensão futura é a mais próxima e a mais importante. Todavia, justamente não 

à maneira de Feuerbach, que não entra na embarcação, que se contenta do começo ao fim com a contemplação, 

que deixa as coisas estarem como estão”. Temos com isto que Marx, diferentemente, pensa uma filosofia que 

transforma o mundo revolucionariamente. E a sua polêmica mais dura não se faz diretamente contra Hegel, mas 

contra um determinado tipo de filosofia contemplativa, ou seja, a dos epígonos de Hegel do seu tempo que, como 
afirma Bloch (ib. p. 275), “era antes uma não-filosofia”. Mas, só pode haver uma verdadeira transformação social 

rumo ao reino da liberdade “unicamente mediante um conhecimento sólido, com um domínio cada vez maior da 

sua obrigatoriedade. [...] A transformação filosófica é, assim, uma transformação segundo a medida da situação 

analisada, tendência dialética, das leis objetivas, da possibilidade real” (ib. p. 277).  A unidade dialética entre teoria 

e prática, corretamente compreendida, consta no final da Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução: 

“A filosofia não pode realizar-se sem a superação do proletariado, e o proletariado não pode superar-se sem a 

realização da filosofia” (MARX, 1977, p. 14). 
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quando se reflete sobre o todo ou a totalidade, emergem contradições e negações, sendo isso, 

propriamente, a dialética. A dialética é a própria natureza, verdadeira natureza das coisas 

(Enciclopédia, § 81), e não uma arte exterior às coisas (Enciclopédia, § 274): a realidade 

concreta é em si dialética. Kojève (2014, p.36), por exemplo, escreve, com acerto, “o 

pensamento do filósofo é dialético porque reflete (revela) o real que é dialético”.  Isto implica 

o movimento categorial, e o movimento é a verdade do ser. “A verdade do ser, como a do nada, 

é, pois, a unidade de ambos; esta unidade é o devir” (HEGEL,1988, p.140)23. Nesse mesmo 

diapasão, para Marx, enquanto, primeiramente, tributário da dialética hegeliana, a violência é 

tida como um elemento que conforma a sociedade burguesa, mas que também a nega, 

projetando, então, a superação desta forma social, através da sua autodestruição pelo próprio 

fundamento material da sua negação – o proletariado. Teoricamente, isso é explicado 

dialeticamente. Porque a dialética é uma lógica da relação. Com efeito, na relação dialética, a 

contradição é em si a própria relação, na qual, o negativo é o outro, o que implica, na realidade, 

a necessidade da alteridade, do outro, enquanto oposição e negação, movidas pela violência 

imanente à relação contraditória. A esse respeito, Marx acentua: 

 

O proletariado e a riqueza são contrários. Como tal constituem uma totalidade. São 

ambos formações do mundo da propriedade privada. Trata-se de saber que lugar 

determinado ocupa um deles nesta contradição. Não basta dizer que são duas faces de 

um todo. 

A propriedade privada enquanto propriedade privada, enquanto riqueza, é forçada a 

perpetuar a sua própria existência; e por isso mesmo a do seu contrário, o proletariado. 

A propriedade privada que encontrou a satisfação de si mesma é o lado positivo da 

contradição. 

Inversamente, o proletariado é forçado, como proletariado, a abolir-se a si mesmo e 

ao mesmo tempo abolir o seu contrário do qual depende e que faz dele proletariado: a 

propriedade. Constitui o lado negativo da contradição, a inquietação no seio da 

contradição, a propriedade privada dissolvida e dissolvendo-se (MARX & ENGELS, 

s/d, p. 53). [Itálicos do autor]. 

 

                                                             
23 Quando Marx escreve no prefácio da 1ª edição de O Capital (1867), sua magnum opus, que “o objetivo final 

desta obra é descobrir a lei econômica do movimento da sociedade moderna” (2006, p. 18) –, a nosso ver, está 

seguindo a trilha filosófico-conceitual de Hegel, para quem, a verdade é movimento. Recordemos que Marx já 

havia afirmado taxativamente que: “nós conhecemos uma única ciência, a ciência da história” (MARX & 

ENGELS, 2007, p. 39). O que significa dizer que a apreensão do objeto deve se respaldar na busca de se dar conta 

do seu movimento, visto que o ser social, quer dizer, histórico, é processual. Mas de forma alguma, tem-se, como 

a filosofia especulativa, ou como o positivismo comteano, uma receita ou um esquema lógico onde as instituições 

sócio-históricas podem ser enquadradas. Para Marx, “a dificuldade começa, ao contrário, ali onde se aborda a 

consideração e o ordenamento do material, seja de uma época passada ou do presente, onde se principia a exposição 

real das coisas” (op. cit., p. 50). Queremos com isso, exemplificar que para bem compreender O Capital, faz-se 

necessário ter conhecimento da estrutura conceitual e lógica do sistema de Hegel, que nos parece influenciar o 

método de pesquisa e de exposição em Marx. Mas que também é indispensável considerar a importância de A 

Ideologia Alemã (1845-1846) na construção da teoria e do programa marxianos e da sua dialética materialista. 
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Para Marx, à crítica socialista corresponde o movimento do proletariado 

reivindicador da justiça social e da genuína humanidade, verdadeiro criador da liberdade do 

homem. Assim, também, Marx faz uma de suas críticas a Proudhon, que na propriedade privada 

vê a fonte de todos os males sociais; ultrapassando o ponto de vista daquele, mostrando na 

propriedade particular a antítese que conduzirá à superação da própria propriedade particular24. 

Na verdade, a crítica de Marx a Proudhon é um contraponto de método. Segundo 

Marx, Proudhon faz uma especulação da economia política. Transforma a ordem temporal em 

uma ordem de ideias. Já Marx, por seu lado, apropria-se criticamente das categorias da 

economia política. E toma a realidade como um todo concatenado.  

Na concepção de Marx, Proudhon se apropria inadequadamente da dialética 

hegeliana. Para Marx, Proudhon vê a realidade maniqueistamente. Pensa Proudhon, segundo 

Marx, que as coisas têm um lado positivo e um lado negativo. E que, portanto, da realidade se 

pode tirar o lado ruim, negativo, e ficarmos, assim, só com o lado bom, positivo. Marx (1985, 

p. 107-108) nos diz: 

 

Vejamos agora que modificações o Sr. Proudhon impõe à dialética de Hegel ao aplicá-

la à economia política. 

Para o Sr. Proudhon, toda categoria econômica tem dois lados – um bom, outro mau. 

[...]. 

O lado bom e o lado mau, a vantagem e o inconveniente, tomados em conjunto, 

constituem para o Sr. Proudhon, a contradição em cada categoria econômica. 

Problema a resolver: conservar o lado bom, eliminando o mau.  

[...] Como fará o Sr. Proudhon para salvar a escravidão? Colocará o problema: 

conservar o lado bom desta categoria econômica e eliminar o lado mau. 

[...] Da dialética de Hegel, o Sr. Proudhon só tem a linguagem. O movimento dialético, 

para ele, é a distinção dogmática entre o bom e o mau [Itálicos do autor]. 

  

Antes, ao contrário, Marx afirma a implicação recíproca dos dois termos da antítese. 

As duas realidades da pobreza e da propriedade, por exemplo, são tidas como uma coisa só; 

reconhece-se o “vínculo que as une e que faz delas um todo único, que como tal impõe sobre 

as premissas de sua própria existência”. Isto é afirmado por E. Bauer e se encontra no 

Allgemaine Literaturzeitung de abril de 1844, citado por SABETTI à p. 249 (apud 

MONDOLFO, 1967, p. 274). Mas é evidente que Marx, diferentemente de Bauer, vê 

concretamente a reciprocidade dos termos opostos, colocando o proletariado no posto da 

pobreza. Destarte, como escreve Rodolfo Mondolfo (1967, p. 274), “ele reafirma a implicação 

recíproca dos contrários, mas põe em frente do termo positivo um termo negativo vivente e 

                                                             
24 Vide MONDOLFO, 1967, p. 274. 
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operante, capaz de efetuar a eliminação da antítese, isto é, fator da história”. [Negritos do 

autor]25. 

O proletariado é, através da sua submissão ao trabalho assalariado, a condição do 

capital. Mas, é mais essencialmente, a condição da destruição desse regime. A tese de Marx é 

a de que, 

 

esboçando as fases mais gerais do desenvolvimento do proletariado, seguimos a 

guerra civil [Bürgerkrieg] mais ou menos oculta dentro da sociedade atual, até o 

momento em que ela explode numa revolução aberta e o proletariado funda sua 

dominação com a derrubada violenta da burguesia (MARX; ENGELS, 1988, p. 77). 

 

Isto quer dizer que a tarefa precípua do proletariado é a práxis revolucionária, que 

precisa ser municiada teoricamente. Marx (1977, p. 08) diz:  

 

É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas, que o poder 

[violência] material tem que ser derrocado pelo poder material, mas também a teoria 

se transforma em poder [violência]26 material logo que se apodera das massas. A teoria 

é capaz de apoderar-se das massas quando argumenta e demonstra ad hominem, e 

argumenta e demonstra ad hominem quando se torna radical; ser radical é tomar as 

coisas pela raiz. Mas a raiz, para o homem, é o próprio homem. A prova evidente do 

radicalismo da teoria alemã, e, portanto, de sua energia prática, consiste em saber 

partir da decidida superação positiva da religião. A crítica da religião leva à doutrina 

de que o homem é o ser supremo para o homem e, consequentemente, ao imperativo 

categórico de derrubar todas as relações nas quais o homem é um ser humilhado, 

subjugado, abandonado e desprezível [...]. (Grifo nosso) (Itálico do autor). 

 

Isto é, para Marx, o poder material, as relações materiais da sociedade burguesa são 

uma violência. Porque a lógica da produção capitalista escarnece de qualquer laivo de 

autonomia dos indivíduos. O trabalhador assalariado, supostamente livre, mas subjugado na 

própria atividade produtiva, submetido aos interesses do mercado de trabalho, é marionete no 

palco da concorrência de uma luta de todos contra todos que necessariamente desemboca em 

violência.  E ao se construir uma teoria capaz de identificar-se radicalmente com as 

necessidades genuinamente humanas, representadas aqui, conforme as necessidades das 

massas, demonstrar-se-á que a sociedade capitalista é, em verdade, um regime de violência.  

                                                             
25 Seguindo essa mesma trilha, assim comenta Bedeschi (1989, p. 74-75): “para o autor da Sagrada família, 

proletariado e riqueza – figuras do mundo da propriedade privada – são termos opostos e, enquanto tais, formam 

um todo, uma totalidade. Ele descreve esta totalidade como algo orgânico e dialético. Assim, cada um dos dois 

termos, que a constitui, produz e reproduz o outro e, ao mesmo tempo, o nega e o procura destruir. De fato, a 

riqueza (a propriedade privada), que tem a sua satisfação em si mesma, é obrigada a manter-se a ela própria e ao 

seu oposto, o proletariado. Ela é o lado positivo da oposição. A classe proprietária e a classe proletária apresentam 

a mesma alienação (Entfrendung), mas, enquanto a primeira alienação se sente à vontade e estável, a segunda, pelo 

contrário, sente-se impotente e aniquilada. Por conseguinte, no interior da oposição, a propriedade privada é o lado 

conservador, o proletariado o lado destruidor”. (Itálico do autor) 
26 Conferir, também, a tradução espanhola desse texto, em OME 5/Obras de Marx y Engels, cit., p. 217. 
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Assim, a própria teoria transforma-se em um poder material violento enquanto 

munição teórica para o levante revolucionário do proletariado. Uma violência material capaz 

de derrotar aquela força que impingi ao homem uma vida inumana. Logo, esta violência, a 

violência revolucionário radical é, na verdade, uma contra violência – a luta contra a injustiça 

pura e simples a que está submetido todo o proletariado mundial. 

Pensamos, com certa pretensão de ortodoxia, que a questão da violência, sob uma 

dimensão epistemológica, deriva “quanto a maneira pela qual indivíduos e classes chegam a 

compreender o mundo em que vive”. (VIOLÊNCIA, 1988, p. 404). Nós acreditamos que a 

emancipação dos trabalhadores somente será possível com a destruição do sistema de produção 

do capital. Em suma, os objetivos do socialismo só serão alcançados através de uma luta de 

classes aberta e violenta, pois, que: 

 

O homem só conhece seu mundo pela sua ação sobre ele. Na história, grupos e classes 

chegam à consciência de si apenas pela confrontação com outros grupos, e a forma 

mais elevada dessa atividade – o ponto final da luta de classes – é o confronto violento 

da guerra civil. A violência enquanto tal pode tornar-se uma força criativa na medida 

em que revela a tendenciosidade de classe e a natureza violenta do Estado e contribui 

para acelerar o desenvolvimento da consciência e da organização de classe. 

(VIOLÊNCIA, 1988, p. 405). 

  

 E mais, ainda no que tange à condição do proletariado, Marx afirma que este nasce 

com a industrialização que desponta na sociedade e que a sua pobreza não é algo da natureza,  

 

[...], mas a pobreza que é artificialmente produzida, não é a massa humana 

mecanicamente oprimida pelo peso da sociedade, mas aquela que surge da aguda 

dissolução desta e, de preferência da dissolução da classe média, embora 

gradualmente, como é evidente, incorporando-se também as suas fileiras a pobreza 

natural e a servidão germano-cristã (MARX, 1977, p. 13)27. [Grifo do autor]. 

 

Temos com isto que o proletariado é, para Marx, a contradição interna da sociedade 

industrial moderna. A negação dela enquanto determinação da sua própria afirmação, e, deste 

modo, o seu oposto. Isto é, este é uma parte da sociedade civil-burguesa, sem ser uma parte 

                                                             
27 Veremos, na seção seguinte, quando trataremos da origem do capital, como este texto, Crítica da Filosofia do 

Direito de Hegel – Introdução (1844), conhecido como um dos textos inaugurais do jovem Marx, é corroborado 

pelo importantíssimo capítulo 24, do livro I, de O Capital (1867), ao ter a sua lógica e a sua semântica 

integralizadas na ossatura filosófica daquele capítulo, o qual é cunhado com elementos históricos e 

historiográficos. O que também faz lembrar-nos que devemos ressaltar que a usual nomenclatura jovem Marx, não 

implica a separação althusseriana que pretende desqualificar as obras escritas antes de A ideologia Alemã (1846). 

E mais, ali, teremos ainda a oportunidade de apontar um dos momentos em que uma das teses positivistas, a sua 

hipótese fundamental de que a sociedade humana é regulada por leis naturais, e de que essas leis são invariáveis; 

assim, os proletários precisariam ser convencidos do caráter natural da concentração indispensável das riquezas 

nas mãos dos chefes industriais [sobre isto, verificar, por exemplo, Michael Löwy, (2008, p. 38, 42-43), será 

desconstruída pelo método genético e histórico de Marx. 
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dela. É a sociedade burguesa, que, por suas próprias necessidades materiais, gera, faz nascer o 

proletariado; submetendo-o à consumação das suas necessidades. E o proletariado sofre, 

aparentemente, passivamente, uma submissão violenta a ela. Contudo, ele é, na realidade, ou 

seja, efetivamente, a condição de superação da sociedade capitalista, enquanto causa de uma 

violência legítima – a contra violência –, com a tomada do poder político da burguesia. Esta 

elaboração está na base material e histórica da teoria marxiana. Aqui, também, inspirada na 

estrutura conceitual da dialética da realidade (efetividade), como dada na Lógica, de Hegel.  

Atente-se que o proletariado é o outro, a alteridade, no regime de violência da 

burguesia. A burguesia manifesta a sua força como violência, enquanto uma potência que ela 

não afirma, primeiramente, a partir da sua própria produção material, mas como algo que, 

aparentemente, lhe é exterior, mas cuidado: só aparentemente exterior. Na realidade, a 

usurpação, o roubo, a pilhagem, a selvageria bestial contra os povos colonizados, bem como, a 

escravização velada dos trabalhadores, operários fabris nos albores do capital industrial, como 

veremos, detalhadamente e profundamente, na próxima seção, são as condições históricas da 

acumulação primitiva do capital. Porém, na verdade, a manifestação violenta da burguesia sobre 

o proletariado – a exploração dos trabalhadores – é uma necessidade estrutural da sociedade 

burguesa mesma, que tem poder sobre a classe proletária, mas só o tem porque ela precisa 

admiti-la como o seu outro, o seu contrário e, logicamente, como uma força a ela – burguesia – 

oposta, quer dizer, como a sua própria negação.  

Aqui, no que concerne ao papel histórico do proletariado, Marx e Engels (2007, p. 

105-106) são enfáticos. Escrevem:  

 

No que diz respeito aos proletários [...], sua própria condição de vida, o trabalho, e 

com isso todas as condições de existência da sociedade atual, transformaram-se para 

eles em algo casual, sobre o qual cada proletário tomado isoladamente não tem o 

menor controle e sobre o qual nenhuma organização societária pode lhe dar o 

controle, e a contradição entre a personalidade do proletário individual e a sua 

condição de vida, tal como lhe é imposta, ou seja, o trabalho, revela-se diante dele 

mesmo, sobretudo porque se vê sacrificado já desde sua infância, e porque não tem a 

menor probabilidade de chegar a alcançar, dentro de sua classe, as condições que o 

coloquem em outra situação.  

[...] os proletários, para chegarem a valer pessoalmente, necessitam supra sumir sua 

própria condição de existência anterior, que é, ao mesmo tempo, a de toda a sociedade 

anterior, ou seja, o trabalho. Por isso eles se encontram também em oposição direta à 

forma na qual os indivíduos da sociedade deram a si mesmos uma expressão conjunta, 

em oposição direta ao Estado, portanto, e necessitam derrubar o Estado a fim de impor 

sua personalidade. (Grifo dos autores). 

 

Note-se que a base desta argumentação, Marx bebe no materialismo francês, que 

assevera sobre a influência das circunstâncias externas sobre o homem. Então,  
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[...] se o homem é formado pelas circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias 

humanamente. Se o homem é por natureza, sociável, só desenvolverá a sua verdadeira 

natureza na sociedade, e o poder da sua natureza deve medir-se não pela força do 

indivíduo singular, mas pela força da sociedade (MARX; ENGELS, s/d, 196-197). 

 

E será na fase da “ditadura do proletariado”, que é a da constituição do proletariado 

em classe dominante, do exercício da tomada do poder do Estado burguês (e de sua 

transformação e, correspondente, destruição), com o fito de abolir a propriedade privada dos 

meios de produção. Sendo a fase de “transição política”, em que, valendo-se do aparato da 

contra violência ou violência revolucionária, o proletariado efetuará a transformação da 

sociedade capitalista em sociedade socialista e, em uma segunda fase, comunista. Abolindo, 

assim, a sociedade de classes e, por conseguinte, a necessidade do exercício do poder político 

estatal28. 

Mas, “assim como a sociedade mesma produz o homem enquanto homem, assim ela 

é produzida por meio dele” (MARX, 2010, p. 106). (Itálicos do autor). Ressaltemos que a 

pretensão de Marx é a da busca pelo reconhecimento múltiplo entre os indivíduos na condição 

de sujeitos sociais. Isso se dará em uma nova sociedade de homens verdadeiramente livres, “que 

trabalham com meios de produção comuns e empregam suas múltiplas forças individuais de 

trabalho, conscientemente, como força de trabalho social” (MARX, 2006, p. 100). Os trabalhos 

passam a ser sociais, ao invés de individuais. O produto total da produção é um produto social. 

Essa sociedade nova não será, portanto, uma sociedade de possuidores e despossuídos. Isto quer 

dizer que a sociedade de classes estará superada, pois que, de fato, nesta não há um 

reconhecimento genuíno entre os indivíduos. Então, o que viria mesmo a ser esse múltiplo 

reconhecimento? Para responder esta pergunta, permitimo-nos começar citando uma brilhante 

argumentação de Jean-Luc Petit (1985, p. 90), para quem: 

 

Até certo ponto, o que Marx chamou de “comunismo” representa – talvez podemos 

sugerir – as condições materiais da transparência do discurso prático, condições nas 

quais os fundamentos ontológicos, isto é, os indivíduos, se tornariam afinal evidentes 

uns para os outros através da ação cotidiana. 

 

É, exatamente, na busca desse reconhecimento recíproco entre os indivíduos, nesse 

possível resgate de uma autêntica e genuína individualidade, embora, ainda hoje em dia, para 

muitos, algo incompreendido, que nos parece estar dada a síntese de todo o programa de Marx. 

                                                             
28 Cf.  também Comunismo. In: RANAULT, Emmanuel. Vocabulário de Karl Marx, 2010, p. 18. 

37 



39 

 

Para demonstrar isso, pensamos que podemos citar, na íntegra, um parágrafo que se constitui 

em uma das mais belas elaborações da filosofia de Marx:  

 

Supondo que produzíssemos como homens, cada um de nós haveria se afirmado 

duplamente em sua produção a si mesmo e ao outro. 1. Eu objetivaria em minha 

produção minha individualidade e seu ser próprio, o que quer dizer que minha 

atividade seria uma manifestação da vida individual e que a contemplação do objeto 

me traria o gozo individual de saber minha personalidade como um poder objetivo, 

perceptível pelos sentidos e, portanto, subtraído a toda dúvida. 2. Em teu desfrute ou 

em teu uso do meu produto experimentaria eu, diretamente, assim o gozo como a 

consciência de haver satisfeito com meu trabalho uma necessidade humana, isto é, de 

haver objetivado a essência humana, procurando com isso a outra essência humana 

seu correspondente objeto. 3. A consciência e o gozo de ser o mediador entre tu e o 

gênero, isto é, de ser considerado e sentido por ti mesmo como um complemento de 

tua própria essência e como parte necessária de ti mesmo, de saber-me, com isso, 

confirmado por ti em teu pensamento e em teu amor. 4. E a consciência e o gozo de 

haver criado diretamente com minha manifestação individual de vida tua própria 

manifestação vital e, com isso, de haver confirmado e realizado diretamente em minha 

atividade individual minha verdadeira essência, minha essência humana, minha 

essência comum (MARX, 1987, 537). (Itálicos do autor). 

 

Tal proposta tem a sua gênese na denúncia da hipóstase da política como o locus 

no qual realizar-se-ia a comunitarização e remete, como diria José Chasin (1984, p. 50), ao 

“interior de um discurso que visualiza um modo de ação social profundamente diverso da 

política”. Nessa perspectiva, a relação entre os indivíduos se daria diretamente, quer dizer, as 

forças sociais não precisariam estar exteriorizadas como força política, no caso, na forma 

política estatal, enquanto esta é uma ficção, uma ilusão de comunidade que se interpõe entre os 

indivíduos. 

Na verdade, como diz, corretamente, Eduardo Chagas (2012, p. 17), o indivíduo, 

“na sociedade capitalista, aparece como “átomo”, como “unidade monádica”, fechado em si 

mesmo, solitário, como um mundo à parte, que se basta a si mesmo, independente, isto é, como 

singularidade negativa, isolada”. Seguindo Marx, o homem enquanto membro da sociedade 

civil é um indivíduo separado da comunidade, confinado a si próprio, ao seu interesse privado 

e ao seu capricho pessoal29. 

Para Marx, a práxis designa um processo e projeto revolucionários que, pela 

abolição do trabalho imposto sob a forma de mercadoria, tornará possível o pleno 

desenvolvimento de cada indivíduo humano enquanto indivíduo que se reconhece a si mesmo 

ao reconhecer na sua atividade vital criativa a sua própria personalidade e a atividade pessoal 

dos outros indivíduos com os quais compartilhará a coletividade, conquistando, assim, uma 

                                                             
29 Ver o clássico A Questão Judaica, 1989, p. 59. 
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sociabilidade humana livre. Via Marx, afirma, de modo correto, Maurício Tragtenberg (1987, 

p. 198) que,  

 

após uma luta operária surgiria uma associação que tivesse continuidade após a luta, 

depois as associações reunidas, na forma de um movimento social, dar-se-ia um 

processo revolucionário que desenvolveria uma socialização proletária do poder, da 

existência e do trabalho, oposta à “socialização” capitalista, que é feita de cima para 

baixo, centralizadora e alienante.  

 

Diante do exposto até aqui, vemos que o sentido da violência em Marx, sua lógica 

e sua semântica, precisa ser apreendido historicamente, sem desconsiderar suas epifanias e a 

sua gênese. Sua interdependência prática e real no processo da luta das classes sociais no seio 

do modo capitalista de produção. 

Então, pergunta-se, qual é, em Marx, a raiz e o sentido da violência na sociedade 

capitalista? Ora, para Marx, como expressaria José Chasin, a condição onto-fundamental do 

homem é o trabalho. Ou como disse Engels (1979a, p. 215): “o trabalho, por si mesmo, criou o 

homem”. Na contramão desta posição, a objetiva realidade do capitalismo, a partir da sua esfera 

da produção, nega o próprio homem, ao impor-lhe o trabalho abstrato na forma de trabalho 

assalariado. E isto é a raiz da violência. Isto é assim, porque o homem é um ser objetivo, um 

ser de carências, que precisa relacionar-se com os demais indivíduos humanos e com a natureza 

para buscar satisfazer suas necessidades, o que significa objetivar-se. Para tanto, o meio, a 

mediação dos homens na relação entre eles, e deles com a natureza, na busca do atendimento 

de suas necessidades, é o trabalho – a sua atividade vital criativa. Quando sua atividade, seu 

trabalho, é estranhado, isto é, estranho aos seus próprios interesses, ele – o trabalho e os seus 

respectivos produtos – passam a pertencer não ao trabalhador mesmo, mas a um outro homem 

fora do trabalhador. Nesta relação negativa de trabalho, na alienação deste, a própria atividade 

vital dos indivíduos é ela mesma a violência na sua origem. É esta, a matriz da violência na 

sociedade burguesa, pois, logo que o homem se relaciona “com a sua própria atividade como 

uma [atividade] não-livre, então ele se relaciona com ela como a atividade a serviço de, sob o 

domínio, a violência e o jugo de outro homem” (MARX, 2010, p. 87). [Negrito nosso]. Então, 

reafirmamos, é a atividade humana, negativamente alienada, a própria raiz da violência. 

E mais, além disto, e principalmente, o próprio ato da produção constitui o 

estranhamento do trabalhador a si mesmo. Se, portanto, diz Marx (2010, p.82),  

 

o produto do trabalho é a exteriorização, então a produção mesma tem de ser a 

exteriorização ativa, a exteriorização da atividade, a atividade da exteriorização. 
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No estranhamento do objeto do trabalho resume-se somente o estranhamento, a 

exteriorização na atividade do trabalho mesmo.  

 

Isto caracteriza uma dupla violência30. Primeiro, o estranhamento em relação aos 

objetos produzidos pelos trabalhadores, que passam a controlá-los como um poder estranho e 

hostil a eles. Segundo, como a atividade é exteriorizada, estranhada, ou seja, já que o trabalho 

pertence a outrem, os trabalhadores sofrem a deformação da sua subjetividade, que é assim 

violada, implicando a perda da sua condição de universalidade, liberdade e criatividade. 

Convivemos com uma violência estrutural, de natureza econômica – a exploração 

do trabalho assalariado que implica a mais-valia e a correspondente acumulação do capital –, e 

uma violência política, afirmada no poder do Estado. Ou seja, uma violência política que 

nominamos de violência de Estado. Este está no cerne da esfera da superestrutura social, uma 

vez que legaliza e busca legitimar as relações materiais estabelecidas nas expropriações, 

espoliações e exploração. E isso é estabelecido tanto material quanto espiritual na vida dos 

trabalhadores. Prática que contribui necessariamente com as incorrigíveis desigualdades 

sociais, as quais reproduzem, confirmam e perpetuam a violência na sociedade burguesa. 

A observação empírica da história moderna, a qual implica a forma histórica da 

sociedade contemporânea, nos mostra o motivo, senão, melhor dizendo, a origem e o motivo 

da violência estrutural na formação social burguesa, a saber, a pobreza da grande massa 

trabalhadora que esgota as próprias forças pelo trabalho assalariado e que somente tem interesse 

para o sistema do capital quando vende para o burguês, o capitalista, a sua força vital criativa – 

o seu trabalho. Contrariando, assim, a sua natureza ontológica, o homem passa então a negar o 

seu próprio ser, tornando-se o trabalho estranhado ao seu próprio criador31, “enquanto cresce a 

riqueza de poucos, embora tenham esses poucos parado de trabalhar há muito tempo” (MARX, 

2006, p. 827). 

Para Marx, o sujeito do trabalho, o homem, quando não vende seu trabalho ao 

capital é um “fantasma” que não existe para o capital. Não tem o menor interesse para o capital, 

é um “nada” totalmente desprezado.  E Dussel (1988, p.367), comentando, afirma, com 

exatidão, que “o homem como homem que não trabalha atualmente para o capital, é 

‘exterioridade’ o que está ‘fora’, o nada acabado”.  

                                                             
30 A esse respeito, conferir também, CAVA, Bruno. Crítica do Valor em Tempos de Megamáquinas. Disponível 

em: http://uninomade.net/tenda/critica-do-valor-em-tempos-de-megamaquinas. 2012. Acesso em: 08 dez. 2014. 
31 Vide MARX, K. [TRABALHO ESTRANHADO E PROPRIEDADE PRIVADA].  Manuscritos Econômico-

filosóficos, 2010, pp. 79-90. 
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Mas também, o homem assalariado é um nada absolutizado na totalidade do sistema 

capitalista que lhe impõe uma existência alheia à realização da sua vida. É “a existência abstrata 

do homem como um puro homem que trabalha e que, por isso, pode precipitar-se diariamente 

de seu pleno nada no nada absoluto e, portanto, na sua efetiva (wirkliche) não-existência” 

(MARX, 2010, p.93). [Grifo do autor]. 

Isso ocorre porque a produção capitalista não é, genuinamente, uma produção 

social. Os produtos do trabalho são destinados à troca, ao mercado. A produção não prioriza as 

necessidades dos produtores diretos, e sim os interesses privados dos donos dos meios de 

produção, o que resulta no império da propriedade privada burguesa. Nesta situação, o próprio 

trabalhador, ao se ver obrigado a vender a sua força de trabalho, vê-se lançado à esfera do poder 

da propriedade privada.  

Polanyi (2012, p. 256), vê, com acerto, a monstruosidade, nesse contexto, de “a 

força de trabalho humana [...] (ter de) ser transformada em mercadoria”. Mas esta não foi uma 

mera alteração de forma de uma realidade antropológica, e sim a constituição da própria 

categoria real e abstratamente universal do trabalho32. É certo, também, como afirma Robert 

Kurz (2014, p.110), “que só o surgimento de ‘mercados do trabalho’ lança as bases de um 

sistema ‘econômico’ de mercado totalitário”. 

A maneira que a sociedade burguesa encontra para eliminar suas contradições e 

antagonismos nas relações de produção da vida material é através da esfera política, na qual diz 

ultrapassar as fraquezas e os limites da sociedade civil, declarando a democracia como reino da 

liberdade e da igualdade. Desta forma, os elementos da sociedade civil seriam emancipados, a 

exemplo da educação. 

Contudo, a elevação política dos elementos da sociedade civil-burguesa é prenhe 

de carências, parcialidades, imperfeições, antinomias e desigualdades. Marcada pela cisão entre 

a sociedade civil e a sociedade política. Um mundo de violências, violações, fraudes, resultadas 

da atomização dos indivíduos separados e opostos uns dos outros a saldo de interesses 

particularistas implicando na luta de todos contra todos, onde, como diria Hobbes, homo homini 

lupus. O que caracteriza, então, a sociedade burguesa como um complexo de alienações33. 

Para Marx, o primado da produção material deve ser o cerne e a chave de abóboda 

da construção teórica. Mas isto implica considerar a produção em sua condição histórico-social, 

                                                             
32 Cf. KURZ, R., 2014, p. 110. 
33 Vide MARX, 1989. p. 43-44. Passim. 
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ou seja, determinada pelo desenvolvimento das forças produtivas no contexto das relações 

sociais.  

É articulado a esta compreensão que estudamos e discutimos a violência na 

sociedade e na educação nas suas formas burguesas. E a característica principal da forma social 

burguesa é a produção de mercadorias, que significa produzir valor-de-uso para outros, “dar 

origem a valor de uso social” (MARX, 2006, p. 63), o que implica a sociedade das trocas. E 

isto resulta da violência, porque a mercadoria necessita de condições objetivas que lhes são 

anteriores34, pois, ela existe em referência à totalidade do sistema capitalista, que pressupõe, 

por exemplo, a existência de uma massa trabalhadora – sem poder, quer sobre a produção, quer 

sobre a apropriação e que apesar de se esfalfar, só tem para vender a própria força de trabalho 

“depois que lhes roubaram todos os seus meios de produção” (MARX, 2006, p. 829).  Assim, 

são obrigados (os trabalhadores) a se tornarem “vendedores de si mesmos” (MARX, 2006, p. 

829), a submeterem-se pessoalmente ao mercado, a tornarem-se mercadorias, e isto é uma 

violência.   “E a história da expropriação que sofreram foi inscrita a sangue e fogo nos anais da 

humanidade” (MARX, 2006, p. 829).  

Outrossim, o meio de demarcação da sociedade burguesa – a propriedade privada 

capitalista, “forma o motor para a troca generalizada que rege as sociedades dinâmicas, 

capitalistas como um príncipe absolutista”. (NOTÍCIAS [da Antiguidade Ideológica: Marx, 

Eisenstein, O Capital. Direção: Alexander Kluge. DVD III: “Paradoxos da sociedade de troca”], 

2008). Estando assim dada a realidade de que, 

 

o desfrute e o trabalho, produção e consumo caibam a diferentes indivíduos; [...] com 

a divisão do trabalho [...] que repousa, de seu lado sobre a divisão, natural do trabalho 

no seio da família e na divisão da sociedade em diversas famílias opostas umas às 

outras, acontece, ao mesmo tempo, a distribuição e além disso, a distribuição desigual, 

tanto quantitativa quanto qualitativa do trabalho e de seus produtos, a propriedade. 

Portanto, cujo primeiro gérmen, cuja forma inicial está contida já na família, onde a 

mulher e os filhos são os escravos do homem. [...]. Ademais, divisão do trabalho e 

propriedade privada são termos idênticos – um deles diz referido à atividade, o mesmo 

que o outro diz referido ao produto desta (MARX & ENGELS, 2007 p.55). [Itálico 

do autor]. 

 

Logo, mediante a pauperização e o infortúnio das massas trabalhadoras, cresce a 

riqueza dos poucos capitalistas. Marx, em verdade, afirma que o desenvolvimento das forças 

produtivas levaria a uma crescente divisão social do trabalho: inicialmente, divisão do trabalho 

industrial, comercial e agrícola, separando a cidade e o campo, e estabelecendo a oposição entre 

os três ramos básicos da produção acima elencados; posteriormente, subdivisões e 

                                                             
34 Ver, por exemplo, FLINCKINGER, Hans Georg, 1985, p. 93. 
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aperfeiçoamento da divisão do trabalho, ou seja, as especializações em cada setor produtivo, 

distanciando os trabalhadores do conjunto do processo de produção. Finalmente, ter-se-á a 

separação entre o trabalho material e o trabalho intelectual, consumando a divisão social do 

trabalho. 

Isto posto, Marx faz corresponder às diversas fases do desenvolvimento da divisão 

do trabalho a diferentes formas de propriedade, isto é, a forma de propriedade implica a 

determinação da formação social: propriedade tribal, propriedade comunal e estatal (antiga) e, 

finalmente, a propriedade feudal ou estamental. Conforme Bottigelli (1989, p.179),   

 

o aumento das foças produtivas e a divisão do trabalho que acarreta, a oposição entre 

a cidade e o campo darão origem à forma de propriedade privada moderna, que 

suplantará todas as outras no curso de seu desenvolvimento e criará as relações de 

produção capitalistas. 

 

Devemos enfatizar que “é sabido o grande papel desempenhado na verdadeira 

história pela conquista, pela escravização, pela rapina e pelo assassinato, em suma pela 

violência” (MARX, 2006, p. 828). E isto é assim, através da conexão histórica entre família, 

propriedade privada e Estado, passando pelos cercamentos das terras comuns na Idade Média, 

pela expropriação dos camponeses, em resumo, pelo processo histórico da assim chamada 

acumulação primitiva que vem por fim a dar origem e a confirmar o sistema capitalista. Ora, 

isso nada mais é do que a história da burguesia. Temos agora, “a dissociação entre os 

trabalhadores e a propriedade dos meios pelos quais realizam o trabalho. Quando a produção 

capitalista se torna independente, não se limita a manter essa dissociação, mas a reproduz em 

escala cada vez maior” (MARX, 2006, p. 828). 

Isto traduz a emergência, por um lado, da classe exploradora, a burguesia 

(proprietária dos meios de produção e de subsistência), no início do seu projeto de classe 

hegemônica, quer dizer, mandante do processo de produção material e social. Por outro lado, é 

a mercantilização das relações de trabalho, compra e venda no mercado livre da mercadoria 

força de trabalho, transformando os antigos servos ou camponeses em trabalhadores 

assalariados, depois destes terem sidos espoliados, usurpados, roubados e expropriados dos seus 

meios de produção, em trabalhadores livres para serem explorados pelo capital, pelos 

capitalistas. Sendo que “o ponto de partida dessa nova relação social foi a expropriação material 

(objetiva) dos meios de produção” (ROMERO, 2005, p. 76). 

Na atual fase do capitalismo, os trabalhadores veem-se cada vez mais achacados 

pela subordinação aos objetivos da acumulação do capital. Coagidos pela lógica da produção 
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capitalista de mercadorias, os trabalhadores são obrigados a cumprir jornadas de trabalho cada 

vez mais exaustivas35. 

De outro modo, Marx (2006, p. 320) já alertara que:  

 

A partir do nascimento da indústria moderna, no último terço do século XVIII, essa 

tendência transformou-se num processo que se desencadeou desmesurado e violento 

como uma avalanche. Todas as fronteiras estabelecidas pela moral e pela natureza, 

pela idade ou pelo sexo, pelo dia e pela noite foram destruídas. As próprias ideias de 

dia e de noite desvaneceram-se [...]. Eram as orgias do capital. 

 

Por enquanto, resta-nos dizer que pretendemos ter mostrado, ao longo desta 

primeira seção, que a violência em Marx, é entendida como um fenômeno da estrutura 

econômica do capitalismo e, portanto, sua lógica e sua semântica têm uma base material, no 

sentido de que partem da exterioridade, da objetividade, isto é, da práxis histórica dos 

indivíduos humanos na sociedade civil-burguesa. Mas, que a sua articulação filosófica é 

inspirada na sintaxe da violência elaborada por Hegel na sua Ciência da Lógica (1812-1816). 

Isto significa dizer que a lógica e a semântica da violência na teoria de Marx, sugere 

que a violência sofrida pelo proletariado, de forma aparentemente passiva, passa, na realidade, 

por uma guerra civil mais ou menos oculta na sociedade atual. Além disso, a miséria que lhe é 

imposta pela burguesia esconde um fator revolucionário, produto da decomposição da própria 

sociedade burguesa. 

 Isso nos remete à articulação filosófica dos textos de juventude do filósofo do 

trabalho, em especial, à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução (1844), enquanto 

escrito seminal, e às suas primeiras elaborações em parceria com Engels: A Sagrada Família 

(1845), A Ideologia Alemã (1845-1846) e o Manifesto Comunista (1848), bem como a uma das 

mais extraordinárias sínteses teóricas já escritas na história do pensamento filosófico ocidental, 

referimo-nos às chamadas Teses Sobre Feuerbach (1845). 

O que queremos ressaltar em referência a essa bibliografia, expressa, é que toda ela 

apresenta um traço filosófico compartilhado: a enfática conclamação à revolução das massas 

proletárias, pondo em destaque a missão histórica do proletariado que deve tomar nas suas mãos 

as rédeas do seu próprio destino, lutando, através da práxis revolucionária social radical, pela 

transformação do mundo burguês, com o fito de construir uma sociabilidade alternativa, 

genuinamente humana e livre, acabando, de uma vez por todas, com a violência da sociedade 

de classes. Riazanov (2016, p.65) assevera que: 

                                                             
35 Ver também FELISMINO, S. C., 2006, p. 298-299. 
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Marx é o primeiro a revelar que o proletariado não é somente uma classe enferma, 

mas também um elemento ativo da luta contra a sociedade burguesa; a classe que por 

suas condições de existência, chegará fatalmente a ser a única revolucionária da 

sociedade burguesa. 

 

E, ainda, é importante declarar que Marx elabora, desenvolve e propõe um 

programa de estudos, pesquisas e intervenção revolucionária no ambiente econômico e 

sociocultural burguês, sugerindo uma outra sociedade – o comunismo. Uma sociedade de 

homens livres, conscientes da sua força de trabalho social, que trabalham com meios de 

produção comuns, empregando, voluntariamente, suas múltiplas forças individuais de trabalho. 

No comunismo, todas as características do trabalho passam a ser sociais, de modo que o produto 

total é um produto social. Escreve Marx (2006, p. 100): 

 

Uma parte desse produto é utilizada como novo meio de produção. Continua sendo 

social. A outra parte é consumida pelos membros da comunidade. Tem, portanto, de 

ser distribuída entre eles. O modo dessa distribuição variará com a organização 

produtiva da sociedade e com o correspondente nível de desenvolvimento histórico 

dos produtores. Somente para fazer um paralelo com a produção de mercadorias, 

pressupomos que a participação de cada produtor nos bens de consumo se determina 

pelo seu tempo de trabalho. [...] sua distribuição socialmente planejada regula a 

proporção correta das diversas funções do trabalho para as diversas necessidades. 

Além disso, o tempo de trabalho serve para medir a participação individual dos 

produtores no trabalho comunitário e sua cota pessoal na parte do produto global 

destinada ao consumo. Neste caso, as relações sociais dos indivíduos no tocante a seus 

trabalhos e aos produtos de seus trabalhos continuam meridianamente claras, tanto na 

produção quanto na distribuição. 

 

A seguir veremos, a partir do estudo da assim chamada acumulação primitiva, que 

remete à origem do capital, como a sociedade burguesa surge com a violência. 

 

2.2 As origens do capitalismo: de como a sociedade burguesa surgiu com a violência 

 

Neste ponto, mostraremos a tendência contrária entre a teoria da acumulação 

primitiva em Marx e a perspectiva da Economia Política clássica, quanto às origens do capital. 

Procuraremos, seguindo Marx, descortinar como a sociedade civil-burguesa surgiu com a 

violência, é violenta e prolonga a violência. Analisando a história do desenvolvimento da 

burguesia, veremos a escravidão moderna, enquanto categoria econômica, vinculada à gênese 

do capitalismo, articulada a uma relação imbricada ao sistema colonial. Desta forma, 

acreditamos estar desenvolvendo o nosso intuito de desvelar a violência estrutural e a violência 

de Estado, como sintomas da forma social burguesa, que se estabelecem tanto na expressão 
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material quanto espiritual da vida dos trabalhadores, apontando para a conclusão que a violência 

está na essência do sistema capitalista. 

Expressando de outro modo, aqui, abordaremos questões relativas ao surgimento 

da sociedade burguesa ligado à violência. Esta mesma, segundo Marx, uma potência 

econômica, presente não somente na gestação e nascimento do modo capitalista de produção, 

mas também na germinação e expansão que lhes são necessárias. Tematizando esse processo 

do surgimento e afirmação do sistema capitalista, nos veremos situando a escravidão e a 

colonização como fatores fundamentais na lógica violenta da acumulação primitiva do capital, 

podendo-se ver, inclusive, os seus desdobramentos que perduram, por exemplo, até os dias de 

hoje, na sociedade brasileira.  

 Jessé Souza, um proeminente sociólogo brasileiro, embora não seja marxista 

marxista (talvez um marxista culturalista, se é tal denominação, neste caso, esteja correta), tem 

um estudo intrigante sobre a manutenção secular das desigualdades sociais no Brasil, no qual 

afirma que essas desigualdades, frutos da base escravocrata da nossa sociedade, impossibilitam 

o “resgate” dos esquecidos e humilhados da nossa gente. 

 Em seu A Elite do Atraso (2017), persegue três eixos temáticos. Ao que nos 

interessa, mais de perto, aqui, é que ele toma, primeiramente, a experiência da escravidão, 

“como a semente de toda a sociabilidade brasileira”. Compreende, assim, o sociólogo, a 

escravidão como conceito, percebendo “como ela cria uma singularidade excludente e perversa. 

(SOUZA, 2017, p. 9). 

Contudo, para nós, sem aceitarmos, obviamente, a pecha de “economicistas,” algo 

que o referido autor, a exemplo de outros acadêmicos descuidados, insiste, anacronicamente, 

em nomear-nos. O que, infelizmente, só vem a demonstrar o seu conhecimento, no mínimo, 

tacanho do marxismo. Aliás, sabemos que somente compreenderemos adequadamente os 

desdobramentos da escravidão no Brasil – o que nos levou à experiência de um racismo 

estrutural, com todas as suas danosas consequências para a classe trabalhadora, através da 

criação de uma gama considerável de um proletariado populacho, de um enorme contingente 

de desalentados, indigentes e do lumpemproletariado, sem oportunidades de terem uma 

educação pública, laica, gratuita e de qualidade, de acesso à cultura e à arte, literatura, teatro 

etc., impossibilitados de receberem atendimento adequado a sua saúde, e ao deleite da prática 

desportiva, além, é claro, de uma boa alimentação, entre outros requisitos básicos, enquanto 

condição mínima para a construção da sua consciência de classe e/ou, ao menos, colocarem-se 

como protagonistas na interpelação social -, ao nos reportarmos sobre o processo histórico que 

originou o regime do capital e o surgimento da sociedade burguesa, o que passa, necessário e 

46 



48 

 

inevitavelmente, pelo movimento da gênese e desenvolvimento da propriedade privada 

moderna. 

Com isso não estamos querendo mitigar, e, muito menos, menosprezar a luta do 

nosso proletariado pela sua libertação. Antes, pelo contrário. Não obstante, reconheçamos as 

suas debilidades – e acreditamos que fazer essa crítica é um dever do marxismo revolucionário, 

o que, inclusivamente, nos obriga a uma autocrítica – temos a convicção de que através do seu 

próprio sofrimento e da revolta advinda das violências que sofre, esse já está a encontrar o seu 

papel de transformador radical da sociedade brasileira hodierna. 

Ainda mais, devemos acrescentar que todas as contradições e infortúnios pelos 

quais passa a nossa classe proletária, advém não somente do processo escravocrata que embasou 

nossa sociedade. Mas também é resultado do neocolonialismo, imperialismo, e eurocentrismo, 

dos quais padecemos secularmente. Tudo isso agravado e reproduzido pela grande mídia 

corporativa e corrupta e pela ideologia hegemônica das classes dominantes, nesses tempos 

contrarrevolucionários de avanço do neoliberalismo. Sendo que tudo isso tem sua raiz na aporia 

entre capital e trabalho. 

Faz-se necessário, ainda, insistir que os tempos atuais, no mundo inteiro, são 

sombrios para a classe proletária. O momento é difícil em todo o mundo e, às vezes, as pessoas 

caem no desânimo e na apatia. O que precisamos muito, nesse momento, é estudar. Estudar o 

Brasil e o mundo e estudar o marxismo. O marxismo é um instrumento fundamental e 

atualíssimo para ajudar-nos a compreender a complexidade do mundo atual e para podermos 

transformá-lo socialmente. 

De início, temos que nos organizar em torno das necessidades específicas de cada 

setor, porém, sem nunca perder de vista a luta ampliada pela emancipação humana universal. 

Temos que avançar a luta nesse sentido. Entretanto, insistamos, inicialmente, que a organização 

popular não se faz em torno de altas propostas, pois, uma importante parte dos trabalhadores 

não está, ainda, parece-nos, política e intelectualmente, preparada para isto, uma vez que se 

trata de um fenômeno da atualidade, do tempo presente. Mediante os apelos do consumismo, 

do prazer a qualquer custo, do entorpecimento das consciências pelo uso abusivos de drogas, 

pelo alto consumo de bebidas alcoólicas entre os jovens etc., temos consciência de que é uma 

luta árdua e difícil, mas, também, sabemos que é tarefa nossa, que não podemos delegá-la a 

ninguém, a não ser a nós mesmos – a classe proletária, aos trabalhadores assalariados, e aos que 

assumem a consciência comunista. 

E, ao mesmo tempo, precisamos insistir no tema da organização. Lembrando da 

necessidade da formação de quadros capacitados a dirigir esse processo. É fundamental a 
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formação. E nós professores temos, aqui, um chamado imperioso, que diz respeito a darmos 

conta não somente da nossa própria formação, como coisa imprescindível; mas também nos 

cabe a tarefa da formação das novas gerações. O Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra 

(MST) faz um papel importante nesse sentido, mas ainda é insuficiente36, estando, pois, mais 

voltado para os trabalhadores rurais. No entanto, na área urbana, embora encontrando 

dificuldades, temos alguns exemplos elogiáveis de trabalho de formação que gostaríamos de 

lhes fazer justiça, elencando, mesmo que sumariamente, alguns deles.  

Referimo-nos aqui a apenas três experiências nesse seguimento, para que não nos 

delonguemos, inadequadamente, na escrita de uma tese de doutorado, ato que, tecnicamente, é 

estranho aos procedimentos acadêmicos atuais. De início, faremos alusão ao Instituto Marx e 

Engels, coordenado pelo jovem obstinado e impávido marxista, professor Dr. José Pereira, 

atualmente atuando na Universidade Regional do Cariri (URCA). 

Essa experiência do referido Instituto, segundo nos informou, o Dr. Pereira, teve 

duração de, aproximadamente, um ano e meio. Para uma breve descrição do trabalho daquele 

Instituto, tomaremos o texto de apresentação dele em sua página do facebook:  

 

O que é esse negócio de Instituto Marx e Engels? O instituto é um coletivo de 

pessoas aberto a todos e todas que buscam divulgar, aprender e debater o 

marxismo, é a casa do trabalhador, o lugar para acolher as ideias e os 

pensamentos sob o olhar d@ trabalhad@r. Como uma escola mas sem 

correntes e amarras, onde todos e todas são professor@s e alun@s, um espaço 

para entender o mundo em liberdade, compreendendo-o do ponto de vista do 

marxismo. Aqui a liberdade de pensamento e debate é a única regra. Se você 

acha que há algo errado com a vida que levamos, aqui é o seu lugar. Quem faz 

parte do Instituto e para quem é o Instituto? O Instituto é feito pelos 

trabalhadores – professores, estudantes, operários, mulheres, negros e negras, 

LGBTs, desempregados – independentemente de suas formações. O instituto 

é feito pel@s trabalhador@s e para @s trabalhador@s. Para fazer parte, basta 

contribuir com a luta dos trabalhadores, ajudar na formação ou participar dos 

cursos de formação da teoria marxista, debater sobre a nossa sociedade e 

pensar em alternativas para nossos problemas individuais e coletivos. Assim, 

tod@s estão convidados a conhecer, participar e ajudar a construir essa casa 

d@s trabalhador@s. 

 

 Um outro exemplo que pode ser citado é uma experiência que teve seu início antes 

de 2013 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), sob a coordenação do 

Me. João Bosco Brito do Nascimento, professor efetivo (adjunto) e decano da Faculdade de 

Filosofia e Ciências Sociais (FAFIC/UERN). Usávamos apenas as dependências da 

Universidade. Reuníamos um grupo de professores, estudantes e membros da comunidade, 

                                                             
36 Cf também a palestra da profa. Dra. Anita Prestes, proferida na abertura do X Congresso da Associação dos 

Docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – ADUERN. Mossoró/ RN, 2018.  
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interessados em estudar e discutir questões sociais e políticas à luz do marxismo. Vejamos, 

então, uma breve descrição do que intitulamos Núcleo de Estudos e Práxis Marxistas (NEPM). 

Esse núcleo veio, na sequência, a ser institucionalizado pela Universidade no formato de projeto 

de extensão ligado à Pró-reitora de Extensão (PROEX): O Núcleo de Estudos e Práxis Marxistas 

(NEPM) consiste na criação de um núcleo permanente de estudos, pesquisas e extensão, com a 

finalidade de estudar as doutrinas socialistas, naturalmente, sem os preconceitos ideológicos e 

as pré-noções partidárias que geralmente acompanham os que fora da universidade, nos 

movimentos sociais e partidários, proclamam-se representantes do marxismo e/ou do 

socialismo. Para tal fim, o NEPM deve se limitar ao estudo filosófico das ideias, com sujeição 

ao método científico e com a postura estritamente universitária, como se passa com os grandes 

centros de estudos das mais prestigiosas universidades de todo o mundo. Para efetivar essa 

colaboração da Universidade à sociedade, a experiência internacional indica que o melhor 

caminho é instituir, dentro da própria universidade, um organismo permanente de estudos, 

pesquisas e debates que propicie, com base num sistema de colaboração interdisciplinar, 

interdepartamental e interinstitucional, a realização de um programa de estudos científicos, 

destinados a produzir conhecimentos universalmente válidos e colocá-los ao alcance tanto da 

própria comunidade acadêmica e, também, naturalmente, do público externo, através de 

realização de eventos extencionistas, tais como: cursos, minicursos, seminários, conferências, 

palestras, colóquios, visitas a escolas de nível médio e reuniões com sindicatos, como ainda, 

encontros quinzenais com todos os participantes do grupo de estudos para o acompanhamento, 

a exposição e discussões das leituras dos textos marxianos, engelsianos e marxistas e, 

eventualmente, dos seus críticos, bem como, é claro, pela publicação dos resultados das 

pesquisas realizadas, na forma de artigos, livros, revistas e material didático-pedagógico. 

Professores envolvidos: Doutores: (2) / Mestres (2) / Alunos envolvidos: Graduação: (6) / 

Membro externo: (1). Integrantes: Prof. Me. João Bosco Brito do Nascimento - Coordenador37 

/ Prof. Me. Elder Lacerda de Queiroz – Vice coordenador / Prof. Dr. Gilberto de Oliveira Silva 

- Integrante / Prof. Dr. Alessandro Teixeira Nóbrega - Integrante / Karla Regina de Sena - 

Graduanda / Francinete Andrade - Assistente Social / Carlos Ítalo Aires Nogueira – Graduando 

/ Rayanne de Freitas Maciel - Graduanda / Sebastião Gonçalves de Lima - Graduando / Lênin 

Tierra - Graduando / Anselmo Rodrigues da Costa Júnior - Graduando. 

Em terceiro, destacamos a constituição do Instituto de Estudos e Pesquisas do 

Movimento Operário (IMO):  

                                                             
37 E-mail: boscobrito@uern.br / Lattes: http://lattes.cnpq.br/6947886791989052. 
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Fundado em 1993 pelo professor José Ferreira Alencar como resultado dos esforços 

de um projeto de sua autoria. O referido professor foi um exemplo de intelectual 

orgânico da classe operária, morto em 2005. Após o seu falecimento, o IMO ficou sob 

a direção da professora Suzana Jimenez. O Instituto foi fundado em um convênio entre 

a Universidade Estadual do Ceará (UECE) e a Central Única dos Trabalhadores 

(CUT).  O objetivo do Instituto é a construção do conhecimento a serviço da classe 

trabalhadora. Então, o IMO foi fundado como uma convergência de Esforços entre a 

organização sindical dos trabalhadores e o conhecimento elaborado pela universidade, 

sob a orientação teórica do marxismo. O IMO agrega inúmeros intelectuais de 

esquerda e vários mestrandos, doutorandos, estudantes e dirigentes sindicais. No 

decorrer das suas atividades, o IMO veio a contribuir para a criação do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UECE e tem uma linha, inclusive, que é Marxismo e 

Formação do Educador.  (COSTA, 2019). 
 

“O IMO constitui um importante espaço de formação crítica e intelectual no 

processo de luta pela emancipação humana. Hoje, o professor Frederico incorpora a figura 

central do IMO em sua nova fase de atividades de formação dos estudantes e da classe operária 

cearense”, conforme assevera o professor Antônio Marcondes dos Santos Pereira (2019)38.  

Essas breves considerações descritivas de três experiências formativas possíveis da 

classe operária, constituíram um aposto no nosso texto, com o viés de indicar certas variáveis 

de condições do que pode ser feito no caminho da educação do proletariado. Ainda assim, 

precisamos fundamentar o nosso argumento quanto aos limites da suposta base escravocrata da 

sociedade brasileira, pelo menos na forma como a pensa Jessé Souza. 

Primeiramente, em se tratando da produção capitalista, nosso argumento ganha 

força, plausibilidade e convencimento teórico-científico, havendo de se ter clareza, como 

veremos no desenvolvimento desta seção, que suas relações sociais de produção não têm, 

evidentemente, sua origem na natureza, 

 

[...] nem é mesmo uma relação social que fosse comum a todos os períodos históricos. 

Ela é, evidentemente, o resultado de um desenvolvimento histórico anterior, o produto 

de muitas revoluções econômicas do desaparecimento de toda uma série de antigas 

formações da produção social. 

Só aparece o capital quando o possuidor de meios de produção e de subsistência 

encontra o trabalhador livre no mercado vendendo sua força de trabalho, e esta única 

condição histórica determina um período da História da humanidade. O capital 

anuncia, desde o início, uma nova época no processo de produção social (MARX, 

2006, p. 199-200). 

 

Para o capitalismo se estruturar e passar a dominar as relações de produção de forma 

hegemônica, pressupõe a ocorrência de 

 

                                                             
38 Documento eletrônico sem paginação. 
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[...] um processo que transforma em capital os meios sociais de subsistência e os de 

produção e converte em assalariados os produtores diretos. A chamada acumulação 

primitiva é apenas o processo histórico que dissocia o trabalhador dos meios de 

produção (MARX, 2006, p. 828). 

 

Sendo esse processo muito distante dos quiproquós da economia política, que o 

registrava como acontecimentos poéticos e suaves, enquanto, em se considerando a história real 

do surgimento da burguesia, ele é, na realidade, um processo histórico desmesuradamente 

violento, o qual Marx não se limita a registrar; mas, ao contrário, o toma como um elemento 

fundamental na sua análise do capitalismo. O que para nós, enquanto nos propomos a tematizar, 

neste capítulo, uma propositura de uma teoria da violência em Marx, é, manifestadamente, um 

tópico basilar.  

Precisamente, Marx (2006, p. 727) assim define a acumulação primitiva:  

 

Certa acumulação de capital em mãos de produtores particulares de mercadorias 

constitui condição preliminar do modo de produção especificamente capitalista. Por 

isso, temos de admiti-la na transição do artesanato para a exploração capitalista. Pode 

ser chamada de acumulação primitiva, pois, em vez de resultado histórico, é 

fundamento histórico da produção especificamente capitalista. 

 

Como ela surge, concomitantemente e violentamente, com a sociedade burguesa, é 

matéria da qual trataremos agora. 

 

2.2.1 Capitalismo. Violência e escravidão 

 

Comecemos por atentar que, para uma compreensão ontológica do capital e do 

sistema social que o tem por base – o capitalismo39 –, faz-se necessário precisar a origem da 

produção capitalista. Esta requer “a existência de grandes quantidades de capital e de força de 

trabalho nas mãos dos produtores de mercadorias” (MARX, 2006, p. 827). Os economistas 

                                                             
39 Isso quer dizer que a nossa tese está subordinada à lógica que preside às determinações mais gerais e às leis do 

movimento do capital. Nesta medida, não possui completa autonomia, e os pressupostos com os quais começamos 

não são dogmas arbitrários. Começamos com o modo de vida dos indivíduos humanos nas suas relações reais, 

“sua ação e suas condições materiais de vida”, sob o capitalismo. É isso que leva à necessidade da análise do ser 

do nosso objeto – a violência na sociedade e na educação burguesas. É evidente que devemos rastrear seus modos 

específicos. O que compete à teoria é determinar o objeto, investigando sua sistematicidade e especificidade em 

nível da estrutura, funcionamento e curso histórico do capitalismo. Entretanto, a concepção geral do objeto é obtida 

através da ontologia presente em Marx (Cf. supra nota 8, p. 26). Embora se pretenda voltado genericamente ao 

procedimento de Marx e Engels, o presente escrito é um esforço teórico de reconhecer as afinidades das violências 

supracitadas, como imanentes ao atual modo de produção capitalista. Não pensamos, pois, a educação como um 

fenômeno abstrato, ou isolado do modus vivendi do regime do capital, algo, na maioria das vezes, comum a 

pedagogos com formação filosófica e científica limitados e/ou insuficientemente talhados intelectualmente para 

que possam se posicionar adequadamente acerca de discursos e práticas pedagógicas meramente conciliatórias ou 

reformistas no que tange às implicações da violência no cotidiano escolar.   
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clássicos, aí incluído Adam Smith, um dos quais Marx mais respeita, pensam que houve uma 

acumulação prévia (“previous accumulation”, segundo Smith)40, “uma acumulação que não 

decorre do modo capitalista de produção, mas é seu ponto de partida” (MARX, 2006, p. 827).  

Para Smith (1996), no estágio primitivo da sociedade, não existia divisão do 

trabalho, cada qual, individualmente, ou isoladamente, empenhava-se em atender às suas 

necessidades ocasionais. Entretanto, uma vez estabelecida a divisão do trabalho, pensa ele, as 

pessoas começam a precisar umas das outras para o atendimento de suas necessidades, uma vez 

que sozinhas não seriam mais capazes de se sustentarem, pois, passaram a depender, devido à 

divisão do trabalho, umas das outras. As pessoas passam a comprar, com o preço do produto de 

seu próprio trabalho, o necessário às suas necessidades, enquanto produto do trabalho dos 

outros. Para tanto, ou seja, para realizar, executar seu trabalho e vendê-lo, ou trocá-lo pelo 

produto dos outros trabalhadores, é necessário, ao trabalhador, antes acumular certo estoque de 

bens para que se mantenha e consiga angariar os materiais e instrumentos para seu trabalho. 

Evidentemente, observa Smith, essa acumulação de capital deve anteceder à aplicação do 

trabalho do indivíduo. 

Assim, conclui que como a acumulação prévia de capital é necessária para se 

efetuar um grande aprimoramento das forças produtivas do trabalho, da mesma forma ela 

conduz naturalmente a esse aprimoramento41.   

Então, Adam Smith (1996, p. 339) escreve: 

 

Os capitais são aumentados pela parcimônia e diminuídos pelo esbanjamento e pela 

má administração. 

Tudo aquilo que uma pessoa economiza de sua renda, ela o acrescenta a seu capital: 

quer empregando-o ela mesma para manter um contingente adicional de mão-de-obra 

produtiva, quer dando possibilidade a outra pessoa de fazê-lo, emprestando-lhe o 

capital com juros. [...] assim como o capital de um indivíduo só pode ser aumentado 

por aquilo que poupa de sua renda anual ou de seus ganhos anuais, da mesma forma 

o capital de uma sociedade, que é equivalente à soma dos capitais de todos os 

indivíduos que a compõe, só pode ser aumentado dessa maneira. 

A parcimônia, e não o trabalho, é a causa imediata do aumento de capital. Com efeito, 

o trabalho fornece o objeto que a parcimônia acumula. Com tudo o que o trabalho 

consegue adquirir, se a parcimônia não economizasse e não acumulasse, o capital 

nunca seria maior. 

 

                                                             
40 Marx traduziu a palavra de Smith “prévia”, “anterior”, como “ursprünglich”, “primitiva”, “originária”. 

Ironizando uma conceituação que ele via como referência a um passado mítico, opondo-a a sua análise histórica 

do processo de produção da vida material dos indivíduos humanos, em uma determinada fase do desenvolvimento 

histórico. Por isso, Marx, sarcasticamente, intitulará o notável capítulo 24, da sétima parte do primeiro livro de O 

Capital, como “a chamada acumulação primitiva”, tendo o seu ponto 1, denominado “o segredo da acumulação 

primitiva”. 
41 Vide SMITH, A. A riqueza das nações, v. 1, 1996, pp. 285-86. 
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Marx aceita que há, originariamente, no modo de produção capitalista, uma assim 

chamada acumulação primitiva. Porém, critica a forma como a economia política a define. 

Então, vejamos aqui, primeiramente, a divergência sobre esse tema entre Marx e o grupo dos 

economistas. Fazendo isso, acreditamos poder lançar luzes sobre como a violência é um 

fenômeno da estrutura econômica do capitalismo (Kapitalismus), como ela está na formação 

originária da sociedade burguesa, ou seja, de como a sociedade burguesa surge com a violência, 

e mostrar como a escravidão e a colonização são, como já dissemos, fatores fundamentais do 

surgimento, mas também, da expansão e do desenvolvimento econômico do sistema do capital.  

Desse modo, estaremos articulando a violência no capitalismo com a escravidão 

moderna e a colonização, fundamentais à gênese do sistema, com desdobramentos na 

contemporaneidade42, o que veremos em relação, particularmente, à educação brasileira, na 

segunda parte do presente trabalho. 

Desde já, queremos asseverar que os processos descritos por Marx sobre a 

acumulação primitiva não se prendem unicamente aos primórdios do capitalismo, mas são 

processos que, sob vários aspectos, ainda hoje, perduram no nosso cotidiano. Caso típico é o da 

arrogância colonial no presente. A exemplo do cinismo do cosmopolitismo exclusivo e 

excludente da Europa, o qual não passa de uma hipocrisia, evidente na persistência residual do 

“eurocentrismo” como um padrão sociocultural auto referido para o qual a base conceitual se 

apresenta na figura do outro. Balibar, por exemplo, ao fazer a crítica desse fenômeno 

contemporâneo, expõe uma dimensão contraditória da democratização das fronteiras europeias 

ao dizer que 

 

o componente do imperialismo, dos antigos imperialismos coloniais e da dominação 

[fora substituído por] um neoimperialismo fundado na dominação financeira e na 

hegemonia colonial, na arbitragem e na intervenção “humanitária”, etc. (BALIBAR, 

2010, p. 45-46). [Grifo nosso], 

 

e inclui nesse jogo os Estados-Unidos43. Mas, voltando, mais especificamente, ao nosso autor, 

o primeiro subtópico que Marx faz destaque no capítulo, extremamente interessante, da 

acumulação primitiva, do Livro I de O Capital (1867), diz respeito ao que o teórico denomina 

“o segredo da acumulação primitiva”, o qual ele diz ser o ponto de partida da elucidação desta. 

Ali, Marx rompe com o que ele chama de lenda teológica e lenda econômica. A lenda teológica 

                                                             
42 Conforme nosso minicurso “Marx: Capitalismo, violência e escravidão” ministrado no XV Congresso de 

História da Educação do Ceará - Histórias das Ideias Pedagógicas e das Ciências: 

uma circulação de longa duração por continentes e oceanos, realizado nos dias 24 a 27 de setembro de 2016 na 

Casa José de Alencar, Fortaleza. 
43 Ver BRESCIANI, A situação colonial ou a arrogância do colonizador, 2015, p. 17-18. 
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de que a injustiça seria eterna e natural. E a lenda econômica do esforço pessoal, individual. 

Hoje em dia, chamamos de meritocracia. Seria o esforço que faria o capital de alguns, enquanto 

a indolência, o empobrecimento de outros. Todavia, o capitalismo, segundo Marx, é conquista, 

escravização, rapina, assassinato, em suma, violência44. 

Segundo Marx, os economistas, a exemplo de Smith, nos apresentam ideias 

vulgares no que se refere à acumulação originária do capital. Assim, para Ricardo, acumula-se 

o capital em volume e valor, se parte maior da renda, se retira do consumo individual e se aplica 

no consumo industrial, mais trabalho produtivo se põe em movimento com a parte assim 

poupada da renda. Nesse caso, a acumulação originária derivaria da parcimônia45.  

Para Turgot (apud MARX, 1980, p. 34-5): 

 

Os capitais se formam, em parte, dos lucros economizados pelas classes laboriosas; 

todavia, uma vez que esses lucros provêm da terra – pois são todos pagos ou da renda 

ou dos custos que servem para produzir a renda – é claro que os capitais vêm da terra 

do mesmo modo que a renda, ou antes que não são mais do que acumulação daquela 

parte dos valores produzidos pelo solo, a qual o proprietário da renda ou aqueles que 

dela participam podem poupar todo ano sem utilizá-la para suas necessidades. 

 

Disso se deduz que, para Turgot, e toda a fisiocracia – de onde deriva a economia 

política clássica –, a renda é entendida como, exclusivamente, uma propriedade da terra, e que, 

portanto, a terra é a fonte de toda a riqueza, justificando-se, segundo esse pensamento, a 

acumulação advir apenas da renda fundiária.  

 Marx (1980, p. 37-8) ressalta que:  

 

a concepção fisiocrata vê no lucro (juro inclusive) mera renda a ser consumida pelo 

capitalista, e dessa concepção deriva esta tese de A. Smith e seus discípulos: a 

acumulação do capital se deve à poupança, às privações pessoais, à abstinência do 

capitalista. Podem falar assim, porque para eles só a renda fundiária é a fonte 

econômica genuína, legítima, por assim dizer, da acumulação46. 

 

Então, para os economistas, o capital foi criado pela abstinência, como fonte 

original da acumulação. A tese de Marx é que a acumulação primitiva não é uma acumulação 

nesse sentido.  

 

De modo geral, Marx explica a origem do capitalismo moderno pelo conceito de 

acumulação primitiva do capital. Segundo O capital, é a expropriação violenta dos 

                                                             
44 Cf. MARX, (2006, p. 828). 
45 Citado por MARX (1983, p. 971). 
46 Vilar (s/d, p. 44) diz que “Max Weber, ao atribuir este espírito de poupança ao protestantismo, não fez mais que 

somar um novo mito à velha fábula apologética”.  
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camponeses pelos enclosures47, o tráfico de escravos e a pilhagem brutal das colônias 

que explicam a formação do capital (LÖWY, 2014, p. 19) ([Itálicos do autor).  
 

Marx (2006, p. 838) diz:  

 

O progresso do século XVIII consiste em ter tornado a própria lei o veículo do roubo 

das terras pertencentes ao povo, embora os grandes arrendatários empregassem 

simultânea e independentemente seus pequenos métodos particulares. O roubo 

assume a forma parlamentar que lhe dão as leis relativas ao cercamento das terras 

comuns, ou melhor, os decretos com que os senhores das terras se presenteiam com 

os bens que pertencem ao povo, tornando-os sua propriedade particular, decretos de 

expropriação do povo.  

 

Neste diapasão, Marx critica o economista clássico Adam Smith, afirmando que o 

mesmo tentava explicar o presente por referência a um passado mítico, que está além da nossa 

capacidade de divisá-lo. Assim, Marx (2006, p. 827) já alertara:  

 

Essa acumulação primitiva desempenha na economia política um papel análogo ao do 

pecado original na teologia. [...] pretende-se explicar a origem da acumulação por 

meio de uma história ocorrida em um passado distante. Havia outrora, em tempos 

muito remotos, duas espécies de gente: uma elite laboriosa, inteligente e sobretudo 

econômica, e uma população constituída de vadios, trapalhões, que gastavam mais do 

que tinham. [...] aconteceu que a elite foi acumulando riquezas, e a população vadia 

ficou finalmente sem ter outra coisa para vender além da própria pele. 

 

Com isso, Marx quer deslegitimar a origem do capital conforme pensa a economia 

política, que afirmava que o capital teve sua origem através do estabelecimento de duas classes 

distintas: uma que poupava e, assim, tornou-se dona do capital, e a outra, que era preguiçosa, 

os trabalhadores, que precisavam, agora, do seu trabalho, para manter sua subsistência. 

Deste modo, também, Marx deslegitima a forma como o iluminismo vê a sociedade 

moderna enquanto sociedade de indivíduos livres, como é, por exemplo, o caso de Kant. E, 

ainda, deslegitima, igualmente, todas as teorias do contrato social que pensavam na associação 

civil, ou, melhor, na formação da sociedade como um contrato entre indivíduos humanos livres. 

Marx, ao contrário, pensa que a sociedade moderna, a sociedade civil-burguesa, mantém-se 

pela violência de classe, pois que a burguesia, como classe dominante, detém o poder 

econômico, material, como resultado da expropriação violenta dos meios de produção dos 

                                                             
47 Leis de Cercamentos (Enclosure Acts) foram editados ainda, no século XVI, no caso da Inglaterra, mas 

ganharam maior fôlego a partir dos meados do século XVIII. As terras comunais inseriam-se em uma tradição 

econômica de utilização comunitária que remontava à Idade Média, e sua privatização representava a ruptura das 

relações capitalistas com o antigo mundo feudal. O senhor feudal, deixava, assim, de ser o detentor da posse de 

terras para se tornar o seu proprietário. (Cf. Tales S. Pinto em "Cercamentos e Revolução Industrial 

Inglesa"; Brasil Escola. Disponível em: http://brasilescola.uol.com.br/historiag/cercamentos-revolucao-industrial-

inglesa.htm). 
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camponeses. O que quer dizer que, para ele, a sociedade moderna surge, violentamente, dos 

escombros da Idade Média. 

Essas formulações sobrevêm da observação empírica do fenômeno singular de 

encontrarmos no mercado um grupo de compradores que possuem terras, maquinaria, matérias-

primas e meios de vida, e, por outro lado, um grupo de vendedores que nada têm a vender senão 

a sua força de trabalho. Como se explica o fato de que  

                                 

um conjunto compra continuamente em ordem a ter lucro e a enriquecer-se, enquanto 

o outro conjunto continuamente vende em ordem a ganhar a vida? A investigação 

sobre essa questão seria uma investigação sobre aquilo a que os economistas chamam 

acumulação prévia ou original, mas que deve ser chamada expropriação original. 

Verificamos que seja chamada acumulação original não significa senão uma série de 

processos históricos, resultantes numa decomposição da união original existente entre 

o homem trabalhador e os seus instrumentos de trabalho. [...] uma vez estabelecida a 

separação entre o homem que trabalha e os instrumentos de trabalho, semelhante 

estado de coisas manter-se-á e reproduzir-se-á numa escala constantemente crescente, 

até que uma nova fundamental revolução no modo de produção o derrube de novo e 

restaure a união original numa força histórica nova (MARX, 2004, p. 60-61). (Itálicos 

do autor). 

 

A acumulação primitiva diz respeito às origens históricas do trabalho assalariado, 

resultado da separação dos produtores diretos, os trabalhadores, dos seus meios de trabalho e 

dos seus meios de subsistência, assim como à acumulação nas mãos dos capitalistas dos 

recursos necessários para empregá-los. Estamos então tratando da questão central da 

transformação da força de trabalho em mercadoria ou, de modo mais geral, da formação da 

classe trabalhadora. Segundo os economistas políticos clássicos, esse é um processo gradual e 

pacífico. Para Marx, de maneira oposta, investigando a história real, sem nenhum tipo de 

especulação ou mistificação, desvelará, nesse processo, o papel da conquista, da subjugação, 

do assassínio para roubar, em suma, da violência. E mais, vemos que esses elementos não 

limitaram sua presença à fase originária do capitalismo, mas que, na verdade, repercutem até 

os dias atuais, devido à própria necessidade estrutural do regime do capital que precisa 

constantemente da concentração e acumulação das riquezas produzidas48, algo que implica, 

necessariamente, a exploração do trabalhador, perpetuando, sob o capitalismo, a antinomia 

entre trabalho e capital. Nessa lógica, a riqueza burguesa implica, essencialmente, a pobreza do 

proletariado. Isto é, tal riqueza é construída sobre a miséria dos trabalhadores. O que corrobora 

a tese de que a violência é intrínseca à lógica da estrutura material do sistema capitalista. 

                                                             
48 Na produção burguesa, “a riqueza não se iguala a valor de uso, mas só a mercadoria é riqueza, o valor de uso 

no papel de portador do valor de troca, na função de dinheiro.” (MARX, 1980, p. 287) (Itálico do autor). 
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Em contraste com a forma mítica de pensar a acumulação, defendida pela economia 

clássica, Marx chama a atenção para a experiência histórica e, ao fazê-lo, analisa em detalhes a 

violência, a brutalidade (Gewalttätigkeit) do processo real de separar os trabalhadores de seus 

meios de produção, em seu esforço para desnudar a origem do capital. 

Em uma carta remetida ao diretor da revista russa Otiechéstvennie Zapiski, em 

novembro de 1877, Marx escreve um parágrafo preciso, que esclarece, em resumo, a sua teoria 

da acumulação primitiva do capital: 

 

O capítulo sobre a acumulação primitiva não pretende mais do que traçar o caminho 

pelo qual, na Europa Ocidental, a ordem econômica capitalista emergiu do seio da 

ordem econômica feudal. Ele, portanto, descreve o movimento histórico que, ao 

divorciar os produtores dos seus meios de produção, converte-os em assalariados 

(proletários, no sentido moderno da palavra), enquanto converte em capitalistas 

aqueles que mantêm os meios de produção sob sua posse. Nesta história, “fazem época 

todas as revoluções que servem de alavanca para a classe capitalista em formação; 

sobretudo as que, depois de despojar grandes massas de homens de seus meios de 

produção e subsistência, arremessa-os subitamente ao mercado de trabalho. Mas a 

base de todo este desenvolvimento é a expropriação dos camponeses. [...] (Capital, 

French edition, p. 315.)” (MARX; ENGELS, 1965, p. 312). 

 

Marx analisa a formação da sociedade burguesa relacionada à origem do capital. 

Ele mostra sete fatores históricos que conformariam o processo da acumulação primitiva 

enquanto ponto de partida do modo capitalista de produção. O primeiro item, já devidamente 

considerado, refere-se às lendas teológica e econômica, como já abordadas. 

O segundo fator trata da expropriação da população agrícola – a expropriação do 

camponês, constitui, para Marx, como já dito, a base de todo esse processo. Lembremos que 

ainda no século XV, em todos os países da Europa, a produção feudal se caracterizava pela 

repartição das terras pelo maior número possível dos camponeses. E não devemos esquecer que 

desde os fins do século XIV, a servidão tinha praticamente desaparecido na Inglaterra. País que 

Marx toma como exemplo para mostrar a história de como foi retirada a propriedade ou as 

posses do produtor rural e os consequentes “deslocamentos de grandes massas humanas, súbita 

e violentamente privadas de seus meios de subsistência e lançadas no mercado de trabalho como 

levas de proletários destituídas de direitos” (MARX, 2006, p. 829-830). 

No tópico sobre a expropriação dos camponeses, Marx estabelece no estudo da 

legislação da época, a partir de diversos reinados na Inglaterra, como os camponeses foram 

tratados. O primeiro momento da expropriação dos camponeses é a usurpação das terras 

comuns. Este acontecimento histórico dá-se concomitantemente com o acréscimo do preço da 

lã. O surgimento de uma forte indústria de beneficiamento da lã, de roupas, baseadas em 
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Flandres. Marx relaciona diretamente o preço da lã com as violências ocorridas na Inglaterra, 

entre o último terço do século XV e as primeiras décadas do século XVI. 

A violência era tamanha que causou nesse período o estremecimento dos 

legisladores. Os legisladores estremeceram porque não se tinha “chegado ainda àquele nível de 

civilização em que a riqueza nacional, isto é, a formação de capital, a exploração impiedosa e 

o empobrecimento da massa popular, constitui a razão última da sabedoria política” (MARX, 

2006, p. 832). Não obstante, ser esta a tendência do mecanismo capitalista, a saber, pobreza do 

povo; riqueza do capital, acumulação do capital. Aqui, Marx adentra, significativamente, na 

análise da legislação. 

Nos séculos XV e XVI, denuncia Marx, que a violência que se assenhoreia das 

terras comuns, seguida, em regra, pela transformação das lavouras em pastagens, se efetivava 

por meio da violência individual. Eram pessoas que roubavam individualmente as terras 

comunais de um ou outro feudo. Mas, em meados do século XVIII, através de um golpe 

parlamentar, a própria lei se torna o veículo do roubo, tendo-se legalizado em toda a Inglaterra, 

o apossamento das terras de uso coletivo, tornando-as propriedades particulares, expropriadas 

do povo, e concedidas a proprietários individuais, legitimados pelo Estado. Os camponeses se 

viram, assim, desalojados das suas terras e, consequentemente, dos seus meios de trabalho e de 

subsistência. 

Com efeito, a produção do capital e da forma industrial capitalista moderna é fruto 

dessa expulsão dos trabalhadores do campo. Na verdade, não há, de modo geral, capitalismo 

industrial, industrialização, que se desenvolva sem um grande êxodo rural, sem grande expulsão 

dos camponeses das suas terras. 

Igualmente importante para a criação da base do modo capitalista de produção é a 

dissolução das vassalagens feudais, a qual ocorreu simultaneamente à expugnação dos 

camponeses, que perdem a proteção do suserano e o seu lugar no sistema de produção. Esta 

situação coincide com o início do período manufatureiro e com o fenômeno da vagabundagem 

que vem como consequência dos fatores acima assinalados. 

 

Concomitantemente ao princípio das manufaturas houve um período de 

vagabundagem, provocado pelo término da vassalagem feudal, pela demissão dos 

exércitos que haviam servido aos reis contra os vassalos, pelos progressos da 

agricultura e pela transformação de grandes extensões de terras agriculturáveis em 

pastagens de gado. Tão-somente isso já demonstra que o aparecimento dessa 

vagabundagem coincide exatamente com a desintegração do feudalismo. No século 

XIII já nos encontramos com determinados períodos do mesmo tipo, ainda que a 

vagabundagem apenas se generalize e se converta em um fenômeno permanente entre 

o fim do século XV e o começo do século XVI. Esses vagabundos que eram tão 

numerosos a ponto de fazer com que Henrique VIII da Inglaterra, para citar apenas 
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esse monarca, mandasse enforcar 72 mil deles, eram levados para trabalhar apenas 

com enormes dificuldades e depois de grandes resistências (MARX; ENGELS, 2007, 

p. 82). 

 

Citamos acima um trecho de uma subdivisão do corpo principal da primeira seção 

de A Ideologia Alemã (1845-46), na qual Marx, valendo-se das premissas49 da sua abordagem 

histórica e materialista estabelece a seguinte tese:  

 

Determinados indivíduos, que são ativos na produção de determinada maneira, 

contraem entre si essas determinadas relações sociais e políticas. A observação 

empírica tem de, necessariamente, provar empiricamente e sem nenhum tipo de 

mistificação ou especulação, em cada caso concreto, a relação existente entre a 

estrutura social e política e a produção (MARX; ENGELS, 2007, p. 47). 
 

Então, vemo-lo voltando, em O Capital, sua obra magna, a exercitar os 

pressupostos da sua teoria, nessa análise histórica da acumulação primitiva, empregando este 

método, que tem a sua construção iniciada ainda em sua juventude. Reitera, assim, sua 

abordagem geral, declara que a vagabundagem é resultado da dissolução da vassalagem, ligada 

à decomposição do feudalismo, mesmo encontrando grande resistência dos trabalhadores 

agrícolas. Estes, então, transformados, forçosamente, em vagabundos, a ponto de terem que ser 

mortos aos milhares e, mesmo assim, somente se fizeram obrigados a trabalhar em meio à mais 

extrema miséria a que foram submetidos violentamente, como fica evidente. Quer isto dizer 

que Marx está tratando do movimento das formações histórico-sociais, a exemplo, aqui, da 

dissolução do feudalismo e da sua transição ao capitalismo.  

Um elemento fundamental que não poderia deixar de ser destacado é o papel da 

monetarização que invade as sociedades comunitárias. A liberação dos vassalos se deveu, em 

importante medida, ao modo como a nobreza da época encarava o dinheiro enquanto o poder 

de todos os poderes, dada a sua força presente, por exemplo, no capital comercial e na usura. O 

que veio, conjuntamente com a expropriação das terras dos camponeses, inevitavelmente, a 

abalar a ordem feudal, de natureza comunitária, constituída de laços interpessoais, familiais e 

consanguíneos. Respeitando valores e normas sociais e morais de convivência. Atenta à 

tradição e ao direito consuetudinário. Aspirava-se orgulho profissional, mais do que 

esbanjamento. Ou seja, determinações que se apresentavam aos indivíduos como que 

domésticas, naturais. Elementos sociais e histórico-sociológicos que divergem do caráter 

impessoal e aparentemente independente da presença do dinheiro como item primeiro a 

                                                             
49 O ponto de partida da teoria da história em Marx é a existência de indivíduos humanos vivos. Portanto, os seus 

pressupostos são reais, “eles são os indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto as 

encontradas quanto as produzidas através de sua própria ação” (MARX; ENGELS, 2007, p. 41). 
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comandar as relações entre os indivíduos. Para aclarar tal situação, permitimo-nos citar uma 

das várias elaborações que Marx (2011, p. 111) constrói ao tratar desse tema nos Grundrisse 

(1857-1858): 

 

Caso se considere relações sociais que geram um sistema não desenvolvido de troca, 

de valores de troca e de dinheiro, ou às quais correspondem um grau pouco 

desenvolvido desses últimos, é desde logo claro que os indivíduos, embora suas 

relações apareçam mais pessoais, só entram em relação uns com os outros indivíduos 

em uma determinabilidade, como suserano e vassalo, senhor e servo etc., ou como 

membros de uma casta etc., ou ainda como integrantes de um estamento etc. na relação 

monetária, no sistema de trocas desenvolvidos (e essa aparência seduz a democracia), 

são de fato rompidos, dilacerados, os laços de dependência pessoal, as diferenças de 

sangue, as diferenças de cultura etc. (todos os laços pessoais aparecem ao menos como 

relações pessoais; e os indivíduos parecem independentes (essa independência que, 

aliás, não passa de mera ilusão e, mais justamente, significa apatia – no sentido de 

indiferença), livres para colidirem uns contra os outros e, nessa liberdade, trocar; mas 

assim parecem apenas para aquele que abstrai das condições, das condições de 

existência sob as quais esses indivíduos entram em contato (e essas  [condições], por 

sua vez, são independentes dos indivíduos e aparecem, apesar de geradas pela 

sociedade, como condições naturais, i.é, incontroláveis pelos indivíduos). A 

determinabilidade que, no primeiro caso, aparece como uma limitação pessoal do 

indivíduo por parte de um outro, aparece no segundo caso desenvolvida como uma 

limitação coisal do indivíduo por relações dele independentes e que repousam sobre 

si mesmas [Grifos do autor]. 

 

O dinheiro, nesse processo, é ativo, intervindo como um meio de separação entre o 

indivíduo e a comunidade. Firmemente ajuda a criar trabalhadores despossuídos, atua para 

acelerar a separação das suas condições objetivas de existência ou, escrevendo melhor, 

estabelece-lhes condições de existência que são artificialmente construídas, posto que não são 

construídas no propósito do atendimento de suas necessidades, mas, pelo contrário, tais 

condições se prestam ao atendimento do emergente protagonismo das relações de produção 

capitalistas capitaneadas pela proliferação da troca de mercadorias. Ou ainda, como diz, com 

acerto, David Harvey (2013, p. 282): 

 

Assim, passamos de um mundo em que a “comunidade” é definida em termos de 

estruturas de relações sociais interpessoais para um mundo em que prevalece a 

comunidade do dinheiro. O dinheiro, usado como poder social, conduz à criação de 

grandes latifúndios, criações de ovelhas e coisas do gênero, ao mesmo tempo que a 

troca de mercadorias prolifera. 

 

Resumindo: 

 

[...] A ladroeira das terras comuns e a transformação da propriedade feudal e do clã 

em propriedade privada moderna, levada a cabo com terrorismo implacável, figuram 

entre os métodos idílicos da acumulação primitiva. [...] Incorporaram as terras ao 

capital e proporcionaram à indústria das cidades a oferta necessária de proletários sem 

direitos (MARX, 2006, p. 847). 
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O terceiro item que Marx destaca no processo histórico da acumulação primitiva é 

o da legislação “sanguinária” contra os expropriados a partir do século XV. 

 

Os que foram expulsos de suas terras com a dissolução das vassalagens feudais e com 

a expropriação intermitente e violenta – esse proletariado sem direitos – não podiam 

ser absorvidos pela manufatura nascente com a mesma rapidez com que se tornavam 

disponíveis. Bruscamente arrancados das suas condições habituais de existência, não 

podiam enquadrar-se, da noite para o dia, na disciplina exigida pela nova situação. 

Muitos se transformaram em mendigos, ladrões, vagabundos, em parte por inclinação, 

mas, na maioria dos casos, por força das circunstâncias. Daí ter surgido em toda a 

Europa Ocidental, no fim do século XV e no decurso do XVI, uma legislação 

sanguinária contra a vadiagem (MARX, 2006, p. 848)50. 

 

O propósito de tal legislação é forçar a população rural, espoliada e expulsa de suas 

terras, a se enquadrar na disciplina exigida pelo sistema de trabalho assalariado, por meio da 

mais brutal violência. Isso é fundamental para a compreensão que é daí que surge e é criada 

uma classe trabalhadora que aceita as exigências do modo de produção capitalista como leis 

naturais e evidentes. E nesse momento há uma observação, excepcionalmente intrigante, de 

Marx, na qual ele diz que a burguesia usa o Estado para regular os salários, prolongar a jornada 

de trabalho, estabelecer a dependência permanente dos trabalhadores, de modo que eles se 

submetam ao regime de assalariamento. O que nos leva a um outro tema da maior importância 

no capítulo da acumulação primitiva, a inseparabilidade entre Estado e capital. O Estado ao 

serviço do capital. O Estado moderno surge, nesse período, como a mão ativa do capital, do 

controle da classe operária, como veículo de conformação daqueles camponeses expropriados, 

a uma classe operária dependente. A princípio, permanentemente submissa ao capital51. 

 

Vimos como se processou a criação violenta dos proletários sem direitos, a disciplina 

sanguinária que os transformou em assalariados, a ação grotesca e sórdida que 

aumenta o grau de exploração do trabalho por métodos policiais a fim de acelerar a 

acumulação do capital; mas precisamos agora saber como se originaram os capitalistas 

(MARX, 2006, p. 856). 

 

                                                             
50 Na virada do século XVIII, havia, na Inglaterra, um total de, segundo o cálculo de um meticuloso pesquisador 

da época – Patrick Colquhoun, 1.320.716 indivíduos absolutamente marginalizados. Estimativa que reúne 

indiscriminadamente ciganos, vagabundos, desempregados, prostitutas, ladrões, falsos moedeiros, jogadores, 

lojistas fraudulentos, parasitas às margens do rio, e personalidades pitorescas como garotos da sarjeta, caçadores 

de brigas, marreteiros, idiotas, menestréis ambulantes etc. As cifras são, então, estimativas impressionistas. Cf. 

Thompson (2011, p. 65-66). 
51 Conforme a palestra “O Capítulo 24 de O Capital, Acumulação Primitiva e Conceito de Justiça em Karl Marx” 

do Prof. Dr. Fábio Sobral, no IV Colóquio Nacional e I Encontro Internacional Marxismo, Teoria Crítica e 

Filosofia da Educação: Democracia e Formação Humana em Debate, em 08 nov. 2016. Faculdade de Educação. 

Universidade Federal do Ceará. 
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Durante a metade do século XIV, o capataz, denominado bailiff – um tipo de fiscal 

dos bens de um nobre, de um senhor feudal – passa à figura de colono, a quem o senhorio 

fornece sementes, gado e instrumentos agrícolas. Este, então, começa a explorar o trabalho dos 

servos. Logo, se torna parceiro, um tipo que é o germe do verdadeiro arrendatário. Marx (2006, 

p. 856) diz que: 

 

Essa forma desaparece rapidamente na Inglaterra, para dar lugar ao arrendatário 

propriamente dito, que procura expandir seu próprio capital empregando 

trabalhadores assalariados e entrega ao landlord [senhorio] uma parte do produto 

excedente, em dinheiro ou em produtos, como renda da terra. [Grifo nosso]. 

 

A revolução agrícola tem como um aspecto importante a transformação das terras 

comunais em pastagens particulares, voltadas para a obtenção de lucros – caso típico da 

Inglaterra, embora tenha ocorrido também no resto da Europa52,  

 

[...] enriqueceu o arrendatário com a mesma rapidez com que empobreceu a população 

rural. A usurpação das pastagens comuns etc. permitiu-lhe aumentar muito seu gado 

quase sem despesas, ao mesmo tempo que o gado lhe fornecia maior quantidade de 

adubos para o cultivo da terra (MARX, 2006, p. 856-857). 

 

Como lembra Sandroni, 

 

essas transformações deram origem ao proletariado rural, formado principalmente 

pelo grande número de pequenos proprietários expulsos de suas terras, ante a 

expansão das grandes plantações de tipo capitalista (1994, p. 30). 

 

Assim, o arrendatário, que aparece no sistema de produção como um intermediário, 

transforma-se em capitalista, enriquecendo-se às custas dos assalariados rurais e dos senhorios. 

Conforme vimos, a expropriação e a expulsão da população rural proporcionaram ao sistema 

de trabalho assalariado massas de proletários inteiramente sem direitos, a não ser o de vender a 

única mercadoria que têm, ou seja, a sua força de trabalho53.  

Agora, devemos deter-nos um pouco no exame do quinto fator, segundo Marx, da 

acumulação primitiva, a saber, as repercussões da revolução agrícola na indústria. O que nos 

oportuniza mostrar como, também, desde a mudança na exploração da propriedade privada da 

terra, a violência é intrinsecamente vinculada à lógica estrutural da produção capitalista.   

                                                             
52 Cf. revolução agrícola. In: SANDRONI, 1994, p. 305. 
53 “Por força de trabalho ou capacidade de trabalho compreendemos o conjunto das faculdades físicas e mentais 

existentes no corpo e na personalidade viva de um ser humano, as quais ele põe em ação toda vez que produz 

valores-de-uso de qualquer espécie” (MARX, 2006, p. 197). 
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A expropriação dos produtores agrícolas e sua consequente exploração por parte 

dos arrendatários capitalistas, o que constitui o movimento no regime de propriedade territorial 

na transição do feudalismo para o capitalismo, implicou, evidentemente, a disponibilidade de 

uma área cada vez menor em que os assalariados podiam trabalhar para si mesmos. Isso os 

desvinculava dos meios de subsistência com que se abasteciam. O efeito disso é que a força de 

trabalho, nesse regime, funciona como a mercadoria que o trabalhador assalariado, para poder 

viver, tem que trocar (a sua força de trabalho) por um salário, com o qual reproduz o próprio 

equivalente no processo de produção, tendo, deste modo, acesso aos meios de subsistência, os 

quais são, assim, convertidos em elemento material da criação do excedente, do valor que o 

capitalista administra enquanto valor de troca. E a força de trabalho, do ponto de vista desse 

processo de produzir a mais-valia, um excedente, é a parte do capital que muda de valor, e que 

acrescenta o valor no processo de produção. Por isso, Marx a chama de “capital variável”54. 

Primeiramente, sob as relações de produção capitalistas, é a força de trabalho que cria o valor55.  

Neste momento, estamos no âmago da teoria da exploração, de Marx. Inicialmente, 

na construção da teoria, o mencionado autor trabalha com o conceito de trabalho estranhado56, 

evidenciando uma caracterização da cisão do trabalhador, no próprio ato da produção, com sua 

atividade vital produtiva, criativa – o trabalho –, e com os resultados, os produtos dessa sua 

                                                             
54 Op. cit., p. 244. 
55 “O valor é uma qualidade, um atributo, uma propriedade da mercadoria. Essa qualidade ou propriedade da 

mercadoria consiste na sua capacidade de comprar (de intercambiar-se com) outras mercadorias – todas as demais 

mercadorias – sem exceção” (CARCANHOLO, 2011, p. 35). 
56 Aqui, no que tange ao conceito de trabalho alienado, encontramo-nos em face a uma querela da tradição 

acadêmica marxista brasileira quanto ao conceito de alienação. Para a tradição, alienação é sempre um fenômeno 
negativo. Contudo, contemporaneamente, a alienação do trabalho, tem sido compreendida, por alguns importantes 

teóricos marxistas, “enquanto um momento necessário da objetivação”, como assevera o professor Eduardo 

Chagas. Nessa perspectiva, Jesus Ranieri diz que é preciso destacar a distinção entre alienação (Entäusserung) e 

estranhamento (Entfremdung), pois, segundo ele, “são termos que ocupam lugares distintos no sistema de Marx.” 

Muito embora, os teóricos aqui referidos não deixem de reconhecer a importância, na teoria de Marx, de uma 

conceituação da alienação em seu sentido negativo ou seja como auto-alienação (alienação negativa).  Ver a 

importante contribuição à discussão dessa problemática oferecida por Eduardo F. Chagas em “Diferença entre 

Alienação e Estranhamento nos Manuscritos Econômico-filosóficos (1844) de Karl Marx”. Revista Educação e 

Filosofia, Uberlândia, UFU v. 08, n. 16, p. 23-33. Jul/dez. 1994. Ver ainda RANIERI, J. “Alienação e 

estranhamento como produtos da atividade humana”. In: A Câmara escura: alienação e estranhamento em Marx, 

São Paulo: Boitempo, 2001, p. 58-68. Conferir também, do mesmo autor, “Da tradução”. In: Manuscritos 

Econômico-filosóficos, São Paulo, Boitempo, 2010, p. 15-17. E Peter Stallybrass, O casaco de Marx: roupas, 

memória, dor, Belo Horizonte, Autêntica, 2012, p. 81, nota 6, na qual esse teórico nos indica o texto de Marx “On 

James Mill”, quanto à sua asserção “sobre a necessidade da ‘alienação’ na forma positiva, de se imbuir os objetos 

com subjetividade, através de nosso trabalho sobre eles, e se imbuir o sujeito com subjetividade, através de nossas 

materializações”. Na tradução da referida obra de Marx para o espanhol, veja-se Extractos del Libro de James Mill 

“Élémens d’économie politique” (Traducción de J. T. Parisot, París, 1823). In: Obras Fundamentales de Marx y 

Engels, I. Escritos de Juventud de Carlos Marx, 1987, pp. 522-538. De sorte que optamos por nos nortear, nesta 

tese de doutorado, pelo conceito de trabalho estranhado ao invés do tradicional conceito de trabalho alienado, pois, 

embora não queiramos, no momento, entrar nesta seara de discussão, não a consideramos de importância menor. 

Daí a necessidade que reconhecemos de, ao menos, fazermos esta nota informativa ao leitor, no que se refere ao 

debate assinalado.  
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atividade (teoria do estranhamento e da alienação). Depois, discorre a respeito da naturalização, 

ideologização, que com essa tal forma de apropriação aparece (a propriedade privada), mediante 

a divisão social do trabalho, na qual, em última instância, tem-se a separação entre trabalho 

material e trabalho intelectual (teoria da ideologia). E que faz sinônimos divisão do trabalho e 

propriedade privada. Sendo que o primeiro elemento diz respeito à produção, e o segundo à 

apropriação, que sempre se processa de forma desigual, tanto na quantidade como na qualidade 

dos produtos, da propriedade e do trabalho.57 Finalmente, indica-se agora, precisamente, como 

o estranhamento, a alienação e a ideologização, são produzidos no seio da sociedade burguesa, 

a saber, através da exploração do trabalho, originada na produção da mais-valia, do valor 

excedente que implica uma força fantasmagórica das mercadorias (teoria do fetichismo). 

Procuramos, assim, apontar, teoricamente, segundo Marx, a dinâmica conceitual da violência 

no sistema capitalista58. 

Nesse contexto, nossa intenção é a de procurar mostrar a constituição da teoria 

marxiana como um todo articulado por mediações de sínteses concretas de múltiplas 

determinações que vão, no processo de investigação, dando acesso ao objeto através de 

sucessivas aproximações, porém, nunca desconsiderando os seus momentos, mas, ao contrário, 

estes vão sendo recuperados, de forma mais ampliada e aprofundada, quando se vai 

conseguindo a apreensão mais adequada do objeto. Entendemos com isso, que a contradição 

inerente ao capitalismo é, por assim dizer, canalizada através de processos históricos de 

mediação em que só aos poucos se vai tornando plenamente perceptível. O que nos dias atuais, 

chega a um iminente colapso do sistema, dados os agravamentos dos sintomas destrutivos que 

a sociabilidade do capital traz em si, na sua própria estrutura material. Quer isto dizer que assim 

como uma patologia é diagnosticada, e não sendo, portanto, devidamente, extirpada, o 

agravamento dos seus sintomas, da sintomatologia, vem, logicamente, a comprovar o 

diagnóstico. Aqui, podemos observar, mediante a crise estrutural do capital, a vivacidade, 

vitalidade e virilidade, do pensamento de Marx.   

Nos primeiros escritos de Marx – isso aparece inclusive no Manifesto do Partido 

Comunista (1848), há uma oscilação: Marx, ora caracteriza os de cima, as classes dominantes, 

como exploradores, ora os caracteriza como opressores. Já o Marx posterior a 1857-58, não vai 

                                                             
57 Cf. A ideologia alemã, 2007, pp. 52-55. 
58 “É em Trabalho Assalariado e Capital que Marx pressentiu pela primeira vez o essencial de sua teoria da mais-

valia [teoria da exploração], sem utilizar esse termo e sem exprimir-se de maneira precisa. ‘O capital... se conserva 

e aumenta por sua troca com o trabalho imediato, vivo... O operário recebe meios de subsistência em troca de seu 

trabalho, mas o capitalista, em troca de seus meios de subsistência, recebe trabalho; a atividade produtiva do 

operário não somente destitui o que ele consome, mas dá ao trabalho acumulado um valor maior do que aquele 

que ele possuía antes” (MANDEL, 1968, p. 56) (grifo nosso). 
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trabalhar fundamentalmente com a noção de opressão, não vai trabalhar fundamentalmente com 

a noção de dominação, vai trabalhar com a noção de exploração. Definitivamente, para Marx, 

a ordem burguesa se apoia na exploração59. E é através da teoria da exploração (teoria da mais-

valia) que ele pode afirmar que a forma social burguesa está baseada na exploração, fundada na 

exploração do trabalho assalariado, o que, como estamos procurando mostrar, constitui uma 

violência. Segundo Durand (2016, p.17):  

 

A Teoria da exploração, também chamada Teoria da Mais-valia [e do sobretrabalho], 

está no cerne da obra econômica de Marx. As premissas já se encontravam em Ricardo 

e A. Smith. Segundo este último, o capitalista “não teria interesse em empregar esses 

operários se não esperasse da venda de seu trabalho alguma coisa a mais do que o 

necessário para substituir os fundos que adiantou para o salário). Para que essa 

intuição se traduzisse em teoria, Marx distinguiu o capital constante do capital 

variável: de fato é este último que compra a força de trabalho, a qual produz mais 

valor do que ela própria contém [como já dito]. Assim se explica o mistério da 

produção do excedente econômico no capitalismo e de seu desenvolvimento. [Grifo 

nosso; itálicos do autor]. 

 

Contudo, nesse momento, o mais importante é nos darmos conta de como a força 

de trabalho que, desde as origens do capitalismo, é transformada em mercadoria, é o único 

elemento do novo sistema de produção, capaz de gerar valor no seu consumo, quer dizer, só há 

no mercado uma mercadoria que possui, escreve Marx (2006, p. 197), “a propriedade peculiar 

de ser fonte de valor, de modo que consumi-la seja realmente encarnar trabalho, criar valor, 

portanto. E o possuidor de dinheiro encontra no mercado essa mercadoria especial: é a 

capacidade de trabalho ou a força de trabalho”.  

Isso significa que o trabalhador, ao se ver, absolutamente, compelido a vender para 

o capitalista a sua força de trabalho, conditio sine qua non da produção de valor – que na sua 

forma burguesa é mercadoria enquanto subsunção do valor de uso pelo valor de troca –, 

reproduz, ele mesmo, os próprios grilhões que o prendem, o subjugam, a um sistema férreo, do 

qual só poderá sair, assumindo o seu papel histórico como agente revolucionário de classe, ao 

desmontar as estruturas materiais que o mantêm violentamente acorrentado à exploração do 

modo capitalista de produção.  

Na realidade, esses acontecimentos, os quais, seguindo Marx, estamos expondo, 

transformaram os produtores agrícolas em assalariados, seus meios de subsistência e meios de 

trabalho em elementos materiais do capital e, consequentemente, impelindo, coercitivamente, 

                                                             
59 Conferir José Paulo Netto, curso Método em Marx. Aula – 01: “Hegel e Marx: a filosofia do direito hegeliano e 

a crítica de Marx (1843)”. DVD 01. Recife, UFPE, 2002.  
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não somente esses elementos, mas, inclusive os próprios trabalhadores para a esfera das 

mercadorias. Estabelecendo que:  

 

A numerosa clientela antes extremamente fragmentada, dependente de uma 

quantidade imensa de pequenos produtores que trabalhavam por sua própria conta, 

concentra-se agora num vasto mercado, abastecido pelo capital industrial. Assim, à 

expropriação dos camponeses que trabalhavam antes por conta própria e ao divórcio 

entre eles e seus meios de produção correspondem a ruína da indústria doméstica rural 

e o processo de dissociação entre a manufatura e a agricultura (MARX, 2006, p. 861). 

 

O que repercute na formação do mercado interno para o nascente capital industrial. 

Resultado da destruição da indústria secundária rural, concluindo o processo do divórcio 

definitivo entre a fabricação manufatureira e a agricultura, piorando, dessa forma, as condições 

de existência do campesinato. 

E mais, o capital só pode se expandir explorando o trabalho alheio. O que significa 

que não pode abdicar da violência advinda da exploração do trabalho. Vemos assim que, a partir 

de Marx, não se pode postular uma teoria da violência só em nível subjetivo. Marx está 

discutindo a violência não na abstração, como faz, por exemplo, hoje, a chamada “cultura da 

paz”60. Marx, ao contrário, parte de um fato histórico, qual seja, o surgimento do capitalismo 

na Inglaterra. Mostra a sua gênese: como nasce da violência, como vive da violência e como se 

expande pela violência. Podemos dizer que, de acordo com o que pensa Marx, a sociedade 

capitalista é essencialmente violenta. É ela, a sociedade mesma, que gera a exclusão social, as 

desigualdades. E depois quer enviar os indivíduos para as prisões, os asilos, os manicômios e 

os cemitérios61. 

Tratando agora, precisamente, da gênese do capitalista industrial, o qual, à época 

do nascimento do capitalismo, dava origem ao capitalista como tal, vemos que o entrave para 

que o capital dinheiro, formado por meio da usura e do comércio, fosse transformado em capital 

                                                             
60 Já há uma década, existe um órgão intitulado Institute for Economics & Peace (IEP), com sedes na Austrália, 

Estados Unidos e México, que quantifica a paz. Este chama de Paz Positiva, o ambiente favorável para o 

florescimento da paz sem medo da violência, semelhante aos moldes da Cultura da Paz. Não obstante, o 

nervosismo agitado com o qual alguns sociólogos acadêmicos, em tom doutoral, pretendem apresentá-lo ao 

público; o mencionado Instituto nos traz um dado importante.  O interessante é que o IEP, que mede a paz no 
mundo há dez anos, divulgou em 2016 o seu décimo relatório chamado Global Peace Index (Índice Global da Paz), 

onde conclui que o mundo piorou nos últimos dez anos. O impacto econômico da violência mundial em 2015 foi 

de US$ 13,6 trilhões, ou seja, 13,3% do PIB. Só para termos uma ideia, uma redução de 10% do impacto econômico 

da violência anual, produz o equivalente a toda a exportação de comida do mundo, neste mesmo período. Segundo 

informação do escritor e colunista Célio Pezza. In: Migalhas de peso, de quarta-feira, 22 de fevereiro de 2017. 
61 É interessante notar que, já em 1516, Thomas More (1979, p. 173), no clássico A Utopia, criticando a sociedade 

inglesa da época, diz: “Fazeis sofrer aos ladrões pavorosos tormentos; não seria melhor garantir a existência a 

todos os membros da sociedade, a fim de que ninguém se visse na necessidade de roubar, primeiro e de morrer, 

depois?”. Quer isto dizer que, já para More, em uma sociedade violenta como a da Inglaterra do século XVI, não 

se pode ter a violência do Direito e do Estado, como saída. 
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industrial era o sistema feudal no campo e a organização corporativa na cidade. Assim, 

concomitantemente, às grandes navegações e a descoberta de novas rotas marítimas para o 

comércio, as recentes manufaturas instalaram-se nos portos marítimos ligados ao comércio de 

exportação. Ou em lugares onde não havia o controle do velho sistema de corporações62. Nesse 

período, verificou-se na Inglaterra, lembra Marx (2006, p. 864), “uma luta exasperada entre as 

cidades corporativas e esses novos centros manufatureiros”. Com isso, o capitalista industrial 

dava resposta quanto à sua conveniência imperiosa de um rápido nascimento, posta pela 

necessidade do novo mercado mundial criado pelas descobertas dos fins do século XV, e 

estabelecido pela indústria moderna. Isso implicou o crescimento dos mercados. Desta forma, 

nem mesmo o sistema de manufatura já podia servir. Foi preciso revolucionar, 

tecnologicamente, a esfera da produção industrial através da maquinaria a vapor. Marx e Engels 

disseram:  

 

A grande indústria criou o mercado mundial, para o qual a descoberta da América 

preparou o terreno. O mercado mundial deu um imenso desenvolvimento ao comércio, 

à navegação, às comunicações por terra. Esse desenvolvimento, por sua vez, reagiu 

sobre a extensão da indústria; e na proporção em que a indústria, o comércio, a 

navegação, as ferrovias se estendiam, a burguesia também se desenvolvia, aumentava 

seus capitais e colocava num plano secundário todas as classes legadas pela Idade 

Média (MARX; ENGELS, 1988, p. 68). 

 

Marx apresenta-nos uma notável e extensa documentação que comprova sua 

argumentação histórica e historiográfica, dando uma base empírica às suas elaborações 

filosóficas e científicas, no que diz respeito à origem e expansão violentas e bestiais do 

capitalismo europeu. Leva-nos a um processo que durou vários séculos e que, podemos dizer, 

mantém-se até hoje. Foi, e ainda é, um processo brutal, no qual uma pequena classe social, à 

época, em formação, a burguesia, expropriou pela força, violentamente, os meios de produção 

das pessoas nas formações sociais pré-capitalistas, não somente na Inglaterra ou na Europa, 

mas em todos os cantos do mundo:  

 

As descobertas de ouro e de prata na América, o extermínio, a escravização das 

populações indígenas forçadas a trabalhar no interior das minas, o início da conquista 

e pilhagem das Índias Orientais e a transformação da África num vasto campo de 

caçada lucrativa são os acontecimentos que marcam os albores da era da produção 

                                                             
62 Desde as suas origens o capital gosta de se deslocar para lugares ermos. E esta regra continua, sempre que 

possível, a valer nos dias atuais. O geógrafo David Harvey (2013, p. 285), por exemplo, informa que “quando a 

indústria automobilística japonesa se transferiu para a Grã-Bretanha nos anos 1980, ela evitou as regiões mais 

sindicalizadas e instalou-se em áreas abertas a novos desenvolvimentos, onde as companhias podiam agir com 

liberdade e construir o que bem quisessem (com o apoio do governo antissindical de Thatcher, é claro). Nos 

Estados Unidos, a tendência é a mesma. Encontrar espaços onde não há regulação e organização sindical continua 

a ser um aspecto significativo da dinâmica geográfica e locacional do capitalismo”. 
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capitalista. Esses processos idílicos são fatores fundamentais da acumulação 

primitiva. Logo segue a guerra comercial entre as nações europeias, tendo o mundo 

por palco (MARX, 2006, p. 864). 

 

Aqui, Marx chama-nos a atenção para o sistema colonial, principalmente devido à 

brutalidade que foi associada com os empreendimentos nas colônias, como o tráfico de escravos 

ou a caça aos índios. Ele ressaltou, por exemplo, que: 

 

Na base do tráfico negreiro, Liverpool teve um grande crescimento. O tráfico 

constituía seu método de acumulação primitiva. E até hoje a “gente respeitável” de 

Liverpool canta loas ao tráfico negreiro (vide a obra do doutor Aikin, de 1795, já 

citada)63, o qual “incentiva até a paixão o espírito de empreendimento comercial, gera 

famosos marinheiros e traz grandes fortunas”. Liverpool empregava 15 navios no 

tráfico negreiro, em 1730; 53, em 1751; 74, em 1760; 96, em 1770, e 132, em 1792 

(MARX, 2006, p. 873). 

 

E conclui que “o capital, ao surgir, escorrem-lhe sangue e sujeira por todos os poros, 

da cabeça aos pés” (MARX, 2006, p. 874). Importa lembrar que Marx liga a escravidão 

moderna como uma das práticas que constituem a essência, a natureza, das origens do 

capitalismo. O tráfico de escravos presenteou o capital de lucros, de um lucro muito grande. 

Logo em seu primeiro excepcional escrito contra Proudhon, publicado um ano antes do 

Manifesto Comunista (1848), referimo-nos ao seu prestigiado A Miséria da Filosofia (Das 

Elend der Philosophie) (1847), exclamou que a escravidão é uma categoria econômica, 

esclarecendo que se trata da escravidão direta, a dos negros no Suriname, no Brasil, nas regiões 

meridionais da América do Norte; mesmo que tenha feito essas observações ao criticar a 

metafísica da economia política em Proudhon, o que sucedeu que este autor caísse em 

gravíssimo erro ao sugerir um lado bom para a escravidão. Marx afirmou sem rodeios, algo que 

é factual: 

  

A escravidão direta é o eixo da indústria burguesa, assim como as máquinas, o crédito, 

etc. Sem a escravidão, não teríamos o algodão; sem o algodão, não teríamos a indústria 

moderna. A escravidão valorizou as colônias, as colônias criaram o comércio 

universal, o comércio que é a condição da grande indústria. Por isto, a escravidão é 

uma categoria econômica da mais alta importância (MARX, 1985, p. 108). 

 

A escravidão foi decisiva, por exemplo, para o progresso econômico da América 

do Norte. Já no século XIX, a América era um dos países mais influentes e necessário ao 

comércio e à civilização modernos. E os disfarces que os povos modernos buscaram usar em 

                                                             
63 AIKIN (1795).  
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seus próprios países, eram denegados nas colônias, impondo a escravidão sem véus no novo 

mundo.  

Em nota à edição alemã da Miséria da Filosofia, de 1885, Engels (1985, p. 108) diz 

que: “Em 1847, isto era perfeitamente exato. Então, o comércio dos Estados Unidos com o 

mundo se limitava, principalmente, à importação de emigrantes e de artigos industriais e à 

exportação de algodão e de tabaco, ou seja, produtos de trabalhos dos escravos do Sul”. 

Seja como for, a escravidão moderna, inaugurada pelo capital comercial e a 

colonização do novo mundo, tinha como objetivo fazer funcionar uma empresa de agronegócio 

para a exportação. Marx (2006, p. 505) diz: 

 

[...] não há a menor dúvida, por exemplo, de que o rápido progresso da fiação de 

algodão incentivou fortemente a plantação de algodão dos Estados Unidos e, com ela, 

não só o tráfico de escravos africanos, mas também a criação de negros, que se tornou 

o negócio principal dos estados escravistas fronteiriços. Segundo o primeiro senso de 

escravos feito nos Estados Unidos, em 1790, seu número era de 697.000, atingindo, 

em 1861, cerca de quatro milhões. 

 

A única base natural da riqueza colonial é a escravatura. A própria colonização é 

mero expediente, visto que, para a acumulação originária, o que interessa mesmo, de início, é 

a escravidão enquanto modo de exploração do trabalho humano capaz de gerar grande 

quantidade de riqueza. Por isso, é que a própria colônia resistirá ao sistema capitalista. O 

chamado trabalho livre, assalariado, parece, inicialmente, algo dispendioso, aos olhos dos 

colonos proprietários.  

Com isso, chegamos a um ponto crucial no nosso texto, no que se refere à sua 

construção teórico-epistemológica quanto ao clímax da construção categorial marxiana que tem 

por objetivo primaz dar conta da exploração do trabalhador e, portanto, da perpetuação da 

violência estrutural do regime do capital. E, para mostrar isto, podemos ilustrar com a relação 

entre o trabalho “livre” e o trabalho escravo. Neste sentido, estaremos, naturalmente, nos 

reportando ao grau de exploração da força de trabalho. 

 Assim, em um sistema que se fundamenta na divisão social do trabalho, como é o 

caso do capitalismo, o trabalhador não produz diretamente os seus meios de subsistência, mas 

um valor sob a forma de uma mercadoria particular. Com isso, ele terá um salário, ou o dinheiro 

com o qual deverá comprar sua subsistência. 

A exploração, sob o capitalismo, resulta de o fato da classe trabalhadora produzir 

um bem que pode ser vendido por mais do que ela recebe como salário. O sistema capitalista é, 

basicamente, um modo de produção de mercadorias. O produto pertence ao capitalista, que 
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obtém mais-valia da diferença entre o valor do produto e o valor do capital no processo de 

produção. Por exemplo,  

 

o produto do trabalho é um valor de uso, como linho, fio, casaco, cadeira, sapatos etc. 

embora cadeira, sapatos sejam úteis à sociedade, o capitalismo não os produz tendo 

em vista simplesmente os valores de uso, mas produz esses valores de uso por serem 

o substrato material do valor de troca; ou seja, só produz um valor de uso que tenha 

um valor de troca, que seja destinado à venda, uma mercadoria de valor mais elevado 

do que o valor que foi necessário para produzi-la, isto é, superior à soma dos valores 

dos meios de produção (matéria-prima + desgaste de ferramentas) e da força de 

trabalho (salário), pelos quais o capitalista (antecipou) seu dinheiro no mercado. Quer 

dizer, no capitalismo, produz-se não só valor de uso, mas mercadoria, valor de troca, 

valor excedente (mais-valia). E, uma vez que a mercadoria é unidade imediata de valor 

de uso e valor de troca, o trabalho deixa de ser exclusivamente trabalho útil-concreto, 

que produz valor de uso, e se transforma em trabalho abstrato, trabalho simples, 

trabalho social médio, que produz valor de uso e, ao mesmo tempo, valor. (CHAGAS, 

2009, p. 28-29). 

 

Com isto, os objetos produzidos pelo trabalhador, ao não lhe pertencer, se lhe 

tornam estranhos e hostis. Passam as coisas, por um processo de reificação, a controlar, a ter 

mais valor do que os seus produtores diretos – os trabalhadores. É esta a expressão da 

manifestação da violência estrutural do capitalismo. 

A elaboração paradigmática de Marx sobre o valor o apresenta enquanto uma 

posição de expressão social resultado do trabalho no modo de produção capitalista como uma 

“massa de trabalho humano” indiferenciado, gelatinoso. O que é consequência do princípio da 

sociabilidade burguesa, isto é, a forma mercadoria.  

Assim, 

 

Pondo-se de lado o desígnio da atividade produtiva e, em consequência, o caráter útil 

do trabalho, resta-lhe apenas ser um dispêndio de força humana de trabalho. O 

trabalho do alfaiate e o do tecelão, embora atividades produtivas qualitativamente 

diferentes, são ambos dispêndio humano produtivo de cérebro, músculos, nervos, 

mãos etc., e, desse modo, são ambos trabalho humano.  

E ainda: 

Quando o casaco, como figura do valor, é equiparado ao linho, iguala-se o trabalho 

inserido naquele com o contido neste. Sem dúvida, o trabalho concreto do alfaiate, 

que faz o casaco, difere do executado pelo tecelão, que faz o linho. Mas, equiparado 

ao do tecelão, reduz-se o trabalho do alfaiate àquilo que é realmente igual em ambos 

os trabalhos, sua condição comum de trabalho humano. Por esse meio indireto, diz-se 

que o trabalho do tecelão, ao tecer valor, não possui nenhuma característica que o 

diferencie do trabalho do alfaiate, sendo, portanto, trabalho humano abstrato64. Só a 

expressão da equivalência de mercadorias distintas põe à mostra a condição específica 

do trabalho criador de valor, porque ela realmente reduz à substância comum, a 

                                                             
64 Corretamente, escreve o filósofo austro-francês, André Gorz (2004a, p. 67), o trabalho abstrato é “o trabalho em 

si, mensurável, quantificável, separável da pessoa que o ‘fornece’, suscetível de ser comprado e vendido no 

‘mercado de trabalho’, em suma, o trabalho mercadejável, o trabalho-mercadoria, inventado e imposto pela força 

e com muita dificuldade pelo capitalismo manufatureiro a partir do fim do século XVIII1. (1 Para mais detalhes ver 

‘A invenção do trabalho’, in: A. Gorz, ‘Métamorphoses du travail’, pp. 25-27)”. 
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trabalho humano, simplesmente, os trabalhos diferentes incorporados em mercadorias 

diferentes. (MARX, 2006, p. 66, 72-73). 

 

Essa indiferenciação que marca o valor e, consequentemente, o trabalho que o gera, 

advém da lógica da abstração do valor, o qual tem o seu sinete na forma mercadoria. Por isso, 

a teoria do valor de Marx é, ao mesmo tempo, uma crítica do valor, enquanto crítica categorial 

e política do sistema produtor de mercadorias.  

Quando o trabalhador opera além dos limites do trabalho necessário à produção da 

própria força de trabalho, ou seja, da sua subsistência, embora constitua trabalho, não representa 

para ele nenhum valor. Gerou a mais-valia, o lucro65, que implica a concentração da riqueza 

nas mãos do capitalista. A essa parte para além do trabalho necessário, chama-se trabalho 

excedente.  Marx (2006, p. 254) afirma: “Só a forma em que se extrai do produtor imediato, do 

trabalhador, esse trabalho excedente distingue as diversas formações econômico-sociais, a 

sociedade da escravidão, por exemplo, da sociedade do trabalho assalariado”. Portanto, seria 

um absurdo sustentar que a formação da mais-valia e a acumulação daí decorrente se originam 

da parcimônia do capitalista. Marx (2006, p. 253-254) diz, 

 

[...] quando o trabalhador opera além dos limites do trabalho necessário não representa 

para ele nenhum valor. Gera a mais-valia, que tem, para o capitalista, o encanto de 

uma criação que surgiu do nada. A essa parte do dia de trabalho chamo de tempo de 

trabalho excedente, e ao trabalho nela despendido, de trabalho excedente. Conceber o 

valor como simples solidificação do tempo de trabalho, apenas como trabalho 

objetivado, é tão essencial para seu conhecimento geral quanto, para o da mais-valia, 

ver nela simples solidificação do tempo de trabalho excedente, trabalho excedente 

objetivado. 

 

A produção da mais-valia só é possível quando se tem no mercado um grupo de 

trabalhadores que não tem outra coisa para vender, a não ser a sua força de trabalho. E o que 

produzem, mediante o seu trabalho, não pode ser por eles nem apropriado, nem trocado, isto é, 

vendido. A sua produção aparece na forma de um conjunto de mercadorias que se apresentam 

com um valor gerado pelo seu próprio trabalho, mas que, contraditoriamente, os desvaloriza 

enquanto trabalhadores. Já as coisas, as mercadorias, são, deste modo, constituídas entidades 

que controlam a vida deles. Dessa forma, o trabalhador estará, nesse modo de produção, sempre 

submetido a uma estrutura que lhe inviabiliza qualquer manifestação genuína de liberdade. 

                                                             
65 A obtenção da mais-valia está associada à exploração do trabalho assalariado, em que o capitalista concentra 

para si o excedente da produção do trabalhador como lucro. Assim, a definição de lucro está inteiramente coligada 

ao conceito de mais-valia. A mais-valia diz respeito à produção enquanto o lucro à apropriação. Notadamente, a 

origem da mais-valia é a exploração e, em sendo o lucro um derivado da mais-valia na forma da sua apropriação 

privada por parte do capitalista, podemos saber, por isso mesmo, que também o lucro, essencialmente, tem origem 

na exploração. 
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Visto que sua atividade é relegada à mera reprodução da mesma ordem estrutural que o explora 

e o violenta. 

A mais-valia consiste no valor do trabalho não pago ao trabalhador, ao trabalho 

excedente, isto é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre seus assalariados. E essa 

exploração está presente na infraestrutura econômica da sociedade capitalista, sendo ela mesma 

a base material da violência na formação social burguesa. 

Na escravidão, o trabalhador, o escravo, pertence ao seu senhor. Este propicia a 

subsistência daquele. Contudo, violenta-o, submetendo-o aos seus mandos e desmandos. No 

capitalismo, o trabalhador se encontra aparentemente livre, mas é obrigado, para subsistir, a 

vender a sua força de trabalho ao capitalista. E, assim, passa também a ser, indiretamente, 

escravo do capitalista, pois, estará acorrentado e violentado pela reificação da sociedade de 

consumo que lhe impõe, põe sobre ele – o trabalhador – o poder das coisas, dos produtos na 

forma de mercadorias que ele próprio produz, às quais ele está submetido. Desta forma, o 

próprio trabalhador, no estranhamento de uma sociabilidade que sobrevaloriza as coisas, insere-

se, ele mesmo, na esfera das mercadorias, vendo-se obrigado a vender a sua própria força de 

trabalho.  

Mas para que a força de trabalho apareça no mercado como mercadoria é mister 

que seja oferecida ou vendida pelo seu próprio possuidor, sendo ele mesmo quem a dispõe, já 

que nas relações de produção capitalistas é ele próprio, o trabalhador, que é, mesmo que 

formalmente, isto é, no que diz respeito mais à aparência do que ao conteúdo, proprietário livre 

de sua vida e de sua capacidade de trabalho. E isto o diferencia do escravo, visto que este tem 

um senhor escravizador que é o seu dono. Portanto, Marx (2006, p. 198-199) diz: 

 

Ele [o trabalhador] e o possuidor do dinheiro encontram-se no mercado e entram em 

relação um com o outro como possuidores de mercadoria, dotados de igual condição, 

diferenciando-se apenas por um ser o vendedor e o outro o comprador sendo ambos, 

juridicamente, pessoas iguais. A continuidade dessa relação exige que o possuidor da 

força de trabalho venda-a sempre por tempo determinado, pois, se a vender de uma 

vez por todas, vender-se-á a si mesmo, transformar-se-á de homem livre em escravo, 

de um vendedor de mercadoria em mercadoria. 

[...] quem quiser vender mercadoria que não seja força de trabalho tem de possuir 

meios de produção, tais como matérias-primas, instrumentos de produção etc. [Grifo 

nosso]. 

 

O que pretendemos é deixar claro que a riqueza é produzida mediante o poder das 

próprias condições objetivas do trabalho. Assim, o produto procede do trabalho, e só dele; o 

que no capitalismo, modo de produção que separa os produtores diretos (os trabalhadores) dos 

seus meios de produção e, deste modo, os obriga a vender, no mercado, a sua força de trabalho, 
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consiste em trabalho pago e não pago. Como foi acima explicado, ao tratarmos do que Marx 

chama de trabalho excedente. 

A relação de trabalho capitalista, na qual o trabalhador permanece como 

proprietário da sua força de trabalho é algo fundamental, pois constitui uma característica que 

coloca o trabalho assalariado em uma condição mais favorável aos interesses da classe 

trabalhadora, acima dos modos anteriores de exploração. Isto significa que o trabalhador não 

sendo tido pelo capitalista como meramente uma máquina de trabalho, como o era o escravo 

pelo seu senhor; mas como um ser humano, este terá melhores e maiores possibilidades de 

complexar sua capacidade de trabalho e de aglutinação de classe, reconhecendo seus interesses 

enquanto interesses comuns da sua classe. Seja como for, a relação de trabalho no capitalismo, 

é estabelecida entre supostos sujeitos de direito, por meio dos contratos de trabalho. O que nos 

garante, em relação ao capital, aos capitalistas, pelo menos o exercício de uma liberdade formal. 

Algo que como diz, corretamente, Roman Rosdolsky (2001, p. 174), “liberdade de que não 

dispunham os produtores em outras sociedades de classes, e sem a qual sua luta de libertação 

seria quase inimaginável”. 

Por fim, temos a dizer que a origem histórica do capital se reduz à submissão dos 

trabalhadores à forma do salariato, a qual tem como condição prévia a expropriação dos 

produtores diretos, ou seja, o camponês enquanto dono da terra que cultiva, e o artesão, como 

proprietário livre dos instrumentos que maneja. Foi o que procuramos mostrar com a análise 

que Marx faz dos métodos violentos que marcaram época como processos de acumulação 

primitiva do capital. 

 

A expropriação do produtor direto levada a cabo com o vandalismo mais implacável, 

sob o impulso das paixões mais infames, mais vis e mais mesquinhamente odiosas. A 

propriedade privada, obtida com o esforço pessoal, baseada, por assim dizer, na 

identificação do trabalhador individual isolado e independente com as condições de 

trabalho, é suplantada pela propriedade capitalista, fundamentada na exploração do 

trabalho alheio, livre apenas formalmente (MARX, 2006, p. 875-876). 

 

Também devemos frisar que todo trabalho acumulado, o qual serve de meio para 

nova produção é capital. Na produção, os homens contraem relações entre eles e deles com a 

natureza. Essas relações de produção variarão naturalmente de acordo com o caráter dos meios 

de produção. As relações sociais de produção alteram-se. Portanto, transformam-se com a 

alteração e o desenvolvimento das forças produtivas. Conforme esta análise, o modo de 

produção capitalista precisa urgente e permanentemente, acumular capital para poder reinvestir 

na produção e, consequentemente, acumular e concentrar sempre e cada vez mais capital. Este 
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é o seu ciclo vicioso. Como mostramos atrás, esse processo decorre da exploração do trabalho. 

Esta é a sua lógica estrutural. Foi por este motivo, e com a criação do mercado mundial, 

favorecido pelo sistema colonial, que nos albores do capitalismo a sociedade burguesa decidiu 

por recuperar a escravidão, agora, na sua forma moderna, enquanto escravização dos negros 

africanos. O objetivo dessa empreitada foi ter no trabalho direto do escravo, um rápido meio de 

produzir a riqueza. Marx diz:  

 

Um negro é um negro. Só em determinadas condições é que se torna escravo. Uma 

máquina de fiar algodão é uma máquina para fiar algodão. Apenas em determinadas 

condições ela se torna capital. Fora dessas condições, ela é tampouco capital como o 

ouro, por si próprio, é dinheiro, ou como o açúcar é o preço do açúcar (MARX, 2012, 

p. 45). [Itálicos do autor].  

 

É, portanto, para acelerar a produção de capitais, que a relação burguesa de produção, o 

capital, reabilita, na sua forma moderna, branca e europeia, a escravidão enquanto escravização 

dos negros caçados na África, e transportados para as colônias. O propósito dessa operação é o 

de montar, nas terras invadidas, um sistema colonial na forma de empresas agrícolas de 

exportação de matérias-primas para suas grandes indústrias localizadas nas metrópoles, tendo 

em vista abastecer o mercado mundial, ávido por consumir mercadorias diversificadas, 

produzidas a partir de materiais oriundos dos mais diversos cantos do mundo. 

Não resta dúvida de que a colonização do Novo Mundo reaviva o ímpeto predatório 

e mercantil que leva à aceleração do desenvolvimento econômico da burguesia europeia, em 

termos de uma rápida acumulação da riqueza, com importantes consequências no sistema de 

trocas internacional. Marx diz:  

 

Quando o capital mercantil agencia a troca de produtos de comunidades pouco 

desenvolvidas, o logro e a trapaça aparecem no lucro comercial, que deles deriva em 

grande parte [...]. O capital mercantil, quando domina, estabelece por toda parte um 

sistema de pilhagem, e seu desenvolvimento entre os povos comerciais, dos tempos 

antigos e dos modernos, está diretamente ligado à rapina, à pirataria, ao rapto de 

escravos, à subjugação das colônias; assim foi em Cartago, Roma e, mais tarde, com 

os venezianos, portugueses, holandeses etc. (MARX, 2008, p. 441-442). 

 

O desenvolvimento do comércio, diretamente relacionado com os despojos pela 

violência, consequência do processo colonizador, está intimamente ligado à criação do mercado 

mundial. Isso diversifica e dá caráter internacional à produção orientada pelo valor-de-troca. 

Mas quando a colonização é estimulada, apresenta uma dialética. É, por um lado, um efeito 

propulsor do capitalismo mundial. E, por outro, como assevera Alfredo Bosi (1992, p.20),  
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aciona ou reinventa regimes arcaicos de trabalho, começando pelo extermínio ou a 

escravidão dos nativos nas áreas de maior interesse econômico. Quando é aguçado o 

móvel da exploração a curto prazo, implantam-se nas regiões colonizáveis estilos 

violentos de interação social.  

 

Temos como um nosso exemplo particular, o engenho do Nordeste brasileiro. 

Vemos, pois, que a história e a natureza da escravidão moderna e do colonialismo estão 

intrinsecamente ligadas à origem do capital e, naturalmente, da sociedade burguesa. A política 

de rapina colonial é o passo decisivo para os Estados capitalistas expandirem a exploração, 

fundamento estrutural do capital, a todos os cantos do planeta. 

A escravidão e o colonialismo estão, como dissemos, intimamente relacionados. E 

os seus resíduos mantém-se até os nossos dias. Assim, os escritos de Marx e Engels, que 

apresentam o seu ponto de vista histórico e teórico sobre como  estes fenômenos estão presentes 

na formação da sociedade burguesa, são hoje particularmente importantes pela luz que lançam, 

não somente sobre a sua história, mas, em especial, sobre a relação que tem quanto às questões 

da violência na sociedade capitalista contemporânea, a exemplo do racismo, do racismo de 

Estado, do neocolonialismo e do imperialismo, enquanto formas de opressão, dominação e 

exploração que fazem parte decisiva da dissimulação política dos Estados capitalistas 

avançados. 

Vimos que a formação da sociedade burguesa tem na violência o elemento que 

sintetiza a sua ordem. Consideramos, então, que a essência da ordem burguesa é a violência. 

Foi o que, basicamente, seguindo a trilha do pensamento de Marx, procuramos mostrar neste 

subcapítulo, referindo-nos, mais detalhadamente, ao processo de formação e afirmação do 

capital, o qual estrutura o sistema social burguês. O capitalismo é a sistematização do capital. 

Toda a sociedade capitalista é estruturada para gerar valor. O capital é a categoria fundamental 

desta sociedade, sendo o capitalismo o próprio capital se auto valorizando. No próximo 

capítulo, apresentaremos a expressão fenomênica da violência na sociabilidade burguesa na 

forma do movimento do conjunto das mercadorias capitalistas. 

Não obstante, parece-nos ser aqui, um momento oportuno para buscar aclararmos 

para o leitor, no intuito de se evitar ambiguidades terminológicas, o que vem a ser a categoria 

capital. De antemão, Marx não trabalha com definições dadas de uma vez por todas, fixas ou 

isoladas. Há, sim, definições em Marx; mas estas são prévias dentro de um sistema de 

determinações. O objeto, a ser conceituado, deve ser enriquecido de determinações, o que quer 

dizer que o objeto é um concreto pensado. Todavia, só conseguimos compreendê-lo em um 

sistema de determinações, isto é, o concreto como riqueza de múltiplas determinações. É desse 

modo que Marx nos dá a lógica do capital. Nesta medida, o capital é uma categoria histórico-
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social que se tornou complexa, que não é, portanto, sujeita a definições triviais, “e a maior parte 

dos escritos de Marx foi dedicada à exploração de suas múltiplas expressões” (CAPITAL, 1983, 

p. 44). Assim, Marx (2008, p. 1077-1078) escreve: 

 

[...] O capital não é coisa, mas determinada relação social de produção, pertencente a 

uma formação histórica particular da sociedade, e essa relação se configura numa 

coisa e lhe dá caráter social específico. [...] O capital são os meios de produção 

convertidos em capital, os quais em si não são capital como o ouro ou a prata em si, 

tampouco são moeda. São meios de produção monopolizados por determinada parte 

da sociedade, os produtos e condições de atividade da força de trabalho os quais se 

tornam autônomos em oposição à força de trabalho viva e, em virtude dessa oposição, 

se personificam no capital. O capital são os produtos gerados pelos trabalhadores e 

convertidos em potências autônomas dominando e comprando os produtores, e mais 

ainda são as forças sociais e a forma do trabalho com elas conexa, as quais fazem 

frente aos trabalhadores como se fossem propriedades do produto deles. Temos aí 

portanto determinada forma social, envolvida numa névoa mística, de um dos fatores 

de um processo social de produção fabricado pela história. 

 

Note-se que há uma centralidade da história na elaboração teórica de Marx. A 

história é tomada, está em Marx, como pressuposição teórica. Não existe no mencionado autor, 

nenhuma categoria puramente lógica. Mas, como temos visto no presente escrito, há no 

desenvolvimento categorial marxiano, determinações lógicas e históricas. 

Agora, para concluir este capítulo introdutório à nossa tese, a qual, como sabemos, 

tematiza a violência na sociedade capitalista, podemos reafirmar, com base nos pontos de vista 

construídos ao longo do presente texto, que a lógica e a semântica da violência em Marx, 

remonta à elaboração conceitual hegeliana, pertinente, como vimos, precisamente, à Ciência da 

Lógica, na qual é atribuído à violência o elemento dialético na construção do conceito. 

Em Marx, assim, tributário da dialética de Hegel, a violência sofrida pelo 

proletariado, mediante a concretude histórica das condições de existência que lhes são impostas 

pela ação do sistema capitalista, o impele a uma reação revolucionária radical. Este é o 

imperativo material enquanto força (Gewalt) para a necessária construção da sua personalidade. 

Ou seja, para superar a miséria da coisificação, aviltamento e desprezo que sofrem, 

convertendo, através do exercício da justa violência, a sua subjetividade mediana, quer dizer, 

de classe, em subjetividade livre e universal, implica fazerem-se eles mesmos, os proletários, 

pessoas. 

Resulta do que precede, que o suporte filosófico da teoria marxiana da acumulação 

primitiva do capital, fundamentada no seu método histórico, está dada desde os seus primeiros 
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escritos nos Anais Franco-alemães (1844)66. Desde lá, Marx declara, fundamentalmente, sua 

posição de classe em favor dos trabalhadores. Sua filosofia e ciência críticas representam uma 

posição de classe, elas são a voz da classe trabalhadora, que, sob o capitalismo, por seus 

sofrimentos universais, não reclama para si uma justiça especial. Está, pois, despojada de todos 

os direitos, reclama a dissolução da ordem universal, da ordem burguesa, através da abolição 

da propriedade privada e, consequentemente, da sociedade de classes, pela via revolucionária, 

propondo, através da emancipação dos trabalhadores, a emancipação humana universal. Marx 

(2006, p. 877) escreve: 

 

[...] A produção capitalista gera sua própria negação com a fatalidade de um processo 

natural. É a negação da negação. Esta segunda negação não restabelece a propriedade 

privada, mas a propriedade individual tendo por fundamento a conquista da era 

capitalista: a cooperação e a posse comum do solo e dos meios de produção gerados 

pelo próprio trabalho. 

[...] antes, houve a expropriação da massa do povo por poucos usurpadores; hoje trata-

se da expropriação de poucos usurpadores pela massa do povo. 

 

Concluindo, vemos que Marx analisa a origem, o funcionamento e a derrota 

inapelável do sistema capitalista. Mas, para Marx, a revolução proletária será o resultado de um 

processo que se estende no tempo, um processo demorado, com o qual, ainda hoje, enquanto 

classe trabalhadora, devemos estar comprometidos, impelidos pelo esforço da construção de 

uma sociabilidade genuinamente humana – o comunismo. E  

 

o comunismo é a posição como negação da negação, e por isso o momento efetivo 

necessário da emancipação e da recuperação humanas para o próximo 

desenvolvimento histórico. O comunismo é a figura necessária e o princípio enérgico 

do futuro próximo, mas o comunismo não é, como tal, o termo do desenvolvimento 

humano – a figura da sociedade humana. (MARX, 2010, p. 114). 

  

Mas, para chegarmos à construção do modo de produção comunista, se faz mister 

proceder à revolução social radical. Para tanto, precisamos, primeiro, dar conta dos mecanismos 

da lógica estrutural, e da forma de produção e reprodução do modo capitalista de produção. 

Precisamos analisar suas relações econômicas e, consequentemente, histórico-sociais, desde o 

                                                             
66 Conforme observa, corretamente, Mary Gabriel, “os conceitos que Marx apresentava pareciam claros como o 

dia para ele e para Engels porque eles os discutiam desde 1844”. (GABRIEL, 2013, p. 466). Podemos dizer, 

acreditamos que, com acerto, o que está na teoria de Marx em 1867, já se vinha elaborando desde 1843. E para dar 

conta do sistema de Marx, se faz necessário a apreensão do pensamento dele em seu conjunto, na sua composição, 

algo como um todo concatenado. O que não significa, absolutamente, dogmatismo; senão apreço pelo rigor 

científico e profundidade analítica. Porém, com a devida e adequada abertura à crítica e à autocrítica.   Com efeito, 

é por este motivo que nos atrevemos a esta ousada empreitada de saber de uma teoria da violência em Marx, 

municiando-nos de uma vasta bibliografia do autor, e ainda, de como o seu parceiro intelectual, Friedrich Engels, 

corrobora a sua teoria, do que trataremos no quinto capítulo deste presente estudo. 
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seu nível celular, até o processo global da sua produção. De sorte que o próximo capítulo do 

presente trabalho abordará a eminência do fenômeno nuclear do capitalismo, a saber, a forma 

mercadoria, apontando como ela constitui a base estrutural da riqueza e sociabilidade do capital. 
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3 CRÍTICA DA RIQUEZA BURGUESA (CAPITALISTA) E A VIOLÊNCIA DA 

FORMA MERCADORIA 

                                    

Neste capítulo será discutida a crítica da “riqueza” (Reichtum) burguesa, na forma 

do valor (uma abstração objetiva)67, como expressão concreta das relações materiais que 

formam a base fenomênica da sociabilidade do capital, fundado que é na forma mercadoria, a 

qual tem na troca a sua qualidade distintiva fundamental, estando, desse modo, a sociedade 

capitalista estruturada, como veremos, no trabalho abstrato. Razão, portanto, da sua 

fetichização, resultante das trocas, enquanto condição que equipara duas ou mais grandezas, e 

que, por conseguinte, estas aparecem como coisas, de natureza corpórea ou incorpórea, as quais 

aparentam ser independentes das relações sociais de produção, dando, assim, margem ao que é 

produzido, tomar a forma fantasmagórica de utensílios, objetos e/ou produtos (as mercadorias), 

as quais, parecem ter vida própria, passando a hostilizar e dominar os seus próprios produtores 

diretos – os trabalhadores.  

Esse esoterismo da forma social burguesa, é um fenômeno complexo que tem como 

um dos seus aspectos, o conteúdo do valor como expressão do trabalho abstrato. O trabalho 

abstrato é, desse modo, a forma de trabalho particular, específica do modo de produção 

capitalista.  Conforme o acertado comentário de Maria R. G. Loureiro (1981, p. 98), a “forma 

do valor é expressão material do trabalho abstrato que pressupõe, por sua vez, relações sociais 

de produção entre produtores mercantis independentes” [Itálico da autora]. Estes se encontram 

em oposição uns aos outros, assim, não sabem bem, no que tange à produção e à circulação, o 

que fazem, e nem por que e para que o fazem. Como escreve Marx (2006, p. 66): 

 

As diferentes proporções em que as diversas espécies de trabalho se reduzem a 

trabalho simples, como sua unidade de medida, são fixadas por um processo social 

que se desenrola sem dele terem consciência os produtores, parecendo-lhes, por isso, 

estabelecidas pelo costume. Para simplificar, considerar-se-á, a seguir, força de 

trabalho simples toda espécie de força de trabalho, com o que se evita o esforço de 

conversão. 

  

                                                             
67 Em Marx, o valor é uma abstração. As mercadorias tornam-se objeto de valor apenas no interior de uma relação 

social específica, a saber, na relação social de trabalhos (e produtos) sob a condição e a consequência de sua 

sistemática dissociação como trabalhos privados (e produtos privados). É nesta relação social que elas, as 

mercadorias, possuem uma característica relacional, a permutabilidade, e são valores. Então, segundo Marx, 

nenhum bem é “mercadoria” (Ware) apenas em si. A objetivação do valor das mercadorias é, pois, uma objetivação 

social, e não natural. E é, então, nessa relação social à qual estamos nos referindo, que se pode apanhar o valor. 

Este, como dissemos, é uma abstração, mas que tem objetivação (uma abstração objetiva), apenas enquanto relação 

histórico-social. Cf. também ELBE, Ingo, em “Trabalho Alienado e Abstrato: níveis de significação e déficits de 

fundamentação do conceito de trabalho alienado nos manuscritos econômico-filosóficos de Marx”. In: MARX, 

Karl. Manuscritos econômico-filosóficos, 2017, p. 49-50. 
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Pelo exposto na nota anterior, tentamos mostrar, teoricamente, com base na sua 

própria lógica, como a riqueza burguesa é meramente uma riqueza abstrata. Posto que a mesma 

é construída tendo por base o valor. Veremos, agora, na prática, ou, melhor escrevendo, 

empiricamente, a confirmação de como a riqueza burguesa, ao se estruturar sob a forma 

mercadoria, reafirma-se enquanto riqueza abstrata, que somente interessa à própria classe 

socialmente dominante, política e economicamente, ou seja, aos proprietários burgueses. 

Revelando a sua contraditoriedade a partir das suas condições de possibilidades, diga-se: o 

trabalho assalariado – como exigência primeira da sua existência. 

 Estaremos, pois, buscando compreender, teórica e praticamente, a natureza da 

riqueza burguesa, isto é, capitalista. Pretendemos proporcionar, assim, uma análise dos 

mecanismos de constituição e de reprodução das relações sociais sob o capitalismo, enquanto 

relações que não podem prescindir da violência estrutural deste sistema. Para tanto, apoiamo-

nos na teoria marxiana do valor, mais precisamente, como exposta no primeiro capítulo do livro 

1 de O Capital, a qual denuncia uma absolutização, frente ao indivíduo, do valor, na sociedade 

capitalista. 

O capital é a causa primeira da riqueza abstrata. O mesmo obriga o trabalhador a 

tornar-se seu dependente e o submete ao processo de geração da mais-valia. Quer dizer, o 

regime do capital impõe ao trabalhador a deformação débil de sua atividade vital, 

transformando-a em mero sustentáculo vulgar do valor. 

 

O valor, aqui, não se revela apenas uma potência autonomizada, reclamando a todo 

momento a vassalagem (submissão) dos produtores de mercadorias, senão assume a 

forma de um “fetiche automático” que aniquila a independência dos produtores diretos 

(os trabalhadores), os coloca sob seu comando, impõe-lhes a disciplina da fábrica e, 

ao cabo, os subjuga material e espiritualmente, ao entregá-los aos movimentos da 

máquina, sempre no afã incessante de se acrescentar a si mesmo. 

Este processo de valorização do capital é, ao mesmo tempo, um processo de 

desvalorização do trabalho (BELLUZZO, 1987, p. 12) (grifos nossos). 
 

Explicitar a teoria do valor de Marx é uma tarefa que remete a certas observações 

preliminares, mas o que é mais importante, aqui, é saber-se que essa teoria permeia toda a sua 

obra, e, em especial, a sua análise da economia burguesa, que está mais presente em O Capital. 

Simplificando, talvez, extremamente, a referida teoria afirma que só o trabalho dá valor às 

mercadorias, o que corresponde à mais-valia, enquanto fundante da exploração do 

trabalhador. 

A acumulação e a concentração da riqueza burguesa implicam seus necessários 

desdobramentos históricos. Esses desdobramentos ocorrem junto com a violência de natureza 
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social, resultante do poder das mercadorias que moldam e remoldam a sensibilidade e a 

subjetividade dos indivíduos, os quais se vinculam forçosamente às expectativas de satisfações 

das necessidades que lhes são projetadas pela força da forma social burguesa – a sociedade 

mercadológica. Em verdade, na sociedade burguesa, subjugam-se os indivíduos, enquanto 

consumidores de mercadorias, assim, desejosos e ansiosos em satisfazer a necessidades que 

lhes são impostas pelo mercado.  

As classes dominantes 

 se encantam com o exibicionismo da riqueza e, dessa forma, ignoram totalmente 

as reais necessidades das classes subalternas. Quanto mais se consome, mais destacado se é na 

sociedade. E quanto mais caras são as mercadorias consumidas, mais se consagra o status social 

dos indivíduos, mostrando futilidade, vaidade e mediocridade, na formação das personalidades, 

ou melhor, das subjetividades. Disputa-se a ostentação dos bens. Há, portanto, uma empolgação 

em torno de um comportamento medíocre. E totalmente competitivo, separando os indivíduos 

pelo poder de compra de cada um. Isso é sem fim. A quantidade e o volume com que as pessoas 

correm atrás dessas coisas é desespero. Além, é claro, de promover a proliferação das mais 

brutais desigualdades sociais. 

Nesse sentido, os indivíduos experimentam uma forma de prazer limitada pelo 

consumo de mercadorias. Vivemos a sociabilidade da mercadoria, na qual existe uma 

determinação social profunda que se chama o modo de produção capitalista. O capitalismo68, 

por sua vez, é determinado pela forma mercadoria. A apropriação econômica do capital se dá 

pela mercadoria. E a nossa sociabilidade é constituída por essa lógica do capital. Deste modo, 

ao tratar da “fórmula geral do capital”, Marx (2006, p. 177) escreve: 

 

A circulação das mercadorias é o ponto de partida do capital. A produção de 

mercadorias e o comércio, forma desenvolvida da circulação de mercadorias, 

constituem as condições históricas que dão origem ao capital. O comércio e o mercado 

mundiais inauguram no século XVI a moderna história do capital.  

 

Em sua vídeo-coluna, Pepe Mujica (2017) fala sobre o que faz as pessoas 

esquecerem as coisas mais simples e humanas, o que pode afastá-las do prazer de viver. Diz 

ele,  

                                                             
68 “Capitalismo (1988, p. 51) Denominação do modo de produção em que o capital, sob suas diferentes formas, é 

o principal meio de produção. O capital pode tomar a forma de dinheiro ou de crédito para a compra da força de 

trabalho e dos materiais necessários à produção, a forma de maquinaria física (capital em sentido estrito), ou, 

finalmente, a forma de estoques de bens acabados ou de trabalho em processo. Qualquer que seja a sua forma, é a 

propriedade privada do capital nas mãos de uma classe, a classe dos capitalistas, com a exclusão do restante da 

população, que constitui a característica básica do capitalismo como modo de produção”. 
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[...] poderíamos dizer que nunca terminam os luxos que aparecem para incitar nosso 

consumo. E quando aparece um luxo que conseguimos alcançar, comprando ou 

consumindo, em pouco tempo, ele se transforma num costume, e, assim, termina como 

uma obrigação. Aparentemente, esta é uma lei do erro do devir humano ao longo de 

sua história. Mas tomou uma presença imperativa e um impulso formidável na nossa 

época, porque nossa época está culturalmente direcionada para que seja funcional ao 

negócio da acumulação, e apresentar constantemente novidades é um dos caminhos 

para poder exercer o lucro [a ganância]. Pode-se dizer que, por outro lado, este é o 

motor da economia, do desenvolvimento, do trabalho e do progresso. É assim. Mas, 

ao mesmo tempo, como tantas coisas humanas, também é uma armadilha para nossas 

vidas, para o tempo do nosso compromisso com a existência. Para poder dispor 

racionalmente de uma cota de tempo a favor dos afetos, das coisas cotidianas. Porque 

nossa vida termina se transformando numa obrigação para gerar recursos econômicos 

e atender ao mundo crescente de novidades em oferta que nos são apresentadas. Por 

isto, penso que a sobriedade nas formas de viver e de olhar a existência é um caminho 

que tenta preservar nossa humilde liberdade, que significa dispor de algo de tempo 

para gastar naquelas coisas que fundamentalmente nos motivam e nos dão força e 

prazer de viver. (Grifo nosso). 

 

O capitalismo tem como perpetuum mobile a acumulação. Não há moldura e nem 

limite para a acumulação capitalista. Para tanto, o sistema explora os trabalhadores não somente 

na esfera da produção, mas também na esfera da circulação das mercadorias, forçando-os a 

serem consumidores e, assim, são falsamente tidos e rotulados. Então, ilusoriamente, eles 

buscam viver como tal.   

Este momento nos oportuniza tratar, pelo menos en passant, de dois temas 

importantes da crítica marxiana à sociedade de mercado. Primeiro a influência da manifestação 

das mercadorias sobre a classe trabalhadora e, em segundo lugar, de como a necessidade de 

consumo, ou melhor, do consumismo de mercadorias, manifesta-se no modo de uma 

exploração secundária contra os trabalhadores. 

No primeiro momento estamos nos referindo à exploração em nível da produção 

material, como foi apresentada nos capítulos introdutórios desta nossa presente tese. A classe 

trabalhadora confronta-se com o capital como classe explorada na produção enquanto criadora 

de todos os valores, inclusive do excedente, que não tem nenhum valor para si mesma, mas que 

é valor como a fonte de todas as formas de lucro dos capitalistas. 

Mas, a classe trabalhadora defronta-se também com o capital, como massa de 

consumidores. É o que se denomina exploração secundária. Dessa forma, ela, a classe dos 

trabalhadores, faz parte do capital social total que produz. Necessita, em princípio, como já 

aludimos atrás, comprar os próprios meios de sobrevivência que se lhes fazem necessários. 

Parece-nos extremamente importante que nenhuma análise de cunho marxista e, 

assim sendo, por princípio, classista, deixe de dar a relevância devida a esse aspecto da dinâmica 

da totalidade do capital. Com efeito, o poder atual do capital, que tem a sua origem, como 
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vimos, na usurpação dos meios de trabalho e dos meios de subsistência dos trabalhadores, 

continua a se basear na satisfação aparente das necessidades básicas dos trabalhadores, bem 

como nas novas necessidades que lhes são inculcadas pelo capitalista (o capital personificado69) 

na forma de mercadorias para serem compradas e consumidas. Como escreve Marx em Para a 

Crítica da Economia Política (1857-59),  

 

[...] não é somente o objeto que a produção cria para o consumo. Determina também 

seu caráter, dá-lhe seu acabamento (finish). [...] agora é a produção que dá o 

acabamento do consumo. Em primeiro lugar, o objeto não é um objeto em geral, mas 

um objeto determinado, que deve ser consumido de uma certa maneira, esta por sua 

vez mediada pela própria produção. [...] A produção não produz, pois unicamente o 

objeto do consumo, mas também o modo do consumo, ou seja, não só objetiva, como 

subjetivamente. Logo, a produção cria o consumidor; a produção não se limita a 

fornecer um objeto material à necessidade, fornece ainda uma necessidade ao objeto 

material. Quando o consumo se liberta da sua rudeza primitiva e perde seu caráter 

imediato – e não o fazer seria ainda o resultado de uma produção que se mantivesse 

num estádio de primitiva rudeza –, o próprio consumo, enquanto impulso é mediado 

pelo objeto. A necessidade que sente deste objeto é criada pela percepção do mesmo. 

[...] Portanto, a produção não cria somente um objeto para o sujeito, mas também um 

sujeito para o objeto. 

A produção engendra, portanto, o consumo: 1º fornecendo-lhe o material; 2º 

determinando o modo de consumo; 3º gerando no consumidor a necessidade dos 

produtos, que, de início, foram postos por ela como objeto. Produz, pois, o objeto do 

consumo, o impulso do consumo (MARX, 1978, p. 110). (Itálico do autor). 

 

Este trecho é importante para analisar a questão da criação de novas necessidades. 

Ao que nos parece, hoje, o poder do capital está muito baseado no consumo, mediado pelo 

crédito através do sistema financeiro, o que gera mais uma forma de exploração da classe 

trabalhadora devido ao evidente endividamento e ao correspondente excesso de trabalho a que 

esta se vê cada vez mais submetida. Isto ocorre dada a distância crescente entre suas 

“necessidades” e seu poder de compra70. E, tangencialmente, podemos constatar, através da 

citação acima, mais uma expressão do limite intelectual de alguns críticos atuais de Marx, 

particularmente de certos desavisados professores universitários brasileiros, quando estes 

objetam que o mesmo não tem nenhuma teoria significativa sobre o consumo. Na realidade, em 

geral, nossos professores universitários são reacionários. Apesar de testemunharmos progressos 

importantes no que diz respeito aos estudos marxistas, concordamos com a afirmação de Saad 

Filho (2011, p. 11), para quem, 

 

sucessos mais significativos e duradouros no desenvolvimento e na difusão da teoria 

marxista dependem dos sucessos de movimentos sociais fora das universidades. [...] 

                                                             
69 Vide MARX, K. O Capital, 2006, p. 271. 
70 Ver também o livro de SAAD FILHO, O valor de Marx, 2011, p. 13. 
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as implicações positivas das ações de massa para o pluralismo acadêmico em geral, e 

para as análises marxistas mais especificamente, não podem ser subestimadas.  

Todavia, voltando, mais precisamente, para a temática denominada exploração 

secundária, um dos lances dessa tendência é sustentado, embora, como entendemos, 

enganosamente, pela suposta satisfação material da classe trabalhadora. Uma outra via, 

absolutamente manipuladora, é o marketing, é a propaganda enganosamente apolítica de 

mercadorias, expressa nas súplicas da sedução e na criação autonomizada de novas 

necessidades.  

Ao fazermos esse realce, pretendemos evidenciar a contradição entre trabalho 

assalariado e capital, do ponto de vista da classe trabalhadora – que acolhe suas funções 

decisivas da relação entre trabalho assalariado e capital na esfera da produção. O que 

evidentemente está em oposição àquela segunda relação, na qual os trabalhadores são vistos e 

tidos, pelo capitalista, enquanto compradores e consumidores. Assim, os trabalhadores seriam, 

supostamente livres para comprar, e todos nós teríamos a mesma liberdade. Porém, o que nos 

limita, é claro, é a falta de dinheiro. Portanto, essa conversa de vendedor não passa de uma 

bazófia particularmente manipuladora e hipócrita.  

Em sentido oposto, o que Marx analisou como exploração secundária é um 

exemplo da injustiça das transações na esfera da circulação. Marx escreveu sobre isso quando 

observou a impertinência do aluguel de casas “para consumo individual”: 

 

Impertinente e absurdo é incluir aí o aluguel (empréstimo) de casa etc. para consumo 

individual. É claro que esta é uma das formas de fraudar a classe trabalhadora e de 

maneira revoltante; mas o mesmo se pode dizer dos retalhistas que lhe fornecem os 

meios de subsistência. Há aí uma exploração secundária que corre paralela com a 

original, efetivada diretamente no próprio processo de produção. A diferença aí entre 

vender e alugar (emprestar) em absoluto não importa e é formal, e só o completo 

desconhecimento do verdadeiro contexto lhe dá, conforme já vimos, o aspecto de 

essencial (MARX, 2008, p. 806)71. 

 

Contudo, nos dias atuais, a exploração através do consumo, vem sendo mitigada 

por discursos ideológicos que buscam burlar esse fundamentado princípio econômico de Marx, 

sob a alegação da suposta inexistência de classes ou de uma possível harmonia entre elas, como, 

congruentemente, observa Wolfang Fritz Haug (1997, p.151-152): 

 

Apesar da exploração secundária, que parece atingir igualmente todos os membros da 

sociedade, desde que atuem como compradores, as relações estabelecidas pela classe 

trabalhadora com o capital, na esfera da circulação – enquanto massa de compradores 

                                                             
71 No Manifesto do partido comunista (1848), sobre isso, Marx e Engels (1988, p. 73) já escreveram: “Uma vez 

terminada a exploração do operário pelo fabricante, isto é, logo que o operário recebe seu salário, caem sobre ele 

as outras partes da burguesia: o proprietário da casa, o merceeiro (der Krämer), o penhorista, etc.” 
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–, contém a aparência de inexistência de classes. Os agentes do capital estão cientes 

da enorme importância propagandística dessa aparência de inexistência de classes 

encobrindo o mundo das mercadorias, e introduziram em suas publicações 

publicitárias – aliás em todas as suas outras publicações – uma espécie de autocensura, 

zelando cuidadosamente, a partir da perspectiva da classe, para que nenhum capital 

individual revele o caráter classista das relações sociais; isso fica comprovado na 

reação alérgica do Frankfurter Allgemeine Zeitung presente num anúncio “que teve 

uma péssima repercussão até mesmo na área política”. O anúncio – oriundo de uma 

firma americana de instalação de refrigeração e dirigido predominantemente aos 

mesmos clientes capitalistas – mostrava um esboço anatômico do corpo humano com 

a legenda: “O trabalhador é uma modificação do homem. A sua constituição especial 

(força muscular) capacita-o a participar diretamente do processo de produção”. O 

Frankfurter Allgemeine Zeitung dedicou a esse anúncio uma crítica em seu caderno 

de economia. 

 

A ideologia burguesa expressa na sua política, no direito, e nas publicações dos seus 

intelectuais, capachos subservientes dos interesses das classes dominantes, um discurso 

universalizante do homem trabalhador enquanto o centro da economia pretensamente 

promotora do desenvolvimento social, buscando encobrir os, cada vez mais, agravantes 

conflitos de classe. Trata-se de construir a aparência da inexistência das classes, ou então de 

conservar uma pseudo-harmonia entre elas. 

Resumindo: nosso objetivo neste capítulo vem sendo procurar mostrar como a 

forma mercadoria, enquanto base estrutural das relações de produção no sistema capitalista, 

intervém como violência tanto no próprio processo de produção (pois, tem como pressuposto 

não apenas o trabalho útil, mas, mais contundentemente, o trabalho abstrato, criador de mais-

valia), como também,  no mundo da mercadoria que se manifesta em forma de violência na 

esfera da circulação, ao submeter a classe trabalhadora à exploração secundária, impondo à 

publicidade atraente, ao feitiço e ao correspondente consumismo das ditas mercadorias. Ou 

como está posto no editorial “O Custo da Felicidade”, assinado por Wagner Nabuco (2017), da 

edição especial de nº 85/2017 da Revista Caros Amigos: 

 

Nas fantasias modernas propagandeadas pelo capitalismo, a ordem é ser feliz, mas 

desde que isso esteja atrelado ao consumo, muito consumo. Que, ao final, se traduza 

em uma busca incessante por dinheiro, crédito, mais dinheiro, que também significa 

a ilusão da liberdade. Em um ciclo que justifica a mais básica exploração do trabalho, 

mas, nesse caso, atrelada a elementos abstratos, como desejo, vaidades ou mesmo 

ambição. 

 

E ainda pior, a liberdade para consumir é mais um embuste ardil do sistema. Já que, 

o consumo nas sociedades capitalista atuais, ou, escrevendo mais adequadamente, o 

consumismo, incentivado pela publicidade supostamente estranha à política e/ou à ideologia de 

classe, portanto, ficticiamente, neutra, leva, necessariamente, ao contrário da liberdade, 

enquanto identificada como uma boa vida, resultante do consumo de mercadorias. Porque para 
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a classe trabalhadora e para a chamada classe média isso é sinônimo de escravização ao crédito 

e de sujeição ao endividamento. Como, muito bem, diz David Harvey (2018): 

 

Gostaríamos de pensar que o capitalismo é um sistema racional, mas não é. É 

irracional, ele insere essas irracionalidades porque é a única forma de continuar se 

reproduzindo. E acho que as pessoas estão começando a ver que essa não é exatamente 

a vida boa que elas achavam que teriam em algum momento, em especial para a massa 

da população que hoje está endividada e precisa pagar essa dívida, seja ela de cartão 

de crédito, de hipoteca, de crediário. É nesse mundo que estamos vivendo.  

Vivemos no mundo da servidão por dívida, em que o futuro da maior parte da 

população está tomado pela maneira como estão atadas ao capitalismo. Sabe como é 

aquele papo para ter uma vida confortável: tome dinheiro emprestado e tudo ficará 

bem.  

Uma das formas de exercer o controle social é afundar as pessoas em dívidas a tal 

ponto que elas não possam sequer imaginar um futuro que não seja viver para poder 

pagar sua dívida72.  

 

O endividamento é um dos maiores limites que o capitalismo atual nos impõe. É 

uma das formas contemporâneas mais cruéis que faz impedir à classe proletária organizar-se 

enquanto classe em-si e para-si. As pessoas se desesperam e, assim, se dispersam na busca de 

cumprirem com o pagamento das dívidas contraídas; as quais jamais poderão ser pagas. Isso é 

criminoso. 

A seguir, partindo da teoria da mercadoria, de Marx, que implica a sua teoria do 

valor, buscaremos fundamentar cientificamente nossas formulações que se desenvolvem para a 

conclusão de que a sociedade capitalista é estruturalmente violenta. Deste modo, estaremos 

empreendendo um esforço analítico e didático-pedagógico, em alto nível, procurando 

desvendar, esmiuçando os seus elementos decisivos e substanciais, a lógica do capital. 

 

3.1 Mercadorias: valores-de-uso, valores-de-troca, e valor 

 

Comecemos por caracterizar a mercadoria. Esta é, antes de mais nada, escreve 

Marx (2006, p.57), “um objeto externo [ao homem], uma coisa que, por suas propriedades, 

satisfaz necessidades humanas, seja qual for a natureza, a origem delas, provenham do 

estômago ou da fantasia” (Grifo nosso). Assim, a sua utilidade, determinada pelas suas 

propriedades, faz dela um valor de uso73. Marx inicia, dessa forma, a caracterização da 

mercadoria como valor de uso. Veremos, no entanto, que a mercadoria comporta dois 

                                                             
72 Documento eletrônico sem paginação. Cf. também a obra do mesmo autor, mais recentemente publicada: A 

loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI, 2018.  
73 Cf. NETTO J. P & BRAZ. M. Economia política: uma introdução crítica, 2012, p. 92. 
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momentos a um só tempo. Ela é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca. Há, destarte, 

uma dialética na forma-mercadoria. 

Marx coloca a mercadoria no começo da exposição do livro O Capital, por ser ela 

a forma mais geral da “riqueza” capitalista74. Enfatiza que “a riqueza nas sociedades onde rege 

a produção capitalista configura-se em ‘imensa acumulação de mercadorias’1”75. O adjetivo 

“imensa” sugere a desmedida da produção capitalista que resulta em um grande número e 

variedade de mercadorias contrárias às legítimas necessidades das nossas condições de 

existência, vindo mesmo a compor uma deformação imposta à sociabilidade estigmatizada por 

sua produção. Ressalte-se que “Marx está preocupado exclusivamente com o modo de produção 

capitalista” (HARVEY, 2013, p. 26) e, por isso mesmo, constrói uma teoria geral das relações 

de produção na economia capitalista. Desse modo, pensando de acordo com Rubin (1987, p. 

15): “Não conseguiremos compreender corretamente nenhuma afirmação de Marx em O 

Capital se negligenciarmos o fato de que estamos tratando de eventos que ocorrem numa 

sociedade específica”. E para nós, portanto, é importante, então, frisar que Marx não vai estudar 

a riqueza em geral, mas sim, a riqueza no modo de produção capitalista. 

Ainda por nossa vez, ampliamos a observação acima, afirmando que não 

entenderemos adequadamente o conjunto da obra de Marx, caso não nos dermos conta de que 

o nosso filósofo tem como objeto a desvelar, o processo civilizatório que culmina com a 

formação da sociedade civil-burguesa, a qual ele decide decifrar.  

E para analisar o modo de produção capitalista, a produção material e as suas 

expressões espirituais ou culturais na sociedade burguesa, Marx parte, em sua obra maior, O 

Capital, como estamos vendo, da observação empírica, da existência fenomênica das 

mercadorias, porque elas estão presentes em nossas experiências cotidianas. É algo com o que 

todos nós nos relacionamos diariamente. No capitalismo, tudo é mercadoria: os bens, os 

serviços, a educação, um livro, uma passagem de ônibus, a nossa consciência, a ciência, etc. 

Mas, como diz com justeza David Harvey (2013, p. 26), Marx “precisa encontrar um caminho 

para falar da mercadoria em geral”. Dessa forma, Marx (2006, p. 58) afirma: “A utilidade de 

uma coisa faz dela um valor-de-uso”. Então, é com o conceito de valor de uso que começa a 

análise marxiana da forma-mercadoria, e isto terá desdobramentos fundamentais, como 

veremos a seguir, para a compreensão do sistema capitalista na sua totalidade.  

Mas para que o valor-de-uso se efetive é necessário o consumo. Isto é, o valor de 

uso se efetiva no uso ou no consumo. Assim, uma mesa só será uma mesa, quando usada. A 

                                                             
74 Ver os comentários de GRESPAN, J. A mercadoria: Karl Marx, 2006, p. 12. 
75 “1 Karl Marx, Contribuição à crítica da economia política, Berlim, 1859, p. 3”. (MARX, 2006, p. 57). 

87 



89 

 

utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Porém, o que é útil em uma determinada 

sociedade, não o será, necessariamente, em uma outra, sendo esta realidade, portanto, um ato 

histórico e social. Dessa forma, só se pode medir as coisas socialmente.  Na forma social 

burguesa (isto é, no capitalismo), os valores-de-uso são, ao mesmo tempo, “os veículos 

materiais do valor-de-troca” (MARX, 2006, p. 58). Assim, o produto do trabalho, sob o 

capitalismo, é um valor de uso e é, concomitantemente, valor de troca. Ou como diz Marx, os 

valores de uso são o substrato material do valor de troca, pois, tudo o que é produzido é 

destinado à venda. Quer dizer: no capitalismo, produz-se valor de uso, na forma mercadoria, 

valor de troca, ou seja, valor excedente (mais-valia). 

Desse modo é que no capitalismo temos, por exemplo, uma grande parcela da 

sociedade passando fome, e na outra ponta valores de uso que não se realizam, não se efetivam, 

isto é, por exemplo, alimentos que são desvencilhados, que apodrecem, já que a estrutura social 

do capitalismo exige que tudo seja comprado, e uma grande parcela da população não tem 

dinheiro para comprar alimento. Sendo que isto resulta da exploração do trabalho. Evidenciando 

a violência do capital contra o trabalho, neste caso, precisamente, temos a violência do regime 

do salariato, como também do desemprego que é um seu correlato. Sendo que a violência aqui, 

é decorrente da forma mercadoria que domina a estrutura da sociabilidade do capital. 

Desde já, adiantemos sobre um princípio básico do modo de produção capitalista, 

a saber, o de que a acumulação de capital é a força que move a sociedade burguesa. Sendo que 

os efeitos e formas do processo de acumulação, estão relacionados ao próprio processo de 

trabalho. A força de trabalho, no decurso da produção, muda de valor. Faz-se necessário, então, 

distinguirmos o desenvolvimento dos métodos de produção e buscar ter clareza quanto aos 

efeitos da acumulação sobre a classe operária, com a introdução, por exemplo, da maquinaria e 

da produção mecanizada, observando-se que com o advento delas cria-se um exército industrial 

de reserva e, com ele, a lei geral da acumulação capitalista.  Aqui, mais uma vez, Marx é 

enfático:  

 

Quanto maiores a riqueza social, o capital em função, a dimensão e energia de seu 

crescimento e, consequentemente, a magnitude absoluta do proletariado e da força 

produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército industrial de reserva. A força de 

trabalho disponível é ampliada pelas mesmas causas que aumentam a força expansiva 

do capital. A magnitude relativa do exército industrial de reserva cresce, portanto, 

com as potências da riqueza, mas, quanto maior esse exército de reserva em relação 

ao exército ativo, tanto maior a massa da superpopulação consolidada, cuja miséria 

está na razão inversa do suplício de seu trabalho. E, ainda, quanto maiores essa 

camada de lázaros da classe trabalhadora e o exército industrial de reserva, tanto 

maior, usando-se a terminologia oficial, o pauperismo. Esta é a lei geral, absoluta, da 

acumulação capitalista (MARX, 2006, p. 748). (Itálico do autor). 
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Mas, por enquanto, voltemos às nossas considerações a respeito dos valores de uso, 

porquanto estas ainda se fazem necessárias. Os valores de uso constituem o conteúdo material 

da riqueza em qualquer sociedade. Portanto, medimos a forma social da riqueza pelos valores 

de uso. Por sua capacidade de serem usados pela sociedade. O que determina que uma sociedade 

é rica ou não, é a sua capacidade de produzir valores de uso. Mas não é só isso; então, 

precisamos dar conta da natureza dessa riqueza. Assim é que no capitalismo, onde a riqueza é 

produzida mediante a exploração do trabalho assalariado, sendo, desse modo, distribuída de 

forma desigual, tanto em quantidade como em qualidade; tal riqueza é, contraditoriamente, 

geradora de pobreza e miséria para a classe trabalhadora. Esta quanto mais enriquece o 

capitalista, proprietário dos meios de produção, vê-se cada vez mais submetida ao jugo violento 

e egoísta dos interesses particularistas das classes proprietárias e, desta forma, humilhada e 

desprezada pela sociedade. 

Mas, para melhor aclararmos a conceituação do que venha ser valor de uso, 

podemos elencar cinco fatores que, em última análise, vão conceituar o seu sentido mais 

profundo, ou seja, fundamental: 1 é útil; 2 o valor de uso compõe o corpo da mercadoria; 3 o 

valor de uso se efetiva no consumo; 4 é o conteúdo material da riqueza da sociedade; 5 na 

sociedade em análise, no caso, no capitalismo, compõe o suporte material do valor de troca. 

Leiamos na letra do próprio Marx (2006, p. 58): 

 

A utilidade de uma coisa faz dela um valor-de-uso. Mas essa utilidade não é algo 

aéreo. Determinada pelas propriedades materialmente inerentes a mercadoria, só 

existe através delas. A própria mercadoria, como ferro, trigo, diamante etc., é, por 

isso, um valor-de-uso, um bem. [...] O valor-de-uso só se realiza com a utilização ou 

o consumo. Os valores-de-uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer 

que seja a forma social dela. Na forma de sociedade que vamos estudar, os valores-

de-uso são, ao mesmo tempo, os veículos materiais do valor-de-troca.  

 

Passemos agora, a considerar o valor de troca. A primeira epifania do valor de troca 

aparece, inicialmente, “na relação quantitativa de valores-de-uso de espécies diferentes” 

(MARX. 2006, p. 58). Assim, na interconexão entre os dois fatores da mercadoria, o valor de 

uso representa o aspecto qualitativo, isto é, uma coisa que possui propriedades que satisfazem 

necessidades humanas. E o valor de troca, de início, tem a perspectiva da quantidade, ou seja, 

a coisa é considerada segundo a quantidade. Ao se considerarem valores de uso, diz Marx 

(2006, p. 58), “sempre se pressupõe quantidades definidas, como uma dúzia de relógios, um 

metro de linho, uma tonelada de ferro etc.”. Por isso, o valor de troca parece, em um primeiro 

momento, algo inerente, imanente à mercadoria, como algo, por assim dizer, casual. Mas, essa 

característica da mercadoria, todavia, é uma propriedade social e não natural, que consiste no 
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poder de atração que possui uma mercadoria sobre as demais e que permite que ela tenha 

aqueles valores de troca determinados e não outros menores ou maiores. E isto está relacionado 

à riqueza mercantil que a sociedade reconhece na sua existência76.  A seguir, procuraremos ver 

isto mais detalhadamente. E logo, da relação entre valores de uso e valores de troca, 

precisamente, sob a égide mais pertinente a este último, chegaremos ao valor. Este sim, o fator 

que é a expressão definitiva da mercadoria. 

Entretanto, em que consiste, de fato, a troca?  “Que algo comum, com a mesma 

grandeza, existe em duas coisas diferentes [...]. As duas coisas são, portanto, iguais a uma 

terceira, que, por sua vez, delas diferem. Cada uma das duas, como valor-de-troca, é redutível, 

necessariamente, a essa terceira” (MARX, 2006, p. 59). 

 Esta terceira coisa é o trabalho abstrato, este mesmo criador de valor. Pois é isto 

que possibilita que as mercadorias destinadas ao mercado assumam a qualidade de serem 

permutáveis, isto é, permite que elas sejam trocadas por outras mercadorias. É essa qualidade 

que Marx denomina valor. 

Para Marx, o valor é uma substância, afirma, com acerto, José Arthur Giannotti. E 

este pensador defende esta sua assertiva, da forma como ora a citaremos. 

 

[...] O valor não pode ser percebido simplesmente como uma relação, suponhamos, 

entre as horas de trabalho social e os objetos produzidos, a produção deste objeto, 

desta garrafa e deste relógio e outros mais. Essas relações são fundadas numa 

substância e fundantes dela, algo historicamente criado, mas que conserva suas 

relações estruturais num determinado espaço de tempo. Obviamente, Marx está 

recorrendo, aqui, à noção hegeliana de substância. (GIANNOTTI, 2017, p. 32). 

  

Quer isto dizer que a noção de substância não é em Hegel, nem na compreensão 

deste, por Marx, simplesmente uma verdade de base, uma essência aristotélica; mas o 

movimento de um sujeito que deriva da substância viva e que, portanto, é efetivo.  Diante disso, 

o sujeito reinstaura-se enquanto reflexão em si mesmo no seu ser-Outro, que é a sua substância. 

O sujeito se estabelece a partir da substância, mas em relações histórico-sociais. Nesta medida, 

Hegel (1992, p. 30) escreve, por exemplo, no Prefácio da Fenomenologia do Espírito. 

 

18 – [Die lebendige Substanz] Aliás, a substância viva é o ser, que na verdade é 

sujeito, ou – o que significa o mesmo – que é na verdade efetivo, mas só à medida que 

é o movimento do pôr-se-a-si-mesmo, ou a mediação consigo mesmo do tornar-se 

outro. Como sujeito, é a negatividade pura e simples, e justamente por isso é o 

fracionamento do simples ou a duplicação oponente, que é de novo a negação dessa 

diversidade indiferente e de seu oposto. Só essa igualdade reinstaurando-se, ou só a 

                                                             
76 Cf. CARCANHOLO, R. A. “Elementos básicos da teoria marxista do valor”. In: 4º Colóquio Marx e Engels, 

2005, Campinas – SP. Anais do 4º Colóquio Marx e Engels, 2005. 
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reflexão em si mesmo no seu ser-Outro, é que são o seu verdadeiro; e não uma unidade 

originária enquanto tal. O verdadeiro é o vir-a-ser de si mesmo, o círculo que 

pressupõe seu fim como sua meta, que o tem como princípio, e que só é efetivo 

mediante sua atualização e seu fim. (Itálicos do autor). 

 

Parece-nos que esta citada elaboração de Hegel, fica-nos bem aclarada através do 

comentário de Michael Inwood. Aqui, estamos nos referindo diretamente à noção hegeliana de 

substância. Escreve o comentador: 

 

Uma substância está em constante atividade, gerando e dissolvendo seus acidentes. A 

substância aparece em seus acidentes, e estes são a sua aparência (Schein). Mas essa 

aparição produz não só os acidentes, mas a própria substância: a substância só é 

substância em virtude de produzir e dissolver acidentes. Assim, os acidentes são ou 

incluem substância tanto quanto a substância inclui seus acidentes. (INWOOD, 1997, 

p. 298) (Grifo do autor). 

 

Então, conforme esta elaboração, ao que nos parece acertada, pensamos que “as 

águas afluem para o nosso moinho”, já que acreditamos que contempla a nossa opinião, 

corroborando o exímio especialista citado um pouco atrás. Referimo-nos a Giannotti. 

Afirmávamos, acompanhando as lições do prestigiado professor Giannotti, que o valor, para 

Marx, é uma substância e que ele o toma a partir da noção hegeliana desta.  

Em se concordando que a substância, no sentido hegeliano, não é uma verdade de 

base, originária, enquanto produtora de um modelo, mas que está em constante atividade, 

movimento, que gera seus acidentes, e neles aparece, sendo, então, eles a aparência dela. Mas, 

ainda, que os acidentes resultam da substância, e esta, por sua vez, inclui seus acidentes. E, 

nesta medida, no que se refere à teoria do valor em Marx, o valor, na formulação marxiana, é o 

fundante da troca. Porém, necessariamente, é também resultado desta. Temos com isto que o 

valor é dado em uma relação social da qual ele é o fundante, mas que também ele mesmo é 

criado pelo movimento histórico de tais relações sociais. Estamos, assim, pois, na esfera da 

lógica dialética materialista, enquanto lógica da própria estrutura do real, a saber, das relações 

sociais constituídas pelo capital. 

Continuando a análise da troca, deparamo-nos com a contradição entre valor de uso 

e valor de troca – são estes os dois momentos da mercadoria. Sua contraditoriedade reaparece 

em todos os níveis do sistema capitalista. Essa é uma dificuldade teórica que Marx enfrenta 

logo no início da sua análise da mercadoria, o que lhe exigirá um grande esforço didático para 

torná-la compreensível. Ele argumenta que, como valores de troca, as mercadorias não contêm 

“nenhum átomo de valor-de-uso”. A abstração do valor de uso, consequência e pressuposto 
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para o estabelecimento do valor de troca, abre caminho para a elucidação da relação social em 

que se funda a sociedade das trocas. Marx (2006, p. 60) diz:  

 

Se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só lhe resta ainda uma propriedade, 

a de ser produto do trabalho. Mas, então, o produto do trabalho já terá passado por 

uma transmutação. Pondo de lado seu valor-de-uso, abstraímos, também, das formas 

e elementos materiais que fazem dele um valor de uso. Ele não é mais mesa, casa, fio 

ou qualquer outra coisa útil. Sumiram todas as suas qualidades materiais. Também 

não é mais o produto do trabalho do marceneiro, do pedreiro, do fiandeiro ou de 

qualquer outra forma de trabalho produtivo. Ao desaparecer o caráter útil dos produtos 

do trabalho, também desaparece o caráter útil dos trabalhos neles corporificados; 

desvanecem-se, portanto, as diferentes formas de trabalho concreto, elas não mais se 

distinguem umas das outras, mas reduzem-se, todas, a uma única espécie de trabalho, 

o trabalho humano abstrato”.  

 

O trabalho abstrato é o elemento dialético, o que dá vida e impulsiona o movimento 

contraditório da forma mercadoria. Faz isso em sendo a negação das formas concretas do 

trabalho em geral. Trabalho abstrato é, como diz Eduardo Chagas (2009, p. 30), 

 

[...] por um lado, trabalho simples, comum, homogêneo, indiferente às diversas 

variedades de trabalho, e, por outro, é trabalho socialmente necessário; é “trabalho 

morto”, trabalho contido, inserido, num produto, quer dizer, tempo de trabalho 

consumido na produção de coisas, de modo que o produto do trabalho 

(Arbeitsprodukt), o seu valor de uso, perde seu caráter particular, sua diferença 

qualitativa, passando a ser apenas um produto do trabalho, um quantum de tempo de 

trabalho cristalizado. 

 

O resultado prático dessa equação teórica nas relações de troca é muito bem 

destrinçado por W. F. Haug (1997, p. 159), quando este afirma corretamente que: 

 

Todo ato de troca equipara qualidades incomparáveis entre si (valores de uso) em uma 

determinada proporção quantitativa (valor de troca). Essa equiparação é abstraída 

radicalmente da variedade sensivelmente qualitativa; à medida que reduz todas as 

qualidades sensíveis à mera quantidade, ela nega a autonomia sensível tanto objetiva 

quanto subjetivamente. A quantia do valor de troca deve não somente acompanhar, 

mas também dominar a concepção de cada coisa sensível para que ela possa se tornar 

mercadoria”.    
                            

A formulação acima corrobora a nossa ênfase de se pensar o trabalho abstrato como 

o fundamento da sociedade das trocas, uma vez que, somente a partir da abstração do trabalho 

concreto é que se poderá moldar relações sociais fundadas, objetiva e subjetivamente, em coisas 

(mercadorias) que se nos apresentam como que naturalmente possuidoras de forças próprias.  

Nossa análise adquire mais robustez ainda, na medida em que propomos novamente 

uma aproximação de Marx a Hegel, no tempo em que Marx parece seguir as suas pegadas, 

também quando das formulações iniciais do nosso autor, ao tratar da mercadoria enquanto 
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célula da totalidade do capital. O filósofo faz isso, como já mencionado, caracterizando a 

mercadoria em dois fatores: valor-de-uso como substância que implica a qualidade, e valor-de-

troca que se refere à quantidade. Assim, a aproximação sobre a qual nos referimos diz respeito 

a que em Hegel a quantidade constitui o mais abstrato frente à qualidade, em razão de, para ele, 

a determinidade qualitativa é determinidade que é, visto que ela estaria numa realidade imediata 

com o ser. Já a quantidade, pelo contrário, é, segundo Hegel, a qualidade suprassumida que se 

tornou indiferente. Assim, a quantidade pode ser alterada sem que a própria coisa perca sua 

identidade77. 

Desse modo, seguindo a trilha de Hegel, podemos afirmar, com Marx, que a imensa 

e desmedida quantidade de mercadorias expostas no mercado para serem compradas e/ou 

consumidas revela a abstração da riqueza burguesa que tem no trabalho útil, concreto, gerador 

de valor de uso, apenas o substrato material do valor de troca, o qual, doravante, domina as 

relações entre os indivíduos. É claro, o valor de uso implica a qualidade, enquanto possui 

propriedades que satisfazem necessidades humanas, como já dito. Desse modo, as mercadorias 

parecem, aparentam, encarnar na troca, algo que já lhe é próprio por natureza. Abstraindo-se, 

portanto, o valor de uso, aparece a relação social em que se estabelece prioritariamente o valor 

de troca. 

É esse movimento o que Marx qualifica como “resíduo dos produtos do trabalho”, 

ainda se referindo ao que chama trabalho abstrato. Vejamos: 

 

Nada deles [dos produtos do trabalho] resta, a não ser a mesma objetividade 

impalpável, a massa pura e simples do trabalho humano em geral, do dispêndio de 

força de trabalho humana sem consideração pela forma que foi despendida. Esses 

produtos passam a representar apenas a força de trabalho humana gasta em sua 

produção, o trabalho humano que neles se armazenou. Como configuração dessa 

substância social que lhes é comum, são valores, valores-mercadorias (MARX, 2006, 

p. 60, grifo nosso). 

 

O trabalho abstrato é, à vista disso, uma forma do trabalho social. Esta forma é o 

que distingue o trabalho enquanto gerador da riqueza capitalista, burguesa, isto é, o trabalho e 

a riqueza na época de domínio do capital, na época capitalista. O trabalho abstrato é o princípio 

regulador que cria “um elo entre produtor e consumidor, vendedor e comprador, esse mediador 

não é a moeda, antes, mais fundamentalmente, o trabalho abstrato” (BENSAÏD, 1999, p. 212). 

Mas, de onde vem a dimensão quantitativa do valor, ou, escrevendo mais 

adequadamente, de onde vem a magnitude do valor? Obviamente, estamos nos referindo aqui 

                                                             
77 Cf. Ciência da lógica: 1. A doutrina do ser, 2016, p. 113 e p. 82. Ver, também, “Apresentação”, de Christian 

Iber, pp. 09-10. 

93 



95 

 

à magnitude do valor da mercadoria. Como, para Marx, um bem só expressa valor por ser 

materialização do trabalho humano abstrato, a magnitude do valor se determina pela quantidade 

ou volume do trabalho humano socialmente necessário para a produção do respectivo bem. 

Marx escreve: 

 

Toda a força de trabalho da sociedade – que se revela nos valores do mundo das 

mercadorias – vale, aqui, por força de trabalho única, embora se constitua de inúmeras 

forças de trabalho individuais. Cada uma dessas forças individuais de trabalho se 

equipara às demais, na medida em que possua o caráter de uma força média de 

trabalho social e atue como essa força média, precisando, portanto, apenas do tempo 

de trabalho em média necessário ou socialmente necessário para a produção de uma 

mercadoria.  

O que determina a grandeza do valor, portanto, é a quantidade de trabalho socialmente 

necessária ou o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de um 

valor-de-uso. [...] Mercadorias que contêm iguais quantidades de trabalho, ou que 

podem ser produzidas no mesmo tempo de trabalho, possuem, consequentemente, 

valor da mesma magnitude (MARX, 2006, p. 61). 

 

Neste momento, destacaremos a magnitude do valor, determinada pela quantidade 

de trabalho abstrato e pelo nível da produtividade do trabalho. Tal aspecto da magnitude do 

valor deve-se entender como regulador da distribuição quantitativa do trabalho social. Este tem 

a sua forma como expressão das relações de produção entre os indivíduos na sociedade 

burguesa, quer dizer, a forma do valor é encontrada no modo como nos relacionamos, no 

sistema capitalista, para produzirmos os nossos meios de vida, isto é, a produção material das 

nossas condições de existência sob o capitalismo. 

Agora, para tornar mais claro para o leitor, o conceito de trabalho socialmente 

necessário e da sua relação com a produtividade do trabalho, logo acima mencionados, relação 

esta que precisa ser considerada, levando em conta os aspectos distintos da magnitude do valor 

e da sua forma, como mostrados no parágrafo anterior, permitimo-nos citar uma interessante 

elaboração desse conceito no texto de Isaak Rubin (1987, p. 198): 

 

Na teoria de Marx, o conceito de trabalho socialmente necessário está relacionado ao 

conceito de força produtiva do trabalho. Numa economia mercantil, o 

desenvolvimento das forças produtivas encontra sua expressão econômica nas 

modificações do trabalho socialmente necessário e nas modificações do valor de 

mercado das mercadorias individuais determinadas pelo trabalho socialmente 

necessário. O movimento do valor no mercado é um reflexo do processo de 

desenvolvimento da produtividade do trabalho. [Itálicos do autor]. 

 

Pensamos que já, anteriormente, expusemos suficientemente, de acordo com Marx, 

o que vem a ser os valores de uso e os valores de troca. Resta ainda, continuarmos, um pouco 
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mais, a ocupar-nos, para uma melhor explicitação categorial e metodológica, e para que não 

venhamos a dar margem a ambiguidades no entendimento do que o nosso autor chama valor. 

Para tanto, precisamos ter clareza em o que faz com que todas as quantidades, todas 

as magnitudes, de diferentes mercadorias sejam, necessariamente, iguais. Ora, a propriedade 

das mercadorias imanente a todas elas, Marx chama de valor. Mas tal propriedade imanente a 

todas mercadorias não pode ser observada diretamente. “Só sabemos de sua existência devido 

a suas manifestações: os valores de troca. [...] O valor transforma os valores de uso, produtos 

do trabalho humano, em mercadorias, objetos total e absolutamente misteriosos até hoje” 

(CARCANHOLO, s/d, p. 08). 

Quer isto dizer que Marx, ao observar sistematicamente a realidade mesma na sua 

forma histórica, vê na mercadoria, o produto do trabalho humano na sociedade capitalista, a 

qual é expressão do resultado do trabalho abstrato na forma fenomênica do valor. Uma forma 

de manifestação do valor, enquanto atributo indiferenciado das mercadorias, confirmando a 

abstração da riqueza burguesa. É, pois, desta forma que Marx procede a análise do valor. O 

autor declara claramente: 

 

Eu não começo nunca dos “conceitos”, nem, por isso mesmo, do “conceito de valor” 

[...]. Eu parto da forma social mais simples em que se corporifica o produto do 

trabalho na sociedade atual, que é a “mercadoria”. Analiso esta e o faço fixando-me, 

antes de tudo, na forma sob a qual se apresenta. Descubro que a “mercadoria” é de 

uma parte, em sua forma material, um objeto útil ou, noutros termos, um valor de uso, 

e de outra parte, encarnação do valor de troca e, deste ponto de vista “valor de troca” 

ela mesma. Continuo analisando o “valor de troca” e encontro que este não é mais do 

que uma “forma de manifestar-se”, um modo especial de aparecer o valor contido na 

mercadoria, em vista do que, procedo a análise deste último (MARX, 2011, p. 174). 

 

Elaborações puramente conceituais são limitadas porque não mostram o elo 

existente entre as ideias, o raciocínio, e o meio material das quais emanam. Em vez disso, o que 

importa, acima de tudo, é identificar como a análise, ao decompor a materialidade do real, do 

objeto, pode aproximá-lo, sucessivamente, do conhecimento concreto enquanto síntese de 

abstrações justificadas78.  

Por fim, a mercadoria tem, como vimos, duas características: pode satisfazer a 

alguma necessidade humana, isto é, tem aquilo que já Adam Smith chamara de valor de uso; e 

pode obter outras mercadorias em troca, poder de permutabilidade que Marx chamou de 

valor79. 

                                                             
78 Ver também a excelente obra de GOLDMANN, Lucien Ciências humanas e filosofia, 1978, p. 17. 
79 Cf. Mercadoria: Duncan FOLEY. In: BOTTOMORE, T (Org). Dicionário do pensamento marxista, 1988, p. 

265-266. 

95 



97 

 

Logo, o valor enquanto propriedade da mercadoria não se expressa por si mesmo, 

mas, somente através de sua manifestação: o valor de troca. Portanto, como afirma, 

corretamente, Reinaldo Carcanholo (s/d, p. 8), “o valor de troca é a forma necessária de 

manifestação do valor” (Itálico do autor). 

Porém, recordemos que, sem dúvida, as mercadorias só se materializam como 

valores enquanto são expressão da mesma unidade social: trabalho humano abstrato, portanto, 

sua materialidade como valores é puramente social. E aqui:  

 

É necessário insistir. O caráter abstrato do trabalho mercantil não é um produto do 

pensamento, da imaginação. É o mercado, a realidade mesma do Capitalismo, quem 

cria a indiferença do trabalho, o trabalho abstrato. 

O trabalho humano só cria valor como trabalho abstrato e, portanto, o valor não é um 

produto natural do trabalho, é produto das relações mercantis de produção 

(CARCANHOLO, s/d, p. 11). (Itálico do autor). 

 

É desta forma que entendemos o movimento com o qual Marx nos apresenta a 

constituição do valor, ou seja, uma propriedade que é o sinete do valor de troca da mercadoria, 

e que é constituída, definida, social e historicamente, resultado da sociedade de trocas ou, caso 

se queira, da sociedade capitalista. Entendemos, então, que o valor tem como substância o 

trabalho abstrato. Contudo, ele próprio é, como podemos ver, uma substância que somente se 

assenhora socialmente, isto é, mediante a construção de uma formação social específica, a 

saber, a sociedade burguesa. É construída, desta maneira, uma sociabilidade na qual a produção 

é mediada pela relação entre produtores “livres”, os quais se encontram no mercado a fim de 

permutarem o que produzem, e/ou o que têm para trocar – as suas mercadorias –, uns com os 

outros, o que significa “igualdade de produtores de mercadorias e igualdade de mercadorias”. 

Deste modo, o trabalhador mesmo é inserido na esfera das mercadorias. Resulta do que precede 

que, conforme a teoria marxista do valor, que se configura, na sociedade burguesa, mediante o 

trabalho abstrato, que lhe é substrato, um tipo peculiar de indivíduo, o qual “só existe enquanto 

produtor de valor de troca, o que implica a negação absoluta de sua existência natural. Assim, 

a produção de valor de troca já inclui em si a coerção ao indivíduo”80, o que vem a corroborar 

a nossa tese de que a violência na sociedade é inerente, imanente, à estrutura material do modo 

de produção capitalista, confirmada na expressão de violência da forma mercadoria. 

Finalizando, devemos ressaltar que a análise que fizemos neste item, junto ao texto 

marxiano, no que diz respeito à relação entre valor de uso, valor de troca, e valor, serve-nos 

                                                             
80 Vide prefácio à edição brasileira da obra de RUBIN, I. I., A Teoria marxista do valor, 1987, Editora Polis, por 

Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, p.11. 

96 



98 

 

como fundamentação para discutir teoricamente a natureza da riqueza burguesa. E para refletir 

sobre como a sociedade das trocas – a sociedade capitalista –, na qual a riqueza se nos apresenta 

como um reinado de mercadorias, violenta os trabalhadores. Visto que os mesmos estão 

submetidos aos ditames que lhes são impostos pelo mercado, quer seja na própria esfera da 

produção das ditas mercadorias, na qual se veem obrigados a produzirem não consoante às suas 

necessidades mesmas; mas, ao contrário, produzem de acordo com os interesses do mercado, 

ou, melhor dizendo, conforme os interesses dos capitalistas. Quer seja na esfera da circulação 

destas, desde que estão obrigados, contraditoriamente, a comparecerem no dito mercado, não 

somente como vendedores da única mercadoria que possuem e que, portanto, podem vender – 

a sua força de trabalho, mas também como compradores e consumidores compulsórios de 

mercadorias.   

Permaneceremos, ainda, neste momento, a buscar elucidar mais uma elaboração da 

tratação de um dos temas mais difíceis com os quais Marx se defrontou em sua obra: a relação 

entre valor de uso, valor de troca e valor. Referimo-nos, agora, aqui, à natureza dúplice do 

trabalho em Marx. Depois nos debruçaremos, mais exclusivamente, sobre a forma do valor.  

Neste momento, portanto, procuraremos mostrar como os dois fatores da mercadoria, valor de 

uso e valor de troca, correspondem ao duplo caráter do trabalho: Trabalho útil-concreto e 

trabalho abstrato – materializado, cristalizado, na mercadoria. 

 

3.2 Trabalho concreto (o útil) e trabalho abstrato 

 

Marx descobre que o trabalho, na sociedade burguesa, possui uma natureza dúplice: 

quando se expressa como valor, resultado ou fundamento das ralações de troca, relações 

mercantis, as quais manifestam a produção capitalista, toma a forma de trabalho abstrato, 

indiferenciado. Deste modo, “não possui mais as mesmas características que lhe pertencem 

como gerador de valores-de-uso” (MARX, 2006, p. 63). Assim, a sua força como trabalho útil-

concreto fica submetida aos interesses do capital, às relações interesseiras, egoístas e 

possessivas dos capitalistas.  

Está, portanto, claro, depois que Marx torna possível ao mundo compreender a 

economia política, quer dizer, depois que ele fez a crítica da economia política, que a 

mercadoria somente aparece com os seus dois fatores, valor de uso e valor de troca, porque o 

trabalho que a produz tem esse duplo caráter, essa natureza dúplice: e isto, Marx foi o primeiro 

a analisar e a pôr em evidência.  
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Nessa acepção, o que vamos tentar fazer agora é buscar interpretar o sentido que a 

dupla dimensão do trabalho na sociedade burguesa sugere à análise de Marx. Portanto, 

estaremos tratando da categoria trabalho em sua dupla forma: trabalho concreto enquanto a 

atividade vital e sempre necessária desde o surgimento da espécie humana. E trabalho abstrato, 

como trabalho historicamente determinado pela forma social burguesa, o qual é a fonte geradora 

de mais-valia. Marx (2006, p. 68) diz: 

 

Todo trabalho é, de um lado, dispêndio de força humana de trabalho, no sentido 

fisiológico, e, nessa qualidade de trabalho humano igual ou abstrato cria o valor das 

mercadorias. Todo trabalho, por outro lado, é dispêndio de força humana de trabalho, 

sob forma especial, para um determinado fim, e, nessa qualidade de trabalho útil e 

concreto, produz valores-de-uso. 

 

Vale observar que Marx inicia a redação de uma carta endereçada a Engels, datada em 24 

de agosto de 1867, revelando o que ele considerava o melhor do seu livro O Capital, “[...] sobre 

este repousa (e a compreensão toda dos fatos depende disto) o duplo caráter do trabalho posto 

em evidência desde o primeiro capítulo, conforme ele se exprime em valor de uso ou em valor 

de troca” (MARX; ENGELS, 1965, p. 192).  

É do trabalho “concreto” ou “útil” que resulta a qualidade, a particularidade do produto, 

da mercadoria, o que lhe confere sua utilidade específica. O trabalho abstrato, por outro lado, é 

expressão da atividade de possuidores de direitos sobre a força de trabalho dos trabalhadores. 

É, portanto, dessa forma, um trabalho que é controlado por um agente particular e, deste modo, 

privado, o que significa que tal relação de trabalho tem natureza de classe. Escrevendo melhor, 

o trabalho abstrato é uma imposição das relações sociais de produção que estão sob a tutela da 

burguesia capitalista. Quer dizer, é um trabalho que serve a interesses particulares, ao egoísmo 

possessivo da classe burguesa – aos burgueses capitalistas. E isto não é uma condição 

meramente subjetiva, ou uma ficção jurídica, mas sim um processo real, histórico, que se 

constitui em relações materiais de produção. E é nessa condição de um elemento histórico-

social que o trabalho abstrato deve ser entendido. Devemos então construir o conceito de 

trabalho abstrato, que cria valor, na mesma base deste, uma vez que, o conceito de valor possui 

também um caráter histórico e social na obra de Marx (sendo esta precisamente, como afirma, 

Rubin, sua contribuição e a característica distintiva de sua teoria)81. E mais: 

 

Para compreender com exatidão a teoria de Marx sobre o trabalho abstrato, não 

podemos nos esquecer por um minuto de que Marx põe o conceito de trabalho abstrato 

                                                             
81 RUBIN, I. I. A teoria marxista do valor, 1987, p. 151. 
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em nexo inseparável com o conceito de valor. O trabalho abstrato “cria” valor é o 

“conteúdo” ou “substância” do valor (RUBIN, 1987, p. 151). 

 

Uma nota de Engels nos dá um esclarecimento inicial da teoria do trabalho abstrato 

em Marx [nota da 4ª edição de O Capital, Livro 1, cap. 1]:  

 

A língua inglesa tem a vantagem de possuir duas palavras distintas para designar esses 

dois aspectos diferentes do trabalho. O trabalho que gera valores-de-uso e se 

determina qualitativamente chama-se de “work”, distinguindo-se, assim, de “labour”, 

o trabalho que cria valor e que só pode ser avaliado quantitativamente. [Nota de 

Engels]. (MARX, 2006, p. 69).  

 

O trabalho abstrato é negativo, é a negação do trabalho concreto (positivo), é o 

“trabalho morto”, “pretérito”, contido no valor das mercadorias. A sua finalidade é a criação da 

mais-valia, a reprodução e autovalorização do capital. Como diz Giannotti (2000, p. 95): 

 

A dupla qualidade do trabalho, concreto e abstrato, reformulando para uma dada época 

a oposição entre trabalho vivo e trabalho morto, constitui, pois, determinação 

essencial desenhada pelo circuito da reflexão da troca mercantil. Esse processo 

produtivo peculiar possui essa diferença como ponto de partida e de chegada. Mas a 

existência desse tipo de trabalho abstrato está condicionada, em primeiro lugar, pelo 

modo de reposição e circulação das mercadorias, tornando sistematicamente 

indiferente que um produtor trabalhe este ou aquele objeto, desde que continue a medir 

seu produto segundo o parâmetro criado por uma sociabilidade determinada. Essa 

estrutura sincrônica, porém, depende, em segundo lugar, do desenvolvimento 

tecnológico, portanto, de um fator do vir a ser histórico, responsável pelas condições 

em que os trabalhos se tornam substituíveis.   

 

Particularmente, um trecho de Para a Crítica da Economia Política, dá-nos uma 

ideia mais completa da teoria de Marx sobre o trabalho abstrato. Vejamos, então, na própria 

letra do autor,  

 

[...] cavar em busca de ouro, extrair ferro da mina, cultivar trigo e tecer a seda são 

modos de trabalho qualitativamente diversos entre si. De fato, o que concretamente 

aparece como diversidade de valores de uso aparece em processo como diversidade 

da atividade que produz os valores de uso. Sendo indiferente frente à matéria 

particular dos valores de uso, o trabalho que põe o valor de troca é, por isso, 

indiferente frente à forma particular do próprio trabalho. Diversos valores de uso são 

além disso produtos da atividade de indivíduos distintos, portanto resultado de 

trabalhos individualmente diferentes. Mas, como valores de troca, apresentam 

trabalho igual, sem diferenças, isto é, trabalho em que a individualidade dos 

trabalhadores se extinguiu. Trabalho que põe valor de troca é por isso trabalho 

abstratamente geral (MARX, 1978, p. 136-37) (Itálico do autor). 

 

Não obstante, mesmo no capitalismo, há uma inter-relação entre o trabalho útil e o 

trabalho abstrato. Isto acontece porque o trabalho é uma necessidade primária de todas as 
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formas de sociabilidade. Algo que, absolutamente, não dispensa a necessária distinção entre 

essas duas formas de trabalho. 

O que é fundamental é se ter ciência de que o valor, a sua existência, tem uma 

materialidade puramente social. Que a sociedade mercadológica tem uma objetividade material 

e temporal, afirmada na sua formação e desenvolvimento históricos, o que lhe confere, 

naturalmente, uma sociabilidade específica, traduzida no seu objetivo primaz, a saber, a 

acumulação e a concentração das riquezas, advindas da produção e da circulação de 

mercadorias, geradoras do excedente, dos lucros dos capitalistas, pela exploração dos 

trabalhadores sob o regime do salariato. 

Na verdade, o trabalho abstrato não é um construto puramente mental, embora a 

consciência, o espírito, o reproduzam; ele é, antes de mais nada, o movimento da abstração 

própria do real, ou seja, da metafísica, da abstração da sociedade capitalista. É a própria 

produção de mercadorias que tem como consequência necessária a troca, e que tem como 

substrato o trabalho abstrato, o qual cria um mundo em que as coisas (as mercadorias) aparecem 

e se manifestam de uma forma misteriosa enquanto entidades que parecem ter vida própria, 

visto que estabelecem relações sociais que se submetem ao seu comando. O que torna a 

sociedade das trocas, uma sociedade de relações metafísicas, nas quais parece, à primeira vista, 

que se faz necessário a construção do sentido como algo estritamente intelectual, quer dizer, 

primeiramente, espiritual. Então, a filosofia contemporânea se perde em uma ilusória busca 

pelo sentido82; quando, na realidade, o que deveria ser antes perguntado é: em que condições o 

                                                             
82 Aqui, nos lembramos, mais precisamente, de Heidegger, na sua obra Ser e tempo (1926), a qual tem por questão 

fundamental: o sentido do ser. Leiamos algumas palavras do autor: “No início dessa investigação não se pode 

discutir em detalhes os preconceitos que, sempre de novo, plantam e alimentam a dispensa de um questionamento 

do ser. Eles encontram suas raízes na própria ontologia antiga. [...] Nós só conduziremos a discussão dos 

preconceitos até onde se possa ver a necessidade de se repetir a questão sobre o sentido do ser. [...] Deve-se colocar 
a questão do sentido do ser tratando-se de uma ou até da questão fundamental, seu questionamento precisa, 

portanto, adquirir a devida transparência” (HEIDEGGER, 2012, p. 38, 40). E o filósofo imprime a sua busca pelo 

sentido do ser por toda a obra. Além de outros autores, esse tema inspira a filosofia contemporânea, notadamente 

a filosofia dita pós-moderna, a exemplo de Gianni Vattimo, que no seu O Fim da Modernidade (1985) discute a 

concepção hermenêutica heideggeriana do ser como eventualidade e alteridade, e os seus correspondentes 

desdobramentos.  Nesta medida, Vattimo toma a hermenêutica heideggeriana, além do niilismo de Nietzsche, 

como as expressões culturais e filosóficas que inaugurariam a assim chamada pós-modernidade. (Cf. VATTIMO, 

1996, pp. 153, 158, 159 passim). Ora, contrariamente à busca pelo sentido do ser, objeto central para Heidegger, 

que, portanto, permanece na filosofia da consciência. A questão é bem outra, isto é, a de se procurar saber, 

primeiramente, em quais condições o sentido é construído.“Agora bem, quando Nietzsche, como representante da 

apologética indireta, aborda de novo o problema da afirmação do egoísmo – tendência que, como veremos, 

desempenha já importante papel em sua juventude, na atualização mitificadora do ‘agon’, da ‘Éris boa’ –, não se 

trata já, nele, de idealizar a nascente sociedade burguesa, todavia progressista e até revolucionária, mas, pelo 

contrário, de idealizar aquelas tendências egoístas da burguesia já em seu declínio que se desdobravam no período 

do imperialismo: quer dizer, do egoísmo de uma classe condenada pela história a perecer e que, em sua luta 

desesperada contra seu coveiro, contra o proletariado, mobilizava todos os instintos bárbaros soterrados no homem 

e ascendia neles sua ‘ética’”. (LUKÁCS, 1959, p. 281). 
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sentido é construído? Mas se, ao contrário, insiste-se em se permanecer na filosofia da 

consciência, é impossível termos as respostas que o nosso próprio meio material requer. 

 E quanto à produção de mercadorias, ao não considerarmos que é o seu movimento 

material que opera na forma de abstração, fazendo com que nos percamos na suposta ilusão de 

uma naturalidade de suas manifestações, não nos damos conta das relações sociais que as 

materializam. Concretamente, os artífices das mercadorias, passam a ser o seu suporte. E isto 

parece um mistério, ou um feitiço imposto aos seus produtores, que se perdem atonitamente, 

tornam-se inertes, e que são assim violentados nesse movimento, nesse processo da produção 

das mercadorias. 

A consciência dos produtores, dos trabalhadores, é violentada no decurso do jogo 

da produção e da circulação das mercadorias, as quais têm na expressão e na forma do valor, a 

realidade material e espiritual da sua abstração, como construção de um mundo criado com base 

no trabalho abstrato, o qual é a forma de trabalho que gera valores, valores-mercadorias. E isto 

aparece aos trabalhadores como algo natural, casual, que foge ao controle deles, mas que lhes 

parece indicar a normalidade, a naturalidade, da vida social. Assim, eles não se dão conta que 

estão aprisionados, coagidos, violentados, pela estrutura material e a correspondente cultura e 

vida espiritual do modo de produção capitalista, sob o qual a riqueza se expressa na posse e no 

consumo de mercadorias, na forma de uma necessidade ou de um desejo a ser satisfeito. Como 

diz um breve, porém, intenso comentário de Ruy Fausto (1983, p. 123, nota. 4): 

  

Na realidade, o trabalho abstrato não é nenhuma construção do espírito, embora o 

espírito a reproduza, nem uma generalidade fisiológica: é o movimento da abstração 

que se opera no próprio real. A produção de mercadorias opera, ela própria, a 

abstração: ela – e não nós, que nos limitamos a reproduzi-la – opera a redução (e o 

termo “redução” ao qual Marx volta já é sintomático) do concreto ao abstrato. [Grifo 

do autor]. 

 

 

3.3 A forma do valor [Wertform], mediante o valor de troca 

 

Nas primeiras páginas do Capital, como pudemos considerar, Marx introduz uma 

perspectiva sobre a mercadoria que caminha, inicialmente, podemos sugerir, guiada pela 

faculdade da percepção. Aqui, novamente, aproximaremos a teoria de Marx à dialética 

hegeliana. Vejamos, então. A percepção provém, segundo Hegel, na sua Fenomenologia, da 

intuição sensorial que subtende um contato imediato com o objeto, a total absorção do sujeito 

nele. Assim, Hegel (1992, p. 83) nos diz: 
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A percepção toma como universal o que para ela é o essente [o essencial]. Como a 

universalidade é seu princípio em geral, assim também são universais seus momentos, 

que nela se distinguem imediatamente: o Eu é um universal, e o objeto é um universal. 

(Grifo nosso).   
 

Temos, então, a possibilidade de aventar que, seguindo este diapasão, Marx 

introduz a mercadoria do ponto de vista empírico, valendo-se da percepção, ou seja, da 

aparência, do imediato, que a percepção da mercadoria enseja. Poderíamos dizer que, de início, 

Marx trata da mercadoria em si. Promovendo, daí uma análise desta. Esta é apresentada como 

algo externo a nós, com uma perspectiva de naturalidade, mas à qual nós nos submetemos. Ela 

nos oferece uma coleção de propriedades sensíveis para que a nossa consciência a contemple e 

descubra-a. Essas propriedades sensíveis da mercadoria podem, pois, ser divididas em um valor 

de uso e em uma dimensão de valor de troca, como já frisamos. Mas ambas dimensões da 

mercadoria são apresentadas aqui, em termos de propriedades diretamente sensíveis, sejam elas 

as propriedades do material que lhes permitam atender a específicas necessidades, ou as 

proporções diretamente sensíveis em que se trocam com as outras. 

Contudo, Marx deixa claro que está a averiguar, logo de início, a forma de produção 

das mercadorias no capitalismo. O que significa que o autor, desde então, procura expor o 

desvelamento de uma sociedade específica. Neste mote, ele escreve: “A riqueza das sociedades 

onde rege a produção capitalista configura-se em ‘imensa acumulação de mercadorias’, e a 

mercadoria, isoladamente considerada, é a forma elementar dessa riqueza.”  (MARX, 2006, 

p.57). 

Neste sentido, pensamos que Jacques Bidet (2003) está correto em sustentar que no 

começo do primeiro capítulo do Livro I, Marx já torna explícita a especificidade de uma forma 

de produção básica e de uma sociedade em que prevalece a forma de produção do mercado, isto 

é, a produção para a troca. A verdade, diz ele, é 

 

que Marx apresenta a questão apenas de forma bastante oblíqua, sob a forma de uma 

“análise da mercadoria”. Mas produz essa análise apenas implantando o conceito de 

produção de commodities em geral [...]. Começa a partir da evocação imediata (trivial) 

de valor da troca, mas seu trabalho teórico começa imediatamente com a 

desconstrução desta trivialidade (manifestada como uma contradição em termos, de 

acordo com o argumento comum no campo das ciências sociais), e pela construção do 

conceito de produção de mercado e, portanto, de valor, construção que, a seus olhos, 

é completada com o final da Seção I. (BIDET, 2003).  

 

Muito embora, também, parece-nos plausível considerar que somente através do rigor do 

método de pesquisa e exposição científicos é que a consciência consegue dar conta, por meio 

da análise, da crítica, do pensamento racional e científico – que supera a percepção imediata –, 
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que há uma dialeticidade entre o valor de uso e o valor de troca das mercadorias, e que esta traz 

a nu, desvela, o momento mais dissimulado da mercadoria, a saber, a forma valor. E, mais uma 

vez, Marx parece tributário de Hegel, quando este na Enciclopédia (1817), terceira parte, 

Filosofia do espírito, § 448, escreve: 

 

Na disjunção deste encontro imediato, o primeiro momento é aquela direção idêntica 

e abstrata do espírito [que se dá] tanto no sentimento como nas suas ulteriores 

determinações, a atenção, sem a qual nada é para ele; é o lembrar ativo, o seu 

momento, porém como autodeterminação, todavia formal da inteligência. O segundo 

momento é que a inteligência coloca frente a esta interioridade sua determinação do 

sentimento como um ente, porém, como algo negativo, como o abstrato ser-outro de 

si mesmo. A inteligência determina assim o conteúdo da sensação como um ente fora 

dela, o jogar fora no espaço e no tempo que são as formas nas quais a inteligência é 

intuitiva. Segundo a consciência, o material é somente objeto dela, um outro relativo; 

porém este material recebe do espírito a determinação racional de ser o outro de si 

mesmo (HEGEL, 2005, p. 492). [Itálicos do autor]. 

 

Para nós, isso significa que Marx, tomando, novamente, inspiração na filosofia 

dialética de Hegel, compreende que somente através do conhecimento racional, científico, é 

possível decifrar o enigma do valor da mercadoria nas sociedades mercantis capitalistas. E é 

disto que estaremos tratando neste tópico. Sendo que o que foi mencionado acima, refere-se à 

própria realidade da mercadoria, dada a sua ambiguidade, quer dizer, ela aparece na empiria de 

uma determinada forma, a qual é, na verdade, um simulacro da sua essência, esta mesma por 

demais escorregadia. E só a dialética materialista é capaz de determinar o valor, ou como diz 

Marx, “a ciência consiste precisamente em desenvolver como a lei do valor se impõe” (MARX; 

ENGELS, 1965, p. 209). 

Marx expressa, magistralmente, tal realidade, sugerindo a obscuridade das 

manifestações, das epifanias das mercadorias, ao mostrar que o valor é uma condição ou uma 

forma inacessível aos sentidos, ou ao empirismo da economia política. Faz isto ao comparar a 

objetividade do valor das mercadorias com a vida da personagem shaskespeareana, Dame 

Quickly83. Assim, Marx (2006, p. 69) escreve que “a realidade do valor das mercadorias difere 

de Dame Quickly, por não sabermos onde apanhá-la”. E logo, Marx (2006, p. 69), genialmente, 

arremata a questão: “Em contraste direto com a palpável materialidade da mercadoria, nenhum 

                                                             
83 Shaskespeare, Henrique IV, parte 1ª, ato III, cena III. Dame Quickly (em português, poderíamos chamá-la de 

Senhora rapidamente), personagem de diversas peças de Shaskespeare, é uma taberneira que nega ser prostituta. 

“Nessa passagem, Marx refere-se ao seguinte diálogo de Henrique IV: ‘Falstaff: Por quê? Por não ser nem carne 

nem peixe; a gente não sabe por onde pegá-la. Estalajadeira: És injusto falando por esse modo; como todo mundo, 

sabes muito bem por onde pegar-me. Velhaco!’, em Peças históricas (Trad. Carlos Alberto Nunes, Rio de Janeiro, 

Agir, 2008, parte 1, ato 3, cena 3.” Cf. também nota do tradutor de O Capital, pela Editorial Boitempo, 2013, p. 

125. 
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átomo de matéria se encerra no seu valor. Vire-se e revire-se, à vontade, uma mercadoria:  a 

coisa-valor se mantém imperceptível aos sentidos”. 

O que pensamos é que Marx coloca a questão da materialidade do valor fazendo a 

teoria localizar-se no mesmo plano ontológico da sociedade capitalista que é criticada84. O 

terreno da crítica de Marx é a economia política enquanto sansão científica; ou, mais 

contemporaneamente, “apologética” do capitalismo. Comparando especificamente o valor com 

Dame rapidamente, cujo status sexual ambíguo, Marx compara ao status ontológico ambíguo 

do valor, argumenta, a partir do que já discutimos anteriormente, que os economistas políticos 

não sabem onde ter o valor.  

O texto de Marx introduz uma perspectiva dialética que passa a analisar a 

mercadoria de outra maneira, superando a primária faculdade da percepção, através do método 

dialético materialista. Quer dizer, na sua crítica da economia política, Marx deixa implícito o 

caráter a posteriori e especificamente ligado à realidade sobre a existência de processos 

dialéticos a priori. As contradições dialéticas na realidade são específicas, por exemplo, ao 

capitalismo. Marx (2006, p. 18) já nos alertara: “não foi róseo o colorido que dei às figuras do 

capitalista e do proprietário de terras. Mas, aqui, as pessoas só interessam na medida em que 

representam categorias econômicas, em que simbolizam relações de classe e interesses de 

classe”. Nessa situação, as mercadorias não serão mais vistas, meramente, como uma coleção 

de propriedades diretamente sensíveis. Mas como uma relação dinâmica cujos momentos, 

mutuamente determinantes, não só podem, mas devem ser apreendidos através de uma reflexão 

dialética. Essa reflexão dialética traz o leitor através de uma série de inversões, confrontando-

o com a existência de um mundo invertido, ou seja, um mundo no qual a aparência parece 

sobrepor-se à essência ou, escrevendo de outra forma, um mundo onde as coisas, as 

mercadorias, controlam os seus artífices, os seus produtores diretos.   

Ou ainda, quando se introduz a análise do modo de produção capitalista como fim 

em si mesmo irracional: compreendemos que os indivíduos “não sabem, mas fazem-no”. Quer 

isto dizer que as mercadorias parecem ser objetos mágicos, dotados de poderes metafísicos que 

lhes são inerentes e que controlam os seus produtores. Isto acontece porque percebemos 

equivocadamente a realidade em nossa própria prática social, visto que, de modo inconsciente, 

percebemos essa nossa própria prática social.  

Atentemos para que a crítica de Marx não é uma teoria meramente gnosiológica. 

Mas, ao contrário, é uma teoria que, oriunda de uma sociabilidade determinada historicamente, 

                                                             
84 Sobre isto conferir também “Marx & Phylosophy Society Talk.” Postado por N. Pepperell, em 07 de junho de 

2009. 
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o capitalismo; propõe, através da práxis revolucionária, a superação e supressão dos seus limites 

enquanto sociabilidade estranhada. Daí a importância de que se questione os seus elementos 

decisivos, e se traga à luz suas contradições imanentes, a exemplo, da forma valor. 

A teoria de Marx não é apenas uma problemática intelectual, mas sim uma questão 

prática urgente85. Não é uma teoria que sirva meramente para professores ministrarem aulas, 

cursos, conferências ou escreverem artigos que validem suas posições no ranking acadêmico. 

Isto é mediocridade moral e, no mínimo, intelectual. Faz parte do comportamento de indivíduos 

desavergonhados, muito próprio de professores pequeno-burgueses. Sim, representantes 

ideológicos e econômicos da alta burguesia, do interesse burguês que arrasta, como diz Ernst 

Bloch (2005, p. 15), “para dentro do próprio fracasso justamente cada um dos demais interesses 

que lhe são contrapostos”. E, ainda, para o mesmo autor (2005, p. 16), diferentemente dos 

ideólogos pequeno-burgueses, que são, na sua grande maioria, reformistas, “pensar significa 

transpor”86. 

 A teoria marxiana é potencialmente crítica e revolucionária, elaborada e publicada 

como uma posição que tem em vista os interesses práticos e urgentes do proletariado mundial. 

E como escreve, com acerto, N. Pepperell (2009), “a forma como uma teoria deixa de falar 

como uma ‘voz do nada’ é precisamente mostrando como a reprodução das relações sociais 

existentes também produz necessariamente possibilidades determinadas de mudança 

emancipatória”. Para tanto, é mister que se dê conta, cabalmente, do objeto, para que se possa 

nele intervir adequadamente. Que fique claro, como viemos tentando mostrar, que o nosso 

objeto, lato sensu é o modo de produção capitalista, a sociedade civil-burguesa. A boa reflexão 

nos indica que a dificuldade começa com a necessária análise do objeto, pois que dada a sua 

                                                             
85 Sobre esta temática epistemológica em Marx, cf. “Marx & Phylosophy Society Talk.” Postado por N. Pepperell, 

em 07 de junho de 2009.  
86 Naturalmente, assim estamos nos reportando a uma parte dos nossos professores universitários. Quanto aos[às] 

professores[as] secundaristas, particularmente, os[as] brasileiros[as], dá-se que estes são, em quase a sua 

totalidade, meros assalariados[as] da educação, e se encontram na condição de vítimas do sistema social e 

educacional vigente. Como escreve, corretamente, a filósofa Marcia Tiburi (2017, p. 11): “Há muito tempo os 

professores vêm sendo tratados como objetos de um sistema que os utiliza como meios para alcançar objetivos 

econômicos, políticos e ideológicos. Todo professor crítico se torna um perigo, seja porque desobedece a ordem, 

seja porque ajuda a criar pessoas críticas capazes de se contraporem a ela. Os desobedientes atrapalham. Não há 

ordem sem obediência. Daí a necessidade de formar indivíduos servis que apenas uma educação pela metade, 

desmantelada, humilhada e aniquilada poderá sustentar”. Devemos, porém, reconhecer que hoje em dia, dadas as 

violentas ofensivas neoliberais contra o proletariado, contra também a nossa já cambaleante escolarização superior, 

este desarranjo que apontamos acima, nas palavras da jovem filósofa, começa a ser experimentado também pelos 

docentes do ensino universitário, o que acarreta tanto a sua pauperização, como uma nova dificuldade em se pensar 

e propor uma educação emancipatória. Até mesmo porque o que muito prevalece em vários programas de pós-

graduação, notadamente, no Brasil, é um violento, maléfico e reacionário fisiologismo, provocando todos os seus 

efeitos clientelistas. O que vem a contribuir para apequenar a ciência, tornando-a, é claro, tão medíocre quanto 

mais a mesma é tratada como um mero meio de troca. Na verdade, acreditamos mesmo que um considerável 

contingente de nós professores, somos medíocres, face à nossa inércia quanto aos agravos e violências cometidas 

por esse novo avanço neoliberal contra as classes trabalhadoras.    
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condição de ser social histórico, não nos levará a cômodas definições acabadas, prontas de uma 

vez por todas (aliás, o que é o ideal do pensamento metafísico), visto que estaremos tratando 

sempre de um objeto em processo, e é deste modo que devemos abordá-lo, ou seja, na sua 

processualidade.  Portanto, não busquemos definições, já que estas são inapropriadas à nossa 

investigação; ao contrário, procuremos conceituar, elaborar conceituações que consigam 

articular os elementos, os momentos, decisivos que culminam “em uma determinada direção, 

na qual sua culminação torna-se norma de ação coletiva, isto é, torna-se ‘história’ concreta e 

completa (integral)”. (GRAMSCI, 1984, p. 32).  Abordar alguns desses elementos decisivos na 

formação social capitalista é o que buscaremos fazer no item que se segue. 

 

3.3.1 As formas relativa e equivalente do valor: a gênese da forma dinheiro [Geld] nas 

sociedades capitalistas 

 

Da teoria da mercadoria e da troca, provém a introdução da teoria marxiana do 

dinheiro. A perspectiva da troca, nas sociedades capitalistas, ao se repetir de maneira 

permanente, estrutura as condições de produção: os “produtos tornam-se mercadorias”, 

segundo a formulação de Marx87. Por poder ser conservada ou entesourada e, em oposição à 

troca imediata, ao permitir a separação da compra e da venda (isto é, não ficar limitada à 

permuta imediata), pode, finalmente, uma mercadoria destacar-se das outras, “em virtude de 

propriedades específicas (divisibilidade, conservação). Ela se torna dinheiro” (LÖWY; 

DUMÉNIL; RENAULT, 2015, p. 53) (Itálico dos autores). É disto, ou seja, da gênese do 

dinheiro que iremos tratar neste item, o qual passamos a desenvolver agora. Assim sendo, 

continuamos com Marx (2006, p. 69-70) quando este escreve: 

 

Todo mundo sabe, mesmo os que nada saibam, que as mercadorias possuem forma 

comum de valor, que contrasta com a flagrante heterogeneidade das formas corpóreas 

de seus valores-de-uso. Esta forma comum é a forma dinheiro do valor. Importa 

realizar o que jamais tentou fazer a economia burguesa, isto é, elucidar a gênese da 

forma dinheiro. Para isso, é mister acompanhar o desenvolvimento da expressão do 

valor contida na relação de valor existente entre as mercadorias, partindo da 

manifestação mais simples e mais apagada até chegar à esplendente forma dinheiro. 

Assim, desaparecerá o véu misterioso que envolve o dinheiro. 

 

Ora, a expressão mais simples do valor das mercadorias é, justamente, a relação de 

troca que se estabelece entre duas mercadorias de espécies diferentes. E é da análise desta 

                                                             
87 Conferir o verbete “Dinheiro, moeda” na obra 100 palavras do marxismo, de LÖWY, M.; DUMÉNIL, G.; 

RENAULT, E., 2015, p. 52-53. 

106 



108 

 

relação de valor que se chegará à forma mais resplandecente deste que é a sua forma dinheiro.  

Todo o segredo da forma do valor já está posto nessa forma simples, embaciada, do valor. O 

que precisamos fazer é determiná-la, e é nisto que reside a dificuldade. 

O valor de uma mercadoria só pode ser expresso em uma outra. Sendo assim, ele é 

expresso relativamente, ou seja, numa relação entre mercadorias. Por isto, Marx (2006, p. 71) 

escreve, referindo-se a um exemplo que ele constrói, o das mercadorias linho e casaco. “A 

forma relativa do valor do linho pressupõe, por isso, que alguma outra mercadoria se contrapõe 

ao linho como equivalente”. O linho enquanto igualdade consigo mesmo não expressa nenhum 

valor, a não ser uma quantidade determinada do valor de uso, linho. O que, logicamente, é uma 

tautologia que muito pouco nos esclareceria sobre a forma do valor. 

Estamos, pois, tratando de dois polos da expressão do valor: a forma relativa do 

valor e a forma de equivalente. Entre duas mercadorias diferentes, linho e casaco, por exemplo, 

“o linho expressa seu valor no casaco, que serve de material para essa expressão de valor”. 

(MARX, 2006, p.70). Então, o valor do linho apresenta-se sob forma ativa, e Marx o chama de 

valor relativo, quer dizer, relativo ao valor do casaco; que se apresenta ou se acha sob a forma 

de equivalente. O valor na forma de equivalente, “apenas fornece o material para a expressão 

do valor de outra mercadoria”. (MARX, 2006, p. 71). 

E Marx (2006, p. 71) esclarece:  

 

Para saber se uma mercadoria se encontra sob a forma relativa do valor ou sob a forma 

oposta, a de equivalente, basta reparar a posição que ocasionalmente ocupa na 

expressão do valor, se é a mercadoria cujo valor é expresso ou se é a mercadoria 

através da qual se expressa o valor. 

 

É claro, a mercadoria na qual se expressa o valor, esta é a mercadoria do peculiar 

valor equivalente. É só na relação entre mercadorias, em se tratando do seu valor, que “a 

condição de valor de uma se revela na própria relação que se estabelece com a outra”. (MARX, 

2006, p. 72). Só assim, é possível se desvelar algo que é comum tanto à forma do valor enquanto 

relativo, como à sua forma enquanto equivalente. A saber, que ambas são resultado da condição 

comum de trabalho humano. A substância do valor é, então, como sabemos, o trabalho humano 

abstrato. Nesta medida, o próprio valor é, ele mesmo, uma substância, ou, melhor escrevendo, 

uma substância em movimento. É neste sentido que o nosso autor diz:  

 

Por esse meio indireto, diz-se que o trabalho do tecelão, ao tecer valor, não possui 

nenhuma característica que o diferencie do trabalho do alfaiate, sendo, portanto, 

trabalho humano abstrato. Só a expressão da equivalência de mercadorias distintas 

põe à mostra a condição específica do trabalho criador de valor, porque ela realmente 
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reduz à substância comum, a trabalho humano, simplesmente, os trabalhos diferentes 

incorporados em mercadorias diferentes. (MARX, 2006, p. 73). 

                                                         

Já tratamos, mais explicitamente, da forma relativa do valor. Vejamos, agora, mais 

de perto, a forma de equivalente. Segundo Marx (2006, p. 77), “a mercadoria assume a forma 

de equivalente, por ser diretamente permutável por outra”. A forma de equivalente não contém 

nenhuma determinação do valor da mercadoria que assume, ela é apenas a expressão material 

do valor relativo da outra mercadoria. Marx, aqui, é enfático. Diz o teórico: “A primeira 

peculiaridade que salta aos olhos, ao observar-se a forma de equivalente, é que o valor-de-uso 

se torna a forma de manifestação do seu contrário, isto é, o valor” (MARX, 2006, p. 78). E com 

isto vemos confirmada a nossa proposição acima enunciada (vê-se, mais precisamente, 

elaborada no item 3.1): de que o valor é uma substância, mesmo que uma substância peculiar, 

a qual denominamos de uma substância em movimento. 

Isto é assim porque o valor constitui uma determinação na relação entre as 

mercadorias, ou seja, o valor é dado em uma relação de oposição. Estamos, por certo, 

tematizando aqui, a mercadoria enquanto para si mesma, ou seja, discorrendo sobre como as 

mercadorias, na sua própria lógica, são em essência, quer dizer, se constituem em valor.  

Neste contexto, também podemos lembrar de Hegel, quando este trata, na sua 

Pequena Lógica das puras determinações da reflexão, enunciando no §116 da  Enciclopédia 

das Ciências Filosóficas em Epítome, primeira parte, A Ciência da Lógica, editada pela 

primeira vez em Heidelberg, no verão de 1817: “O ser-outro já não é aqui o qualitativo, a 

determinidade, o limite; mas, encontrando-se na essência que a si se refere, é a negação ao 

mesmo tempo como referência, diferença, posição, mediação” (HEGEL, 1988, p.158) (Itálicos 

do autor). Com isto, queremos referir-nos à constituição do valor – remetendo, é claro, a Marx 

–, na essência das mercadorias como resultado de uma relação dialética na qual o equivalente 

é condição necessária, não somente como determinação, mas também como mediação e 

referência no processo de troca das mercadorias. Este é o movimento lógico do valor. 

No exemplo que estamos seguindo, o das mercadorias linho e casaco, “[...] o casaco, 

ao exprimir o valor do linho, representa uma qualidade que não é física, mas puro elemento 

social: o valor que é comum a ambos” (MARX, 2006, p. 79). Quer isto dizer que o valor é o 

resultado de uma relação social. Daí podermos enunciar, com Marx, “o caráter enigmático da 

forma de equivalente, o qual só desperta a atenção do economista político, deformado pela visão 

burguesa, depois que essa forma surge, acabada, como dinheiro” (MARX, 2006, p. 80). Isto se 

dá desta maneira, visto que a economia política está limitada à superficialidade do empirismo 

positivista, sendo, portanto, o economista político incapaz de percorrer, através da análise e da 
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reflexão, o processo da gênese e da consumação da forma equivalente, a qual, finalmente, surge 

como dinheiro.  

O dinheiro representa algo que é comum a todas as mercadorias: o trabalho humano. 

Partindo das formas do valor, todos os trabalhos são expressos, na forma dos valores das 

mercadorias, como um só e mesmo trabalho humano, como trabalho de igual qualidade. Todos 

os trabalhos estão medidos pelo tempo socialmente necessário para que se produzam as coisas 

(mercadorias). Sendo, assim, então, é que a forma do valor estará constituída nessa relação 

social, na qual as mercadorias são produzidas, em condições de produção iguais, tendo, assim, 

sua grandeza medida pelo tempo de trabalho socialmente necessário para sua produção. E elas 

são permutadas a partir de uma relação que é, logicamente, social, de um valor relativo a um 

equivalente, sendo isto o que caracteriza a lógica fundante da sociedade das trocas. Pode-se, 

deste modo, conceituar o valor como uma relação necessariamente social.  

O segredo da expressão do valor é a igualdade e a equivalência de todos os 

trabalhos, porque, como diz Marx (2006, p. 82), “são e enquanto são trabalho humano em 

geral”, isto é, trabalho abstrato. E mais, escreve, afirmativamente, o autor: “Essa descoberta só 

é possível numa sociedade em que a forma mercadoria é a forma geral do produto do trabalho, 

e, em consequência, a relação dos homens entre si como possuidores de mercadorias é a relação 

social dominante” (2006, p. 82). Isto se refere a uma sociedade na qual prevalece a relação de 

igualdade na expressão do valor das mercadorias. O que se patenteia na sua permutabilidade, 

mediante a forma relativa do valor e do seu equivalente (como procuramos mostrar na reflexão 

que apontamos acima), resultado de um processo histórico no qual o trabalho se faz enquanto 

homogeneidade, ou seja, é trabalho abstrato, fundante de uma sociabilidade específica, a forma 

social burguesa. 

Um segundo aspecto, fundamental, que devemos destacar quanto à forma do valor, 

quando se diz que a mercadoria é valor de uso e valor de troca, como é o hábito consagrado, a 

rigor, “não é verdadeiro”, escreve Marx (2006, p. 82), pois, “a mercadoria é valor-de-uso ou 

objeto útil e ‘valor’”. Isto quer dizer que a mercadoria como valor, dispõe de uma forma de 

manifestação própria, e essa forma é, como vimos, considerada apenas “na relação de valor ou 

de troca com uma segunda mercadoria diferente” (MARX, 2006, p. 82). Sendo isto, é claro, 

determinado socialmente, de acordo com uma historicidade peculiar, a saber, o movimento de 

constituição, configuração, afirmação e composição da propriedade privada burguesa, no qual 

o valor é estabelecido como uma substância, como já apontamos, mas que veremos mais, 

pormenorizadamente, à frente.  
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A forma do valor não é o valor; ela é apenas a expressão dele. Elucidar isto é 

fundamental. O segredo da forma do valor nos é dado ao deciframos a sociedade burguesa, 

estudando criticamente a anatomia dela – a economia política. A sociedade burguesa 

(capitalista), na qual “[...] a forma mercadoria é a forma geral do produto do trabalho, e, em 

consequência, a relação dos homens entre si como possuidores de mercadorias é a relação social 

dominante” (MARX, 2006, p.82), como citamos logo atrás, implica a manifestação da forma 

do valor como uma coisa, um produto que tem potencial para a troca e que assim o é porque é 

produzido mediante a equivalência dos trabalhos que produzem as diversas coisas 

(mercadorias). Então, isto é o que caracteriza a sociabilidade capitalista, sob a qual o valor não 

se acha na sua forma, mas, na constituição histórica de um modus vivendi que tem por 

fundamento universal, a forma mercadoria enquanto base constituinte da forma social e, na 

qual, a própria forma mercadoria nos diz o que ela é.  

Aqui, podemos ler, na letra do próprio Marx (2006, p. 82), em síntese, um ponto 

fulcral que viemos expondo neste capítulo: “Nossa análise demonstrou que a forma ou a 

expressão do valor da mercadoria decorre da natureza do valor da mercadoria, não sendo 

verdade que o valor e sua magnitude se originem da expressão do valor da mercadoria; do valor-

de-troca”. Ou seja, valor de troca não é sinônimo de valor.  

Isso enseja a fazermos uma pergunta. Por que podemos trocar mercadorias tão 

distintas, diferentes, entre si? Ou, perguntando-se de outra maneira, como pode o valor de uma 

mercadoria, do café ou de um carro, por exemplo, estarem expressos em inúmeros outros 

elementos do mundo das mercadorias? Marx responderia: o corpo de qualquer outra mercadoria 

torna-se espelho onde se reflete o valor do café ou do carro. E mais, escreve Marx (2006, p. 84-

85): “Desse modo, esse valor, pela primeira vez, se revela efetivamente massa de trabalho 

humano homogêneo. O trabalho que o cria se revela expressamente igual a qualquer outro”. E 

isto é assim porque o trabalho abstrato é, como já dissemos, a substância do valor. É este tipo 

peculiar de trabalho, próprio do modo de produção capitalista, que é o sinete da magnitude do 

valor nas sociedades mercantis capitalistas, as quais, portanto, estão fundadas nas relações de 

troca. 

Disso depreende-se um terceiro aspecto da forma do valor, o caráter da sua forma 

geral – o qual é a obra comum do mundo das mercadorias. Marx (2006, p. 88) diz: 

 

O valor de uma mercadoria só adquire expressão geral porque todas as outras 

mercadorias exprimem seu valor através do mesmo equivalente, e toda nova espécie 

de mercadoria tem de fazer o mesmo. Evidencia-se, desse modo, que a realidade do 

valor das mercadorias só pode ser expressa pela totalidade de suas relações sociais, 
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pois essa realidade nada mais é que a “existência social” delas, tendo a forma do valor, 
portanto, de possuir validade social reconhecida. 

  

A forma geral do valor resulta do trabalho abstrato, e é, como sentencia Marx (2006, 

p. 89), “a expressão social do mundo das mercadorias. Desse modo, evidencia que o caráter 

específico desse mundo é constituído pelo caráter humano geral do trabalho”. Atentemos que o 

segundo aspecto da forma do valor diz respeito à forma total ou extensiva deste, que é a forma 

na qual o valor de uma mercadoria estará expresso em inúmeros outros elementos do mundo 

das mercadorias. Isso se dá, como já sabemos, porque o trabalho que o cria se revela 

expressamente igual a qualquer outro, ou seja, é trabalho humano homogêneo, trabalho abstrato. 

Assim, é que, logicamente, o próximo passo da expressão do valor é, como vimos, a sua forma 

geral. 

A forma geral do valor proporciona, escreve Marx (2006, p. 90), “por fim, ao 

mundo das mercadorias forma relativa generalizada e social do valor, por estarem e enquanto 

estiverem excluídas todas as mercadorias, com exceção de uma única, da forma equivalente 

geral”. Vejamos, agora, o trânsito da forma geral do valor para a forma dinheiro. 

Marx (2006, p. 91) assevera que: “A forma de equivalente geral é, em suma, a forma 

de valor”. Todavia,  

 

uma mercadoria só assume forma de equivalente geral por estar e enquanto estiver 

destacada como equivalente por todas as outras mercadorias. É só a partir do momento 

em que esse destaque se limita, terminantemente, a uma determinada mercadoria, 

adquire a forma unitária do valor relativo do mundo das mercadorias consistências 

objetiva e validade social universal. 

Então, mercadoria determinada, com cuja forma natural se identifica socialmente a 

forma de equivalente, torna-se mercadoria-dinheiro, funciona como dinheiro. 

Desempenhar o papel de equivalente universal torna-se sua função social específica, 

seu monopólio social, no mundo das mercadorias. (MARX, 2006, p. 91). 

 

A forma dinheiro do valor é, pois, a forma mais esplendecente deste, a sua forma 

acabada. Temos, assim, com o capitalismo, a sociedade do dinheiro. E este valor que o dinheiro, 

possui é pura força do hábito social, é uma convenção decorrente da consumação do modo de 

produção capitalista. Podemos afirmar, nesta medida, que o dinheiro é sem valor; ou melhor, 

para ser explicitamente e suficientemente científica, a nossa elaboração deve levar à afirmação 

de que o dinheiro não é um valor eterno, uma objetividade universal; no entanto, ele o é na 

sociedade que o constituiu historicamente enquanto equivalente universal – a sociedade 

capitalista. 

111 



113 

 

Interessante notar, para finalizar este item, que a forma mercadoria, isto é, a 

mercadoria equivalente na forma simples do valor expresso na permutabilidade das 

mercadorias, é o gérmen da forma cabal do valor, da forma dinheiro. 

Recapitulando e ampliando nossas elaborações, para concluir o presente tópico, 

rememoremos que: a forma do valor nas sociedades capitalistas, sociedades mercadológicas 

desenvolvidas, é dada mediante o progresso do valor de troca, no qual a forma mercadoria 

constitui o núcleo da sociabilidade no capitalismo. Coerentemente, Alysson Mascaro (2013, p. 

22), escreve que, “numa sociedade capitalista, a identidade de tudo com tudo é mercantil, e 

poder-se-ia dizer então, no limite, que a própria noção lógica e mental de identidade remonta a 

alguma espécie de intercâmbio de objetos e pessoas como mercadorias”. Ou como assevera, 

magistralmente, Eduardo Chagas (2009, p. 31): “O valor de troca é a forma fenomenal 

(Erscheinungsform), o fenômeno (Erscheinung), a aparência, pela qual a essência (Wesen), o 

fundamento, o valor, se expressa, se manifesta”. 

No entanto, em uma observação de maior cunho empírico, quer dizer, histórico, em 

um dos seus diversos clássicos, referimo-nos ao seu A Miséria da Filosofia (1847), Marx (1985, 

p. 41) já afirmara: 

 

Veio, enfim, um tempo em que aquilo que, outrora, os homens consideravam 

inalienável tornou-se objeto de troca, de tráfico, podendo alienar-se. Trata-se do 

tempo em que as próprias coisas que, até então, eram transmitidas, mas jamais 

trocadas, oferecidas, mas jamais vendidas, conquistadas, mas jamais compradas – 

virtude, amor, opinião, ciência, consciência, etc. –, trata-se do tempo em que tudo, 

finalmente, passa pelo comércio. O tempo da corrupção geral, da venalidade universal 

ou, para expressá-lo em termos de economia política, o tempo em que todas as coisas, 

morais ou físicas, tornando-se valores venais, devem ser levadas ao mercado para que 

se aprecie o seu mais justo valor88. 

 

A corrupção é uma violência. É uma manifestação da própria estrutura do sistema 

capitalista, da sociedade da troca generalizada, da sociedade que tem no dinheiro o seu deus 

ciumento, o qual submete todos os valores morais, culturais, políticos e físicos ao seu poder. E 

a corrupção provém, como as outras tantas manifestações de violência na sociabilidade do 

capital, da exploração violenta do capital contra o trabalho. 

                                                             
88 [“Esta temática marxiana – a corrupção generalizada pela dominância do valor de troca e do dinheiro – existe 

desde A Questão Judaica e, presente sobretudo nos Manuscritos de 1844, projetar-se-á na análise teórica d’O 

Capital.”] – nota de José Paulo Netto à edição da Miséria da Filosofia, pela Global, de 1985, p. 41, nota (3). Esta 

consideração vem, como outras elaborações já, por nós, aludidas, a corroborar a nossa tese de que o pensamento 

marxiano constitui um método de pesquisa e de exposição que se expressa em um todo articulado. Um conjunto 

de ideias e práticas concatenado. Sendo que o que está em 1867 no Capital, já se encontra, em certa medida, 

apontado em 1843 nos manuscritos de Kreuznach.  
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Falando, inteligentemente, sobre a corrupção no Estado brasileiro, tida e propagada 

pela grande mídia corporativa do Brasil, como nosso principal problema, o sociólogo Jessé 

Souza (2018) é enfático: “A doença do Brasil é o ódio de classe”. E arremata, argumentando 

que: 

 

A característica dessa crise tem a ver com o fato de o Brasil até hoje não ter conseguido 

incluir a maior parte da sua população nas benesses do mundo moderno. O problema 

é a desigualdade. Obviamente esse é o grande ponto. E tem uma mentira aí: a que diz 

que a grande questão que impede que o Brasil seja uma nação desenvolvida e rica, 

como as nações europeias ou a norte-americana, é a corrupção do Estado. Essa é a 

principal mentira. Isso foi construído por ideias, por intelectuais, aqui em São Paulo, 

desde a década de 1930, quando a elite local ficou sem o poder político. Essa elite já 

era a mais forte, era proprietária das indústrias, das fazendas de café – a semente do 

que hoje seria o agronegócio. Sem poder político, essa elite precisava criminalizar e 

estigmatizar o Estado, sobre o qual havia perdido o controle. 

É claro que essa história de patrimonialismo tem um grão de verdade. O grão de 

verdade é que se rouba no Estado também, ainda que este roubo seja a gorjeta dos 

donos do mercado. Mas todo o resto é mentira e essas abstrações jurídicas do privado 

e do público não explicam coisa alguma. A gente está montando uma concepção vira-

lata sobre o nosso próprio povo, agindo contra nós mesmos. Olha como nossos 

políticos são corruptos, então vamos logo entregar a Petrobras de mão beijada para as 

petroleiras europeias e americanas porque os estrangeiros são honestos. Basicamente 

a coisa funciona assim. 

A corrupção no Estado nunca foi o nosso problema principal. É claro que existe. Que 

se rouba no Estado. Mas se você compara a merreca que a Lava-Jato diz ter recuperado 

para os cofres públicos com o que realmente se rouba no mercado, é ridículo. Cinco 

anos passando um scanner na corrupção da Petrobras e você recupera menos do que 

a empresa pagou de multa para os americanos. As isenções fiscais para os 

latifundiários somam dezenas de bilhões todos os anos. Para os bancos ainda mais. 

Sem contar a dívida pública, Selic etc. A corrupção feita pela elite de proprietários, 

pelo agronegócio e pelos bancos e grandes empresas é mil vezes maior, é um milhão 

de vezes maior do que o roubo do aviãozinho do tráfico, que é como eu chamo o roubo 

do político.  

 

Mas, voltemo-nos ainda, para um nível mais abstrato, quer dizer, utilizemo-nos, 

para a obtenção de delineamentos mais precisos, da faculdade da abstração, visto que, seguindo 

Marx, “na análise das formas econômicas” (Marx, 2006, p. 16), esta – a abstração –, substitui 

instrumentos mais apropriados às pesquisas empíricas da natureza. Voltemo-nos, então, à 

necessária continuação de uma conceituação da forma do valor, de acordo com o método 

dialético materialista, que é o método de Marx. Mesmo após a inversão que ele promove no 

método dialético idealista de Hegel; conteúdo e forma, essência e fenômeno, não são, para o 

nosso autor, exteriores um ao outro. Há, portanto, segundo a dialética, simultaneidade na 

relação entre conteúdo e forma, o que os condiciona reciprocamente, isto é, há uma 

intencionalidade agente entre os dois elementos, porquanto um não deixará o outro intacto. Há, 
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então, nesse caso, uma vinculação essencial, mesmo que esta traduza uma determinação 

negativa89, quer dizer, exponha as contradições da aparência do real. 

Assim, enquanto podemos conceituar o valor como uma propriedade social 

essencial nas sociedades mercantis, intrínseca à mercadoria, como um constitutivo resultante 

das peculiares relações sociais existentes da sociedade capitalista, o valor de troca é a sua forma 

de manifestação e aparência fenomênica. 

Sendo que nós pensamos que só podemos dar conta da forma do valor, mediante o 

valor de troca, nos municiando dessa estrutura da lógica dialética. Só assim, acreditamos poder 

adentrar o método de Marx e, desse modo, reconhecer o valor como um produto da abstração à 

qual os próprios indivíduos envolvidos na troca estão submetidos.  

Porém, não podemos desconsiderar, como nos alerta o filósofo ucraniano M. 

Rosental (1961, p. 255), que “a essência, as conexões internas, não residem na superfície dos 

fenômenos; o interno e o externo, a essência das coisas e sua forma de expressão estão longe 

de coincidir imediatamente”. Daí a necessidade de uma investigação rigorosa no material, 

mediante a determinação histórica, para, assim, tornar preciso o objeto e a correspondente forma 

adequada de se intervir nele. 

Na sociedade das trocas, o caráter social dos trabalhos privados é velado e, “em 

consequência, as relações sociais entre os produtores particulares” (MARX, 2006, p. 97). Desse 

modo, não nos damos conta de que o que nós produzimos, sob o regime do capital, são 

resultados, frutos, de nossas próprias relações sociais de produção. É por isto que Marx (2006, 

p. 97-98) alerta: 

 

Quando afirmo que casaco, botas etc. estabelecem relações com o linho, como 

encarnação universal do trabalho humano abstrato, causa espanto o absurdo da 

afirmação. Mas, quando os produtores de casaco, botas etc., estabelecem relação entre 

essas mercadorias e o linho (ou entre elas e o ouro ou a prata, o que nada muda na 

substância da coisa), como equivalente universal, ou encarnação universal do trabalho 

humano abstrato, é precisamente sob aquela forma absurda que expressam a relação 

entre seus trabalhos particulares e o trabalho social total. 

 

A forma do valor, enquanto aparência do valor de troca, escondida na suposta 

naturalidade das trocas no sistema capitalista, manifesta-se conforme uma abstração. O 

pensamento fica rombudo, mediante a execução e os resultados do trabalho abstrato (a forma 

                                                             
89 Ver, por exemplo, infra pp. 14-15, quando refletimos como Hegel na Fenomenologia, pensa a força segundo o 

entendimento da ciência moderna, opondo-a sua elaboração em nível da filosofia dialética que comporta, agora, a 

força, que o entendimento isolava como lei; em um todo da consciência que é, nesta nova medida, a verdade da 

representação do fenômeno e de seu interior. Sobre esse tema, conferir também a argumentação de Helmut 

REICHELT, no seu Sobre a estrutura lógica do conceito de capital em Karl Marx (2013, p. 25).  
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mercadoria e as suas correspondentes relações de troca) de uma objetividade autonomizada e, 

desse modo, vagueia em devaneios autonomizados. As coisas ficam reduzidas a uma 

objetividade muda, à abstração do valor. A isto poderíamos denominar também de fetichismo 

da mercadoria ou o feitiço das mercadorias. No momento, deixemos para ampliar e aprofundar 

essa temática no próximo item e, agora, nos voltemos para um reencontro com o percurso da 

construção histórica da forma do valor, que tem no valor de troca a sua fenomenologia. Que 

fique claro, como já enfatizamos, que não tomamos a forma do valor e o valor de troca como 

sinônimos; mas, antes, entendemos que o valor de troca é, como já mencionado, a aparência da 

essência do valor.  

Para Marx (2006, p. 83),  

 

em todos os estágios sociais, o produto do trabalho é valor-de-uso; mas só um período 

determinado do desenvolvimento histórico, em que se representa o trabalho 

despendido na produção de uma coisa útil como propriedade “objetiva”, inerente a 

essa coisa, isto é, como seu valor é que transforma o produto do trabalho em 

mercadoria. Em consequência, a forma simples de valor da mercadoria é também a 

forma-mercadoria elementar do produto do trabalho, coincidindo, portanto, o 

desenvolvimento da forma-mercadoria com o desenvolvimento da forma do valor. 

 

Nesta medida, continuaremos nesta subseção, a procurar refletir os aspectos básicos 

da teoria marxista do valor, que nos parecem indispensáveis para uma compreensão adequada 

da crítica marxista sobre a economia capitalista, e sobre a qual a maioria das pessoas, mesmo 

aquelas já iniciadas no assunto, possuem pouco entendimento. Desde já, devemos ressaltar que 

a teoria marxista do valor é uma teoria crítica da natureza da riqueza capitalista, da riqueza 

burguesa.  

A formulação exemplar de Marx sobre o valor, mostra-o como resultado de um 

percurso histórico-social que o distingue de sua forma meramente física, quando o pensamos 

como algo incorporado nas mercadorias enquanto resultado do trabalho humano nelas 

cristalizado. A questão muda, escreve Marx (2006, p. 72), “quando se trata da relação de valor 

entre duas mercadorias. Aí a condição de valor de uma se revela na própria relação que 

estabelece com a outra”. E a relação real das mercadorias entre si é o seu processo de troca. 

Isto se evidencia na condição de totalidade, isto é, quando é verificada a ação relacional das 

diversas mercadorias entre si. E ainda mais, permitamo-nos repeti-lo:  

 

Sem dúvida, o trabalho concreto do alfaiate, que faz o casaco, difere do executado 

pelo tecelão, que faz o linho. Mas, equiparado ao do tecelão, reduz-se o trabalho do 

alfaiate àquilo que é realmente igual em ambos os trabalhos, sua condição comum de 

trabalho humano. Por esse meio indireto, diz-se que o trabalho do tecelão, ao tecer 

valor, não possui nenhuma característica que o diferencie do trabalho do alfaiate, 
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sendo, portanto, trabalho humano abstrato. Só a expressão da equivalência de 

mercadorias distintas põe à mostra a condição específica do trabalho criador de valor, 

porque ela realmente reduz à substância comum, a trabalho humano, simplesmente, 

os trabalhos diferentes incorporados em mercadorias diferentes. (MARX, 2006, p. 72-

73). 

 

É essa falta de diferenciação, essa indiferenciação, ou melhor, desdiferenciação, no 

trabalho, que dá origem e se faz a marca do valor. A concretude do trabalho transmuta-se, no 

modo de produção capitalista, em abstração. O valor carrega, portanto, segundo a crítica de 

Marx, efeitos destrutivos em uma sociabilidade movida pela lógica da abstração do valor. 

E para reafirmar, reforçar nossas reflexões, sobre a teoria marxiana do valor, 

mostrando como essa teoria é fundamental para uma crítica atual da riqueza burguesa – malgré 

os óbices dos economistas apologistas do sistema –, e de como a forma mercadoria se impõe 

violentamente na vida da classe trabalhadora, recordemos que a natureza das mercadorias 

apresenta uma duplicidade: são ao mesmo tempo objetos úteis e veículos de valor – sendo isto 

o que são, definitivamente, as mercadorias. 

Mas, a dificuldade reside em que, de imediato, não sabemos como compreender a 

realidade do seu valor, ou seja, temos dificuldades em determinar o valor. Visto que “em 

contraste direto com a palpável materialidade da mercadoria, nenhum átomo de matéria se 

encerra no seu valor” (MARX, 2006, p. 69), como já pudemos anunciar. 

Para desvelar o valor, é fundamental dar conta que o mesmo é especificamente 

social. O valor não é a propriedade material das mercadorias, mas resulta de uma determinada 

sociabilidade. Esta sim, efetiva-se por meio da materialidade das nossas relações de vida e, 

consequentemente, do modo como os produtos (as mercadorias) são produzidos e distribuídos. 

A sociabilidade é, portanto, criada pela relação de trabalho, ou, escrevendo melhor, pela 

maneira como o trabalho é articulado em circunstâncias históricas específicas que o 

condicionam. O valor é, pois, definido pela relação dos próprios trabalhos. A significação 

precisa do valor nos é dada meridianamente clara por Marx (2006, p. 69), quando o mesmo 

escreve: 

 

As mercadorias, recordemos, só encarnam valor na medida em que são expressões de 

uma mesma substância social, o trabalho humano; seu valor é, portanto, uma realidade 

apenas social, só podendo manifestar-se, evidentemente, na relação social em que uma 

mercadoria se troca por outra. 

 

Para Marx é, então, na relação de troca das mercadorias, que se chega ao valor. 

Mas, isto não precisa a forma do valor. Como já enfatizamos, o valor não é o valor de troca, 

muito embora este seja a manifestação da essência daquele. Mas, o que é então a essência do 
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valor? A essência do valor nos é dada na sua forma, qual seja, a expressão material do trabalho 

abstrato que pressupõe, por seu turno, relações sociais de produção entre produtores livres para 

fazerem valer a venda da sua força de trabalho, em prol da produção de mercadorias prontas 

para a troca. Isto quer dizer que, segundo Marx [2006, p. 82], como já citado, “a forma ou a 

expressão do valor da mercadoria decorre da natureza do valor da mercadoria, não sendo 

verdade que o valor e sua magnitude se originem da expressão do valor da mercadoria; do valor-

de-troca”. Não obstante, é preciso se ter clareza de que o valor se expressa através do valor de 

troca; este é a forma do valor, “a forma necessária do valor” (CARCANHOLO, 2012, p. 1). 

Podemos concluir, afirmando que a riqueza que uma mercadoria representa, em 

cada instante, para seu proprietário, determina-se pelo poder da mercadoria no mercado, qual 

seja, toma como propriedade sua o valor sob a forma de outra mercadoria ou de dinheiro. O 

valor é, como já dito, a essência da mercadoria e, como tal, não pode desprender-se dela. Em 

seu percurso histórico, o valor alcança a sua forma mais expressiva quando se afirma como 

capital, ou seja, enquanto valor que se autovaloriza. E isto é estabelecido na sociabilidade do 

capital – a sociedade capitalista.  

A obtenção da mais-valia enquanto exploração da classe trabalhadora por parte da 

classe dos capitalistas, é a autovalorização do valor, a sua reprodução. É identificando-se ao 

capital que o valor adquire, por assim dizer, vida própria, já que o próprio capital, também, 

parece ter vida própria. E os economistas pensam o capitalismo como eterno e imutável. 

Contudo, já mostramos que este sistema está fadado à destruição, ao gerar o proletariado 

enquanto a classe que é a negação de tal sistema social. 

Passemos, agora, a uma outra subseção, na qual trataremos sobre como as 

mercadorias, no sistema capitalista, assumem formas fantasmagóricas que passam a controlar 

os indivíduos. 

 

3.4 O fetichismo da mercadoria e a sociabilidade do capital  

 

No ponto anterior, vimos, brevemente, a partir das teorias da mercadoria e do valor, 

de Marx, como expostas em O Capital, “como o próprio desenvolvimento dos processos de 

troca demandam o aparecimento de um equivalente geral das mercadorias que, fixado 

socialmente, torna-se dinheiro” (ALVES, 2017). Agora, como já mencionamos, nos voltaremos 

para a análise da sociabilidade do capital e a sua relação com o fetichismo da mercadoria.    
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A teoria do fetichismo da mercadoria90, de Marx, toma tal fenômeno social como 

uma ilusão própria das sociedades mercantis capitalistas. A sociedade capitalista é, como 

veremos no presente item, marcada pela transformação das relações sociais e das coisas em 

mercadorias. Em tal sociedade tudo é mercadoria. Nela, a forma mercadoria constitui, 

precisamente, a sua forma social, a sua forma de sociedade – sua sociabilidade. Estamos, mais 

uma vez, no âmbito de relações sociais que remetem a uma dialética da aparência e da essência, 

de acordo com o que ficará esclarecido no desenvolvimento desta subseção. 

Ora, ao tomarmos a análise da mercadoria em Marx, verificando nesta o caráter 

fetichista e seu segredo, veremos que a raiz do seu poder social, o poder de modelar o mundo 

dos homens a partir de sua própria força, advém da oposição dos dois fatores que a constituem: 

valor de uso e valor. Embora algo muito concreto na cotidianidade, isto é dificilmente 

percebido, pois, se expressa abstrata e metafisicamente, de forma que os indivíduos, mesmo 

sem se darem conta disto, submetem-se ao seu poder como que a uma força natural.  

É a violência estigmatizada nos caprichos estéticos da mercadoria que aprisiona os 

indivíduos em um poder que, não obstante, porquanto eles mesmos o constroem, passa a 

controlá-los. Marx (2006, p.102-103) diz:  

 

Fórmulas que pertencem, claramente, a uma formação social em que o processo de 

produção domina o homem, e não o homem o processo de produção, são consideradas 

pela consciência burguesa uma necessidade tão natural quanto o próprio trabalho 

produtivo. 

 

No modo capitalista de produção, o fetichismo da mercadoria, isto é, a forma 

elementar da síndrome da produção no capitalismo enquanto abstração das qualidades 

conferidas aos produtos pelas relações socais na esfera do trabalho, mas que aparecem como se 

lhe pertencessem naturalmente, perpassa todo o complexo da formação social burguesa.  

Para tornar a exposição mais compreensível, Marx faz uma analogia entre o mundo 

das mercadorias e o mundo da religião. No mundo da religião, os produtos do cérebro humano 

                                                             
90 “O imenso projeto teórico que culmina em O Capital começa a gestar-se, pois, ainda em Paris, nos anos de 

1843-1844. Assim, a despeito de que o plano de trabalho ter sofrido inúmeras e profundas reformulações, ao longo 

de tantos anos, e o abandono do esquema da Zur Kritik [...] constitui um exemplo eloquente, há uma inequívoca 

continuidade no projeto que une, sob uma mesma inspiração, esses cadernos redigidos em 1844 e O Capital, e 

que, na verdade, os alinha, ao lado de uma enorme quantidade de outros manuscritos, como trabalhos preparatórios 

da obra magna de Marx, a qual, aliás, nunca teve, ou terá, uma versão definitiva. Não seria inadequado afirmar, 

portanto, que esse vasto projeto de Crítica da economia política, iniciado em Paris e jamais concluído, desenvolve-

se ao longo de quase quarenta anos, até a morte de Marx, em 1883. Só assim é possível entender que a análise da 

alienação (Entfrendung) do homem, enquanto ser genérico (Gattungswesen) e sua relação com o mundo objetivo 

pelo trabalho alienado, abre caminho para os estudos do fetichismo mercantil e do valor e que, ceteris paribus, o 

homem de ser genérico, se transforme em histórico, mudança conceitual que parece acompanhar a substituição, 

na preferência de Marx, de alienação por fetichismo (MOURA, 2004, p. 113-114) (Itálicos do autor).  
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parecem dotados de vida própria, com força e atividades autônomas no que se refere ao próprio 

indivíduo, ao mundo e aos outros homens91. Assim, no mundo das mercadorias, acontece com 

os produtos do trabalho. Marx (2006, p. 94) conceitua: “Chamo a isso de fetichismo, que está 

sempre grudado aos produtos do trabalho, quando são gerados como mercadorias. É inseparável 

da produção de mercadorias”. 

Na produção de mercadorias, “as relações entre os produtores [...] assumem a forma 

de uma relação social entre os produtos do trabalho”. (MARX, 2006, p. 94). Porque o caráter 

social de seus respectivos trabalhos privados – comenta, logicamente, João E. Evangelista 

(1997, p. 58), “só se explica pela troca de seus produtos de trabalho”. Quer dizer, o mercado 

impõe-se como elo mediador entre os produtores isolados pela divisão social do trabalho, 

revelando-lhes o caráter social de seus trabalhos. Por isso, as relações sociais entre os seus 

trabalhos privados aparecem como relações reificadas entre pessoas e relações sociais entre 

coisas92. 

Primeiramente, vemos que, como valor de uso, nada há de misterioso nas 

mercadorias. Na verdade, toda mercadoria só nos interessa se nos for útil e, portanto, possa vir 

a satisfazer nossas necessidades. É certo que o ser humano, através da sua atividade, em sua 

relação com a natureza, vem a modificá-la, a fim de satisfazer, pela mediação do trabalho, as 

suas carências. Modifica, por exemplo, escreve Marx (2006, p. 93), 

 

a forma da madeira, coisa prosaica, material. Mas, logo que se revela mercadoria, 

transforma-se em algo ao mesmo tempo perceptível e impalpável. Além de estar com 

os pés no chão, firma sua posição perante as outras mercadorias e expande as ideias 

fixas de sua cabeça de madeira, fenômeno mais fantástico do que se dançasse por 

iniciativa própria. 

 

Isto ocorre porque na sociabilidade do capital tudo é permutável e, para tanto, as 

coisas devem ser diferentes, como que opostas umas às outras. E estas só se igualam na forma 

abstrata do valor, na troca, enquanto manifestação ou aparência do valor. A permutabilidade 

das mercadorias constitui-se em algo que se patenteia como que o seu sopro vital. É o que lhes 

faz, por assim dizer, adquirir vida própria. 

                                                             
91 “De acordo com a relação social de produção que tem validade geral numa sociedade de produtores de 

mercadorias, estes tratam seus produtos como mercadorias, isto é, valores, e comparam, sob a aparência material 

das mercadorias, seus trabalhos particulares, convertidos em trabalho humano homogêneo. Daí ser o cristianismo, 

com seu culto do homem abstrato, a forma de religião mais adequada para essa sociedade, notadamente em seu 

desenvolvimento burguês, o protestantismo, o deísmo etc.” (MARX, 2006, p. 100-101). Assim, podemos dizer, 

seguindo Marx, que o culto cristão do homem abstrato, ou, em outras palavras, do indivíduo abstrato, abre, 

inicialmente, o espaço ideológico para a instauração da sociedade burguesa. 
92 Cf. EVANGELISTA, J. E. Crise do marxismo e irracionalismo pós-moderno, 1997, p. 58. Ver também o nosso 

A emancipação humana na contraposição dos discursos pós-moderno e marxista, 2018, p. 214-215. 
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Então:  

 

O caráter misterioso que o produto do trabalho apresenta ao assumir a forma de 

mercadoria, donde provém? Dessa própria forma, claro. A igualdade dos trabalhos 

humanos fica disfarçada sob a forma da igualdade dos produtos do trabalho como 

valores; a medida, por meio da duração, do dispêndio da força humana de trabalho, 

toma a forma de quantidade de valor dos produtos do trabalho; finalmente, as relações 

entre os produtores, nas quais se afirma o caráter social dos seus trabalhos, assumem 

a forma de relação social entre os produtos do trabalho (MARX, 2006, p. 94). 

 

É por nós vivermos em uma sociabilidade em que tudo é permutável, que não 

conseguimos pensar em uma sociedade em que as coisas não precisam ser trocadas. É quase 

inimaginável que se consiga pensar em uma sociedade na qual não existe troca, atinando que 

esta é mediada pelo dinheiro enquanto mediador universal. 

O conceito de “fetichismo” designa uma ilusão ligada à forma de aparição do valor, 

ou seja, à sua forma fenomenal. Isto implica a indissociabilidade entre a teoria marxiana do 

valor e o conceito ou, caso, assim, se queira, a teoria ou a doutrina do fetichismo, de Marx. A 

confusão de aparência com essência no fetichismo aparece porque, na sociedade capitalista, o 

valor parece algo inerente às mercadorias, natural a elas. Marx (2006, p. 94) diz: 

 

A mercadoria é misteriosa simplesmente por encobrir as características sociais do 

próprio trabalho dos homens, apresentando-as como características materiais e 

propriedades sociais inerentes aos produtos do trabalho; por ocultar, portanto, a 

relação social entre os trabalhos individuais dos produtores e o trabalho total, ao 

refleti-la como relação social existente, à margem deles, entre os produtos do seu 

próprio trabalho. Através dessa dissimulação, os produtos do trabalho se tornam 

mercadorias, coisas sociais, com propriedades perceptíveis e imperceptíveis aos 

sentidos. [...] Uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a 

forma fantasmagórica de uma relação entre coisas.  

 

Quando se vê mercadorias, vê-se relações entre coisas. Aqui, nós temos uma 

inversão. As relações sociais ao invés de serem relações entre indivíduos humanos, se nos 

apresentam, sob a lógica do capital, como que moldadas por relações de uma coisa com outra, 

de uma mercadoria com outra. Então, os indivíduos sucumbem diante dos produtos, das coisas. 

Há uma coisificação dos indivíduos humanos e uma contraposta humanização das coisas, das 

mercadorias. Estas, portanto, se sobrepõem aos homens. Tal situação caracteriza, precisamente, 

a violência da forma mercadoria.  

Norman Geras comenta, didaticamente, como Marx sustenta que, 

                                

as propriedades conferidas a objetos materiais na economia capitalista são reais e não 

produtos da imaginação. Só que não são propriedades naturais. São sociais. 

Constituem forças reais, não controladas pelos seres humanos e que, na verdade, 
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exercem controle sobre eles: são as “formas de aparência” objetivas das relações 

econômicas que definem o capitalismo. Se essas formas são tomadas como naturais, 

isto se deve a que seu conteúdo ou essência social não é visível imediatamente e só 

pode ser revelado pela análise teórica (FETICHISMO, 1988, p. 149). 

 

Marx (2006, p. 98) chega mesmo a dizer que:  

 

Formas dessa natureza constituem as categorias da economia burguesa. São formas 

de pensamento socialmente válidas, portanto objetivas, ajustadas às relações desse 

modo de produção historicamente definido, a produção de mercadorias. Todo o 

mistério do mundo das mercadorias, todo o sortilégio e a magia que enevoam os 

produtos do trabalho, ao assumirem estes a forma de mercadorias, desaparecem assim 

que examinamos outras formas de produção. 

                               

O nosso filósofo relaciona o fetichismo com o modo de produção especificamente 

capitalista. Tenta nos fazer compreender a nossa relação enquanto indivíduos humanos e as 

mercadorias. Os indivíduos produzem as mercadorias; mas elas parecem ganhar vida própria. 

Elas se emancipam de quem as produziu. O criador perde o controle sobre a sua criação, e as 

criaturas passam a dominar o seu próprio criador. Isto é, no mínimo, perturbador. Parece 

mágica. Na realidade, há aqui, um paradoxo. O que, na verdade, é uma assombração. Somos 

todos nós, proletários: assombrados, violentados, cotidianamente, pelo poder que as 

mercadorias assumiram no mundo que elas comandam, ou seja, na sociabilidade do capital.  

É assim que as mercadorias, então, assumem formas fantasmagóricas que passam a 

assombrar os seus produtores diretos, os trabalhadores assalariados. Estabelece-se um ciclo 

mágico em que as coisas vão tomando o controle, e os seres humanos ficando sempre, e cada 

vez mais, mediante os avanços tecnológicos e o correspondente progresso e enriquecimento 

utilitário das mercadorias, submetidos a elas. Isso quer dizer, como já alertara Marx que, na 

sociabilidade do capital, quanto mais elaborado é o produto, mais empobrecido material e 

espiritualmente estará o trabalhador. Isto nada mais é do que o resultado das relações de 

trabalho, sob o capitalismo, nas quais os trabalhadores perdem o controle sobre o produto do 

seu próprio trabalho – as mercadorias. 

Bruschi (2016, p. 65) comenta, satisfatoriamente, que: 

 

O “sensível-suprassensível” da mercadoria é o fato de que, de um lado, ela é uma 

coisa (ou um serviço) perceptível aos sentidos, com utilidade e composição concreta 

e material, mas, de outro, tem propriedades imperceptíveis aos sentidos 

(“suprassensíveis”): possui valor, com o qual se iguala, nas trocas, a outras 

mercadorias. 
 

Nós jamais vemos algo que é elementar. Que todas as mercadorias, quer seja uma 

poltrona, uma garrafa de vinho, uma água engarrafada etc., são produtos da atividade dos 
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indivíduos humanos, dos trabalhadores. Por exemplo, ao nos depararmos com coisas tais como 

uma garrafa de água, uma poltrona e um computador, que seja, vemos sempre isto como uma 

relação entre coisas. No entanto, as coisas ou mercadorias, como as nossas roupas, os carros, 

casas, quaisquer que sejam elas, somos nós trabalhadores que as produzimos. E, 

contraditoriamente, nós não vemos as relações de trabalho entre nós – os trabalhadores. A 

relação entre os trabalhos, entre os trabalhos individuais, a atividade humana, expressam-se 

como relações entre coisas. Quer dizer, cotidianamente, os trabalhadores produzem as coisas 

que são vendidas, compradas, trocadas. As relações sociais se tornaram reificadas, tornaram-se 

relações entre coisas; e não entre seres humanos. E isso não é um erro da nossa consciência, as 

coisas se comportam assim mesmo, dessa maneira. 

Vejamos um exemplo taxativo, cabal. As pessoas passam fome. Segundo um estudo 

do Instituto Internacional de Investigação sobre Política Alimentar (IFPRI, na sigla em inglês) 

mostra que pelo menos 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, hoje93. E este número não 

para de crescer. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

diz que a fome vem crescendo “por consequência dos conflitos armados, mudanças climáticas 

e da deterioração de algumas economias”94. Naturalmente, isto evidencia o agravamento da 

crise estrutural do capital. Contudo, ainda segundo a própria FAO, existem, hoje, alimentos 

para alimentar a humanidade duas ou três vezes. Qual é o grande problema? Por que é que as 

pessoas passam fome? Porque as pessoas não têm capacidade monetária de comprar os 

alimentos95. Há alimentos suficientes; porém, há pessoas com fome. Portanto, a sociedade 

burguesa se rege por relações mercantis. São as mercadorias que dominam o mundo. O mundo 

capitalista é construído sob a lógica da forma mercadoria sendo, então, estruturado, 

determinado pelo padrão violento da forma mercadoria. 

Como estamos enfatizando, a forma mercadoria dá o tom da sociabilidade do 

capital, da sociabilidade atual. E uma necessidade constante do modo de produção capitalista é 

o aumento e o aperfeiçoamento da logística da produtividade. Isso se dá devido à concorrência 

entre as empresas capitalistas, bem como para buscar aumentar a taxa de lucro mediante o 

                                                             
93 CRAIDE, Sabrina. “1 bilhão de pessoas passam fome no mundo. Pesquisa mostra que cerca de 1 bilhão de 

pessoas passam fome no mundo”. Amambai Notícias. Postado em 05/01/2018. Disponível em: 

<http://www.amambainoticias.com.br/mundo/1-bilhao-de-pessoas-passam-fome-no-mundo>.  
94 Ver a reportagem de Letícia Cotta para o Correio Braziliense: “Número de pessoas que passam fome cresce em 

todo o mundo, aponta estudo”, postada em 05/12/2017. Disponível em: 

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2017/12/05/internas_polbraeco,645718/quantas-

pessoas-passam-fome-no-mundo.shtml>.  
95 Conforme palestra proferida pelo prof.  Dr. Frederico Costa no Grupo de Pesquisa Ontologia do Ser Social, 

História, Educação e Emancipação (GPOSSHE): “O fetichismo da mercadoria e a sociabilidade atual”, em 28 

set./2017. Universidade Estadual do Ceará (UECE). 
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incremento da mais-valia relativa. No entanto, no capitalismo, o racionalmente possível é 

apenas um fragmento. Ou conforme o excelente exemplo de Wolgang Fritz Haug (1997, p.150): 

 

O desenvolvimento do poder dirigente do capitalismo nos Estados Unidos mostra 

drasticamente como cada avanço na produtividade, no âmbito do capitalismo, faz 

aumentar ainda mais as potências destrutivas desse tipo de produção, levando à 

aniquilação do capital e das forças produtivas no conjunto da sociedade, sob a forma 

de crises e guerras; sabotam-se as possibilidades técnicas; o exército de miseráveis e 

desempregados cresce incessantemente, e uma parte desse exército é absorvida pelas 

forças armadas, sendo duplamente arrastada para a aniquilação,  ao massacre de outros 

povos e ao próprio extermínio no campo de batalha.  

 

Como havíamos aludido, um pouco mais acima, estamos enfrentando uma relação 

de aparência e essência, pois na aparência, a forma social burguesa estaria estruturada na base 

de   relações entre coisas, de mercadorias com mercadorias. Contudo, por trás dessa relação 

entre mercadorias, temos relações humanas, relações sociais, temos os trabalhos dos 

trabalhadores.  

Somente na sociabilidade do capital, embasada na forma mercadoria e na 

propriedade privada dos meios de produção, na qual predominam as relações de mercado, em 

que os trabalhos executados são mensurados uns em relação aos outros, através da redução ao 

padrão comum do dinheiro, sendo esse o modo pelo qual o trabalho privado é tornado social96, 

é que se estabelece a fetichização das mercadorias e a correspondente reificação das relações 

sociais, na qual as relações entre as pessoas é mediada pelas coisas, isto é, pela forma 

mercadoria enquanto fundante da sociabilidade do capital97. Então, é isto que leva a que Marx 

(2006, p. 97-98) escreva como a  

 
forma acabada do mundo das mercadorias, a forma dinheiro, que realmente dissimula 

o caráter social dos trabalhos privados e, em consequência, as relações sociais entre 

os produtores particulares, ao invés de pô-las em evidência. Quando afirmo que 

casaco, botas etc. estabelecem relações com o linho, como encarnação universal do 

trabalho humano abstrato, causa espanto o absurdo da afirmação. Mas, quando os 

produtores de casaco, botas etc., estabelecem relação entre essas mercadorias e o linho 

(ou entre elas e o ouro ou a prata, o que nada muda na substância da coisa), como 

equivalente universal, ou encarnação universal do trabalho humano abstrato, é 

precisamente sob aquela forma absurda que expressam a relação entre seus trabalhos 

particulares e o trabalho social total [grifo nosso]. 
 

                                                             
96 Conferir também o verbete Mercadoria, fetichismo da: MOHUN, Simon. In: OUTHWAITE, W; 

BOTTOMORE, T. (Editores). Dicionário do pensamento social do século XX, 1996, p. 461. 
97 “Reificação é o ato (ou resultado do ato) de transformação das propriedades, relações e ações humanas em 

propriedades, relações e ações de coisas produzidas pelo homem, que se tornaram independentes (e que são 

imaginadas como originalmente independentes) do homem e governam sua vida. Significa igualmente a 

transformação dos seres humanos em seres semelhantes a coisas, que não se comportam de forma humana, mas 

de acordo com as leis do mundo das coisas” (REIFICAÇÃO, 1988, p. 314). 
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 É essa forma absurda, insana e incurável, o caráter distintivo do capital. Ou da 

fetichização da sociabilidade do capital, portanto, de uma sociabilidade estranhada, alienada. 

Esta separa os indivíduos através de uma brutal concorrência e da consequente antinomia e 

atomização entre eles, impelidos que são a se tornarem possuidores de mercadorias, quer seja 

pela exploração constrangedora da força de trabalho, quer seja na utilização da propriedade 

privada dos meios de produção de acordo com os interesses exclusivos das classes dominantes, 

a saber, os capitalistas (o capital encarnado). 

Faz-se mister, ainda, ressaltar uma outra imposição do mundo das mercadorias. 

Recordemos que os trabalhadores estão também assujeitados, compulsoriamente, à “exploração 

secundária”, mediante o funcionamento estrutural da produção e a correspondente circulação 

de mercadorias, a se tornarem forçosamente consumidores, a fim de que se complete o fluxo 

do capital: produção, circulação (comércio) e lucro, pois, somente deste modo o capitalista 

chega ao seu êxtase, qual seja, a contínua acumulação e concentração privada e individual da 

riqueza. O que deixa patente o sórdido egoísmo burguês. Contudo, atentemos, como nos alerta 

David Harvey (2013, p. 48), para que: 

 

O que interessa a Marx, porém, não são as implicações morais. Seu interesse é mostrar 

como o sistema de mercado e a forma-dinheiro disfarçam as relações reais por meio 

da troca de coisas. Ele não está dizendo que esse disfarce, que ele chama de 

“fetichismo” (e note que o uso que Marx faz desse termo é técnico e absolutamente 

distinto de outros usos comuns), é mera ilusão, uma construção artificial que deve ser 

desmontada quando bem entendermos. 

 

De fato, nós tomamos decisões tangíveis com base na nossa percepção e manuseio 

prático das coisas com as quais nos relacionamos cotidianamente. As coisas, realmente, 

aparecem como aquilo que elas são e podemos observá-las naturalmente no modo como elas se 

manifestam, o que implica a nossa convivência com elas, muito embora, através da análise 

teórica passamos a ter ciência que elas mascaram as relações sociais. 

Marx (2006, p. 97) diz:  

 

Refletir sobre as formas da vida humana e analisá-las cientificamente é seguir rota 

oposta à do seu verdadeiro desenvolvimento histórico. Começa-se depois do fato 

consumado, quando estão concluídos os resultados do processo de desenvolvimento. 

As formas que convertem os produtos do trabalho em mercadorias, constituindo 

pressupostos da circulação das mercadorias, já possuem a consistência de formas 

naturais da vida social, antes de os homens se empenharem em apreender, não o caráter 

histórico dessas formas, que eles, ao contrário, consideram imutáveis, mas seu 

significado. Assim, [...] só a expressão comum, em dinheiro, das mercadorias induzia a 

estabelecer-se sua condição de valor. 
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Insano é o ocultar da relação humana do trabalhador que está por trás da produção 

de mercadorias.  É como se as relações humanas concretas, as relações de trabalho, 

desaparecessem. Assim, o ser humano passa a dar lugar a um objeto, a um utensílio, a uma 

mercadoria como algo que parece adquirir vida própria. Parece que as mercadorias se trocam 

naturalmente. Não se vê por trás disso a atividade vital do trabalhador98. 

O fetichismo da mercadoria escamoteia os processos, as relações de trabalho. Mais 

esconde do que revela tais relações. Quer dizer, esconde o caráter social da produção das 

mercadorias ao aparentar na troca, na sua configuração exterior, um processo que traz embutido, 

sob a consistência de formas naturais da vida social, nas coisas, nas mercadorias, o seu mais 

justo valor. 

Todavia, é a própria realidade que produz o seu ocultamento. Há, à vista disso, uma 

inversão real. Portanto, a modificação, a transformação do mundo das mercadorias não pode se 

dar apenas na subjetividade. Quer dizer, na mudança do sujeito, na modificação exclusiva da 

consciência individual. A inversão deverá ser promovida também na realidade, isto é, nas 

condições objetivas que promovem a inversão na consciência ao embotar-lhe a adequada 

compreensão do mundo, através da fetichização das relações sociais pelo fetichismo da 

mercadoria. Há, de fato, uma ordem social objetiva que precisa ser subvertida para que os 

indivíduos desmascarem, com clareza meridiana, as relações sociais fetichizadas, próprias do 

mundo das mercadorias, do regime do capital. 

Segundo Marx, o capital desenvolvido se apresenta em uma fórmula trinitária: lucro 

(lucro do empresário + juro), terra-renda fundiária, trabalho-salário, sendo que nisto se encerra 

todos os mistérios do processo social de produção. Então,  

 

quando a fórmula capital-lucro, ou melhor capital-juro, terra-renda fundiária, 

trabalho-salário, essa trindade econômica, passa a configurar a conexão entre as partes 

componentes do valor, da riqueza em geral e as respectivas fontes, completa-se a 

mistificação do modo capitalista de produção, a reificação das relações sociais, a 

confusão direta das condições materiais de produção com a determinação histórico-

social dessas condições; é um mundo enfeitiçado, desumano e invertido, onde os 

manipansos, o senhor Capital e a senhora Terra, protagonistas sociais e ao mesmo 

tempo coisas, fazem suas assombrações. (MARX, 2008, p. 1094). 

 

Capital-lucro, terra-renda, trabalho-salário – “a fórmula trinitária” – são formas 

alienadas e irracionais que estruturam a aparência do mundo e com as quais estamos, enquanto 

                                                             
98 Conforme o Seminário Temático IV - Leitura de "O Capital" e Educação: a violência estrutural do capitalismo 

e a (de)formação humana, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal do Ceará – PPGE/FACED/UFC, ministrado pelos professores Dr. Frederico Jorge 

Ferreira Costa e Dr. Fábio José de Queiroz. 
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classe proletária, obrigatoriamente imbricados. A economia vulgar, limitada pela 

superficialidade do seu método empirista, observa essa trindade como que compartimentada, 

não reconhecendo as conexões internas da sua própria lógica estrutural. Dito de outro modo, a 

economia política não dá conta da relação de causalidade que conforma a “trindade econômica” 

do regime do capital enquanto estreita ligação dos elementos que compõem o seu contexto, 

como vínculo lógico que se faz necessário a este, posto que tais elementos lhe são inerentes e 

propriamente estruturais. E, assim, pensa as relações sociais de produção convertidas em coisas, 

portanto, reificadas, coisificadas, e naturalizadas, consequentemente, eternizadas, acabadas, 

consumadas, de uma vez por todas. Dessa forma, os economistas burgueses, de acordo com os 

interesses das classes dominantes, formulam a reificação autônoma das estruturas sociais do 

capitalismo, desconsiderando, em elaborações a-históricas, as condições materiais de produção 

em suas, próprias e particulares, determinações histórico-sociais.  

Quer isto dizer que a economia política não consegue reconhecer a reciprocidade e 

a simultaneidade dos elementos que compõem a estrutura do sistema capitalista. Por exemplo, 

não pode dar conta de como o capital implica a exploração do regime do salariato, e o salário 

resulta da necessária exploração estrutural e violenta do regime do capital, enquanto relações 

sociais e históricas específicas, ficando, assim, a pretensa ciência da economia rebaixada à 

condição de mera apologética do capitalismo, inviabilizando qualquer perspectiva crítica no 

que diz respeito ao modo de produção capitalista. Uma vez que não consegue acompanhar 

dialeticamente o movimento histórico do capital, acaba por perder o seu fluxo e, assim, não 

sabe expor como o seu processo de produção somente pode ser devidamente entendido quando 

adequadamente relacionado ao seu processo global, o qual se efetiva no lucro e na acumulação 

deste como capital, implicando a retroalimentação do próprio sistema, mantendo e reafirmando 

a exploração e a consequente violência da própria lógica estrutural deste, contra as classes 

trabalhadoras. 

Já Marx, ao contrário, permitam-nos repetir, é enfático e, aqui, precisamente, 

cirúrgico, ao conceituar o capital. Deste modo, Karl Marx (2008, p. 1077-1078) assevera: 

 

Capital, terra, trabalho! Mas, o capital não é coisa, mas determinada relação social de 

produção, pertencente a uma formação histórica particular da sociedade, e essa relação 

se configura numa coisa e lhe dá caráter social especifico. [...] O capital são os meios 

de produção convertidos em capital, os quais em si não são capital como o ouro ou a 

prata em si, tampouco são moeda. São meios de produção monopolizados por 

determinada parte da sociedade, os produtos e condições de atividade da força de 

trabalho os quais se tornam autônomos em oposição à força de trabalho viva e, em 

virtude dessa oposição, se personificam no capital. O capital são os produtos gerados 

pelos trabalhadores e convertidos em potências autônomas dominando e comprando 

os produtores, e mais ainda são as forças sociais e a forma do trabalho com elas 
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conexa, as quais fazem frente aos trabalhadores como se fossem propriedades do 

produto deles. Temos aí portanto determinada forma social, envolvida numa névoa 

mística, de um dos fatores de um processo social de produção fabricado pela história. 

 

Nessa mesma linha de pensamento, podemos dizer que a inversão promovida pelo 

mundo das mercadorias, sobre a qual Marx nos sugere refletir quando o mesmo discorre sobre 

o fetichismo, não é, como já frisamos, meramente subjetiva. Não é um erro que está presente 

na incapacidade dos indivíduos em verem a realidade. Tal inversão é real. Por isso, a 

modificação não pode ser somente da subjetividade, reafirmamos. Não devemos ter a ilusão 

que o processo de fetichização, ou em um sentido, talvez, mais ampliado, a alienação (alienação 

negativa, ver supra nota 46, p. 45)99 não é só do sujeito, quer dizer, tal processo tem origem na 

inversão real do mundo. Por isto, Marx sabe que a solução que se refere ao que as coisas 

realmente são, não pode ser só subjetiva. Faz-se necessário subverter materialmente, no sentido 

concreto, o processo que gera o fetichismo, visto que a inversão está na realidade. É, portanto, 

objetiva.  

Marx toma o fetichismo como parte de um regime social que precisa ser suprimido 

como condição da supressão mesma do fetichismo da mercadoria. Então, Marx toma isso 

objetivamente e não subjetivamente. Ele não separa a supressão do fetichismo da supressão do 

modo de produção capitalista. Tal tarefa não é, no entanto, uma questão meramente acadêmica 

ou gnosiológica, muito embora caiba à teoria descobrir o conteúdo essencial oculto da forma 

mercadoria, enquanto força social que sujeita as pessoas ao domínio dela; tal forma não será 

somente com o seu desvelamento, dissolvida. Dura enquanto durar a sociedade burguesa. Só 

com a revolução socialista, que levará, segundo Marx, ao comunismo; o processo econômico 

será transparente para os produtores diretos e poderá ser por eles controlado. 

Mas, a crítica da economia política, de Marx, entremeia-se a um programa teórico 

interdisciplinar. Assim, a teoria do fetichismo não se resume à esfera da economia. Muito pelo 

contrário, esta teoria vai se estender para outros círculos das relações humanas. O judiciário, 

por exemplo, não é visto como um sistema de relações sociais. O que se vê é o juiz, a lei, a 

norma etc. Quer dizer, a instituição é constituída por relações coisificadas. Contudo, tomemos 

a coisa mais adequadamente, quer dizer, teoricamente. Ou como gostava de escrever Marx, 

vejamos a coisa mais de perto. 

                                                             
99 Há em Marx, como pudemos ver, por exemplo, no desenvolvimento do item em tela, três conceitos, entre outros, 

“que se encaixam e se articulam: alienação, fetichismo, reificação”. Ver também esta afirmação em Bensaïd (2013, 

p. 47). 
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Na sua crítica à teoria geral do direito, desde uma profunda análise da estrutura 

jurídica, o jurista soviético Evgeny Pachukanis, fundamentado na teoria marxiana da 

mercadoria e do valor, aproxima a forma jurídica da forma mercadoria. Sendo esse o caráter 

essencial da sua obra. Este jurista e também, pode-se dizer, filósofo do direito, declara mesmo 

que: “depois de Marx, a tese fundamental, a saber, de que o sujeito jurídico das teorias do direito 

se encontra numa relação muito íntima com o proprietário das mercadorias, não precisava mais 

uma vez ser demonstrada”. (PACHUKANIS, 1988, p. 08). 

Para Marx, a economia política tem origem no surgimento da forma mercadoria 

como elemento fundante da sociedade de trocas generalizadas. E, segundo Pachukanis (1988, 

p. 24), correlatamente, “apenas a sociedade burguesa capitalista cria todas as condições 

necessárias para que o momento jurídico esteja plenamente determinado nas relações sociais”. 

Ocorre que nas sociedades pré-capitalistas, a exemplo das formações societárias 

comunitárias, ou que se queira, familiais ou gentílicas, como é o caso da forma social feudal, 

medieval, não existe a figura do indivíduo, do sujeito. O indivíduo ali é dissolvido em um 

sistema estamental hierárquico no formato de relações sociais fixistas, havendo, assim, pouca, 

ou quase nenhuma, mobilidade social. Outrossim, as relações de propriedade que fundam a 

sociedade feudal, se balizam na imobilidade delas. A propriedade tida como a fonte da riqueza 

é a propriedade de raiz, imobiliária, ou seja, a terra. A qual é inalienável. 

É somente o processo de evolução histórica da economia mercantil-capitalista, que 

tem por base ontológica o movimento da propriedade que transita para a sua forma 

eminentemente e essencialmente móvel, e que, deste modo, vem, portanto, necessariamente, a 

estabelecer relações sociais que marcam a imprescindibilidade da liberdade e da igualdade 

política dos indivíduos. Nesta medida, nasce a noção de sujeito, ou seja, daquele que pode agir 

conforme a sua própria vontade particular, de acordo com os seus interesses privados. Nestes 

termos, Pachukanis (1988, p. 10) diz: “desde que as relações humanas têm como base as 

relações entre sujeitos, surgem as condições para o desenvolvimento de uma superestrutura 

jurídica, com suas leis formais, seus tribunais, seus processos, seus advogados etc.” 

 Acontece que a existência da forma jurídica se faz necessária desde que exista 

relações de trabalho e propriedade segundo o princípio da troca de equivalentes, quer dizer, o 

princípio que fundamenta a sociedade capitalista. Tal princípio é político, visto que é um 

princípio de classe, de uma sociedade, porquanto, construída pela exploração do trabalho livre, 

da compra e venda da força de trabalho no mercado. Exige, então, a existência do direito, para 

regulamentar o contrato entre vendedores e compradores livres, isto é, vê-se nascida a 

necessidade da regulamentação da atuação dos agentes da troca de mercadorias. Deste modo, 
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podemos, então, ter ciência, com base nas formulações que vimos expondo na démarche do 

presente trabalho, que o fundamento próprio do direito é a violência. 

 

O exemplo da polícia é claro. A polícia fundamenta e conserva o direito: fundamenta 

porque administra-interpreta a lei em suas mãos, e conserva porque está a serviço dos 

fins do direito.  

Sob essa perspectiva, as consequências da relação violência-direito estabelece-se 

explicitamente. A força que torna possível usar violência a partir do Estado moderno 

provém do direito. O que chamamos “violência de Estado” é um tipo de violência que 

recorre à força proveniente do direito ou delegada a ele, como crença constitutiva do 

pacto social, para fundar e defender sua ação com o fim de manter o Estado, ou para 

destruir o outro, sua ameaça. Por isso é tão claro o exemplo da polícia, na qual, 

fundação e conservação de direito são simultâneos em sua atuação. (ARENSBURG, 

2018, p. 152). 

 

A forma jurídica surge, então, como um fetiche, que nominamos fetichismo 

jurídico, enquanto entidade que, ao mesmo tempo, aparece presente e ausente nas relações que 

configuram o trabalho assalariado. Porquanto, ao mediar legalmente as ações práticas, quer 

dizer, políticas, atua de forma dissimulada, vindo supostamente a garantir, através da 

instrumentalização institucional pela forma da lei, a plenitude da igualdade e da liberdade, como 

aspiração de uma suposta subjetividade identitária dos indivíduos. Contudo, na prática, ou seja, 

no domínio da política, a forma jurídica escamoteia as relações de dominação e exploração às 

quais estão submetidos os trabalhadores assalariados pelos interesses de classe dos capitalistas. 

Sendo assim, portanto, a própria forma jurídica diz o que ela é, a saber, um fetiche – o 

fetichismo jurídico. A sua prática é o direito que tem a violência como seu fundamento. 

Por essa razão, consequentemente, o comunismo prescinde do direito, sendo a 

teoria marxista do direito, uma crítica ao direito. Ou, como nos diz Pachukanis (1988, p. 27), 

“o aniquilamento das categorias do direito burguês significará nestas condições o aniquilamento 

do direito em geral, ou seja, o desaparecimento do momento jurídico das relações humanas.” 

Examinemos, agora, alguns elementos que configuram a universidade, para dar 

mais um exemplo, de como o fetichismo excede as relações estritamente econômicas. Desta 

feita, adentremos, um pouco, no campo educacional, objeto que, como já anunciamos, nos 

interessa mais de perto. A universidade é um sistema social no qual só se vê o aluno, o 

coordenador, o diretor, a hierarquia, que são formas fetichizadas.  

Há professores nas nossas universidades que ministram brilhantes aulas, fazem 

conferências excepcionais, são excelentes orientadores, são engajados politicamente, e, à vista 

disto, os estudantes os admiram e os respeitam. Muitos os têm mesmo como modelo de 

profissional. Porém, estes mesmos professores não têm, ao que nos parece, o devido 

reconhecimento institucional. Os seus estudantes percebem isso e ficam perplexos.  
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Na universidade, o professor só é considerado realmente um pesquisador se 

publicar, distribuídos em espaços de tempo pré-determinados, artigos científicos em periódicos 

criteriados pelos órgãos credenciados de fomento acadêmicos institucionalizados e 

reconhecidos pelo Estado. Assim, os professores ficam submetidos, escravizados a isso. Só 

podem abrir vagas para orientação acadêmica, mediante a sua produtividade. É, por 

consequência, uma relação que está pautada no fetiche. Porque não se vê relações humanas; vê-

se relações entre coisas. E onde está a raiz disso? Em uma sociabilidade mercantil, na qual a 

relação entre os indivíduos humanos é mediada pelos produtos do seu trabalho, como coisas 

que devem ser quantificadas, mensuradas, vendidas e compradas. 

O docente universitário inicialmente encontra satisfação e motivação no trabalho. 

Porém, em sua rotina laboral, acaba submetido a uma espiral de cobranças em torno do 

produtivismo acadêmico, intensificado pela concorrência violenta entre os próprios colegas. E 

isso porque a obtenção de recursos para custear projetos de pesquisa, de bolsas destinadas tanto 

a docentes como a discentes, tudo está subjugado à lógica produtivista. 

Em um Estudo de Caso conduzido com docentes de pós-graduação da Universidade 

Federal do Pará – UFPA, com o objetivo de compreender a reconfiguração da subjetividade 

docente implicada das políticas neoliberais aplicadas à educação superior, vemos resultados 

que podem sugerir a conscientização da categoria dos professores universitários assujeitados à 

condição de fantoches das relações fetichizadas na academia. Permitimo-nos citar aqui, apenas 

um depoimento de um dos docentes entrevistados. Depoimento este que nos parece deveras 

emblemático do controle acadêmico ao qual nós professores estamos subordinados. Esta fala é, 

por si mesma, esclarecedora da violência laboral que todos nós, professores pesquisadores, 

sofremos. Portanto, aqui, dispensamo-nos de comentários.  

 

Porque o que eu vejo é o seguinte, eu vejo que o sistema criou uma lógica de disputa 

interna na produtividade, entendeu, então é uma vaidade muito grande que tem. 

Porque você passa a se projetar no meio acadêmico, passa a se ... Agora mesmo recebi 

e-mail de um colega meu: “Ah, estou aqui em Paris”. O outro tá lá em Londres, o 

outro veio de Portugal. Hoje, tudo hoje, os três e-mails. O que está lá em Paris disse: 

“Ah! Eu tô muito arrasado porque o pessoal entrou em greve das companhias aéreas”. 

Lá de Paris. Ele estava com medo de não poder voltar. Aí a gente caiu na risada: 

“Imagina, a gente tá morrendo de pena de ti”. É assim sabe, a gente vê muito isso, 

você passa a conquistar outros espaços que você não conquistava antes, ganha 

notoriedade, ganha projeção ... Agora o que vejo é assim, o clima institucional entre 

colegas é individualista, é um querendo derrubar o outro, é um querendo passar a 

perna no outro. Tu submetes um projeto para financiamento ninguém sabe, só sabe 

quando sai o resultado. (MEGUINS, 2015).  

 

Já da parte do estudante, encontramo-nos com um outro dilema, constitutivo destes 

mesmos sintomas patológicos da sociedade capitalista atual. Estes mesmos que nós estamos 
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analisando, ou seja, de como os objetos materiais, ou serviços, possuem certas características 

que lhes são conferidas pelas relações sociais dominantes, enquanto relações sociais entre 

coisas, que aparecem como que as suas propriedades se lhes pertencessem naturalmente, ao que 

Marx conceituou como fetichismo.  Nesta análise, então, podemos também nos reportar ao que 

nos facultamos denominar de fetichismo acadêmico, o qual é estabelecido como uma forma de 

violência, no que se refere tanto aos docentes, quanto aos discentes. Prossigamos. Com este 

termo queremos nos referir à relação peculiar que ocorre entre professores orientadores e 

estudantes orientandos dos programas de pós-graduação universitários. Com os nossos 

professores doutores, orientadores; não todos, é claro, contudo, um contingente considerável 

destes. Muitas vezes, eles impõem aos seus orientandos exigências que são, diríamos, 

peremptórias; supostamente, universalmente, acadêmicas, tolhendo, entre outros, por este meio, 

o processo de criatividade teórica dos pós-graduandos, algo absolutamente essencial à sua 

formação, o que antes de mais nada, significa violentar a subjetividade intelectual dos seus 

educandos. 

Os doutores delimitam o tema, fazem cortes epistemológicos na pesquisa, 

influenciando diretamente o norte que o estudante havia traçado previamente. Nada a reclamar, 

muito pelo contrário, se esse trabalho fosse conscienciosamente esmerado, resultado de uma 

ação reflexiva, quer dizer, tanto crítica quanto autocrítica, basicamente, envolvendo a história 

de vida, de classe social e acadêmica, do estudante. Contudo, o que estamos a relatar, que 

consideramos expressão de relações fetichizadas no trato entre professor e estudante, nesse 

processo, é que, sob vários aspectos, a orientação caminha conforme os pontos de vista 

exclusivos e muito particulares do professor, os quais representam interesses das próprias 

pesquisas dele, individualmente. Procuram, com isso, também marcar posições conforme suas 

próprias reflexões intelectuais que querem ver divulgadas e propagadas nas comunidades 

acadêmicas. E isto não deixaria de ser coerente, se não se fizesse em desacordo com os 

interesses intelectuais dos orientandos que, naturalmente, podem ser outros; mas que, nessa 

condição, vêm sempre a reboque, isto é, ficam sempre submetidos ao domínio e ao “micro 

poder”100 acadêmico dos orientadores.  

Mais uma vez, temos, assim, as relações acadêmicas não como relações entre 

pessoas; mas como relações entre coisas, a saber, a titulação, o rankeamento, a pontuação no 

                                                             
100 Com o uso deste termo estamos nos reportando a Michael Foucault (1926-1984). “Para Foucault, poder não se 

tem, se exerce. Preocupa-se com o surgimento das instituições, como a clínica, por exemplo. Na origem destas 

(Igreja, escola, etc.), para o autor, há um ‘micropoder’, e todos se unem em ‘microesferas’, que exercem poder 

sobre os indivíduos, interferindo na sua autonomia, tornando-os mansos, subsistentes”  

[https://agoradapuc.wordpress.com/2012/06/19/os-micropoderes-de-foucault/].  
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currículo, a concessão de bolsas dos órgãos de fomento etc., além da escandalosa, indecente e 

exaltada “fogueira” de vaidades, própria do narcisismo acadêmico (características de 

personalidades que, é claro, estão atreladas à submissão da exploração do trabalho), notório no 

métier, na atuação, da grande maioria dos nossos departamentos acadêmicos. Manifestações 

estas, afirmamos, das relações fetichizadas na academia. Quer isto dizer que as 

individualidades, as personalidades, sob o capitalismo, são deformadas a partir do modo como 

nós produzimos nossas condições materiais de vida. Conforme Marx (2016, p. 74-75, nota 18): 

 

O que sucede à mercadoria ocorre, de certo modo, ao ser humano. O homem se vê e 

se reconhece primeiro em seu semelhante, a não ser que já venha ao mundo com um 

espelho na mão ou como um filósofo fichtiano para quem basta “eu sou eu”. Através 

da relação com o homem Paulo, na condição de seu semelhante, toma o homem Pedro 

consciência de si mesmo como homem. Passa, então, a considerar Paulo – com pele, 

cabelos, em sua materialidade paulina – a forma em que se manifesta o gênero 

homem101. 

 

Mas, voltemo-nos, ainda, mais especificamente, para a esfera da economia, uma 

vez, que esta, agora mesmo, continua a demandar-nos alguns outros esclarecimentos que nos 

possibilitem uma mais adequada compreensão do fenômeno que Marx denominou de 

“fetichismo da mercadoria”. Na sociedade capitalista, é o mercado que vai dizer se o que é 

produzido é necessário ou não. Nas relações sociais mercantis capitalistas, o trabalho é 

produtivo se der lucro. O critério é sempre o mercado: a circulação de compra e venda. Caso 

não se consiga vender o que é produzido, tais produtos não fazem parte do trabalho social total 

e é, portanto, inútil. Atentemos que o trabalho social total tem o caráter de trabalho abstrato. 

Bruschi (2016, p. 69) consegue esclarecer, adequadamente, o uso da expressão “trabalho social 

total”, ao escrever que: 

 

No capitalismo, o trabalho não é diretamente social, e somente no mercado os 

produtores saberão se o trabalho individual despendido será reconhecido pela 

sociedade. Apenas o trabalho daqueles produtores que realmente vendem suas 

mercadorias torna-se parte do trabalho social total. 

 

Para finalizar este item, parece-nos suficiente relembrar que, no capitalismo, como 

vimos, nós estamos sempre equiparando atividades humanas, trabalhos humanos, relações 

humanas, mas não nos damos conta disso. Ou seja, esse mundo reificado, coisificado, 

fetichizado, que substitui as relações humanas pelas coisas, que são inertes, torna-se natural. As 

relações são, então, naturalizadas. E isso só acontece através da mediação da atividade que 

                                                             
101 Segundo Lucien Sève (1975, p. 204, nota 1), “todo o desenvolvimento científico contemporâneo da ‘psicologia 

do espelho’, de Wallon a Lacan, se encontra aqui prefigurada”.  
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reifica, da atividade que coisifica, pois, vivemos nessa relação, permanentemente.  

Independentemente da nossa vontade, nós reproduzimos essas relações fetichizadas. É por isto 

que Marx diz que os homens não se dão conta de que eles mesmos igualam, na troca, seus 

trabalhos diferentes, de acordo com sua qualidade comum de trabalho humano, trabalho 

humano homogêneo. Leiamos na letra do próprio autor. “Ao igualar, na permuta, como valores, 

seus diferentes produtos [os trabalhadores], igualam seus trabalhos diferentes, de acordo com 

sua qualidade comum de trabalho humano. Fazem isto sem o saber” (MARX, 2006, p. 96). 

[Grifo nosso]. Isto faz com que nós mesmos criemos e mantemos os nossos próprios grilhões, 

a exemplo do prisioneiro do Mito da Caverna, de Platão. 

Já para concluirmos o presente capítulo, resta-nos dizer que, para Marx, a produção 

da riqueza, na sociedade burguesa, é feita mediante a atividade dos trabalhadores exercida, 

indistintamente, como trabalho abstrato, enquanto substância do valor expressa na forma 

mercadoria. O que se traduz em propriedade privada para a classe dos capitalistas que são os 

detentores dos meios de produção. 

A atividade vital dos indivíduos humanos, ou seja, o trabalho, é ontologicamente 

fundamental como mediação com a natureza para o provimento das necessidades e o 

correspondente estabelecimento da construção das condições de existência. Contudo, no 

capitalismo, que tem por princípio o trabalho abstrato e a consequente expressão da riqueza na 

forma do valor, a atividade dos indivíduos está voltada para a relação social de trabalhos e 

produtos sob a condição da dissociação entre trabalhos privados e produtos privados – resultado 

da forma mercadoria que é o fundamento da sociabilidade do capital. 

E as mercadorias, por sua vez, tornam-se expressão de valor apenas no interior das 

relações sociais mercantis-capitalistas, uma vez que as mercadorias possuem a sua objetificação 

enquanto objetivação do valor mediante a característica relacional, da troca generalizada, no 

sistema social capitalista.  Já que tudo que é produzido pelo modo de produção capitalista, só o 

é, precipuamente, conforme os ditames do valor de troca, o que para o marxismo, caracteriza o 

processo por meio do qual o trabalho humano é empreendido, no capitalismo, de forma 

alienada, submetido, violentamente, aos interesses privados de outrem. Ou seja, de outro 

homem que não o trabalhador mesmo, mas sim do capitalista: aquele que encarna o capital. Isto 

porque, vale a pena repetirmos, a forma mercadoria é, reiteremos, o fundamento da 

sociabilidade do capital. Isso é o que torna, conforme o desenvolvimento da argumentação que 

estamos desenvolvendo na presente tese, a sociedade capitalista, essencialmente, violenta, a 

partir da sua própria lógica estrutural, imanente. Sendo, deste modo, uma sociedade na qual a 

violência lhe é inerente. 
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O manipanso capital, fundado, como já mostramos, na forma mercadoria, requer 

uma cultuação e devoção exclusivas que se efetivam no consumo ou, mais precisamente, no 

consumismo deslumbrado de mercadorias. Wolfgang Fritz Haug faz (1997, p. 136), de acordo 

com a nossa compreensão, um comentário, deveras satisfatório, ao escrever que: 

 

Nenhuma pessoa possui tanta fantasia quanto o capital que espreita e seleciona a 

massa de compradores, tornando-se materialização adaptada ao mercado dos 

momentos de fantasia escolhidos. Se a reação for bem-sucedida, isto é, se a 

mercadoria for bem recebida e der lucro, a sensualidade subjetiva modifica-se então, 

com o mundo das mercadorias: esse desenvolvimento ocorre junto com a violência de 

natureza social. Essa violência e essa naturalidade expressam o caráter fetichista da 

mercadoria e do capital. (Itálico nosso). 
   

Acrescentemos, aqui, mais um elemento constituinte da lógica do capital (note o 

leitor que estamos procurando desvelar, de acordo com o pensamento de Marx, como o capital 

é produzido e se auto reproduz, enquanto relação social que perpetua elementos que lhes são 

estruturais, entre os quais estamos dando destaque à violência). Sigamos. Caso o produto, ao 

ser posto no mercado, não consiga permutabilidade, isto é, não seja vendido, comprado, não é 

útil. Desse modo, não faz parte do conjunto do trabalho social, o qual estabelece no mercado a 

relação entre os trabalhos privados através da troca entre os produtos destes e, por este meio, 

entre os produtores. 

Assim, vemos que a riqueza burguesa é uma modalidade abstrata, porquanto é 

fundada no valor, resultado da desdiferenciação do trabalho enquanto trabalho em geral, 

trabalho abstrato. Ou como diz, perfeitamente, o professor Ingo Elbe (2017, p. 50): 

 

Valor é aquisição de produtos do trabalho enquanto produtos do trabalho humano na 

plena troca de um com outro – uma determinada forma histórica de mediação dos 

trabalhos, que Marx então chama de “trabalho abstrato” e somente no capitalismo 

torna-se a forma geral do metabolismo social.  

Apenas partindo do trabalho abstrato como forma da unidade social dos trabalhos nas 

condições de sua separação como propriedade privada, Marx pode decifrar a 

especificidade das formas capitalistas de riqueza e seu caráter sistemático, e, ao 

mesmo tempo, reconstruí-la enquanto objetivação e “autonomização” gradual da 

relação social. 

 

Nesse sentido, o trabalho abstrato à medida que é uma forma social específica de 

trabalhos privados concretos é, portanto, uma configuração peculiar do trabalho social, própria 

do modo de produção capitalista. A todo rigor, numa sociedade de produção mercantil 

generalizada, como é a sociedade capitalista, a mercadoria, como lembra Daniel Bensaïd (1999, 

p. 210), “é a mediação necessária do conjunto da relação social. O trabalho é de saída relação 
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social. As forças de trabalho consumidas não são comensuráveis senão como trabalho social 

abstrato”.  

Mas, como sabemos, conforme o exposto no item 3.2, acima desenvolvido, o 

trabalho concreto permanece nas relações de trabalho social, concomitantemente, com o 

trabalho abstrato, assim como valor de uso está presente na expressão do valor. Há, pois, como 

vimos, uma tensão, uma oposição, no trabalho social, marcada pela presença do trabalho 

concreto e da sua negação – o trabalho abstrato. E ainda, em decorrência de tal lógica dialética, 

temos a ocorrência da forma mercadoria, repitamos, enquanto valor de uso e valor. Continuando 

com Bensaïd (1999, p. 212), vemos que: 

 

O tempo de trabalho abstrato/geral não teria como existir sem o tempo de trabalho 

concreto/particular de que ele é a negação. Enquanto universalidade que ultrapassa e 

engloba os atos parciais do trabalho, o trabalho abstrato não é uma realidade sensível. 

Ele não é mais a simples média do trabalho de indivíduos diferentes, mas uma 

abstração social cujo seres que realmente trabalham tornam-se “os simples órgãos”. 

Assim, a relação de exploração tal como aparece na esfera da produção pressupõe 

sempre a relação social global (ou de reprodução). 

 

A riqueza burguesa se manifesta como capital. O que, per se, supõe a existência de 

mercadorias, sem as quais, evidentemente, não pode haver riqueza. Uma mercadoria é, antes de 

mais nada, um valor de uso para outrem. Isto implica que a mercadoria não é um produto para 

uso pessoal do produtor; mas sim, que tem por finalidade a troca por outros produtos.  

Quer isto dizer que as propriedades que transformam em mercadoria um produto 

do trabalho não são naturais, mas, como vimos, sociais. Dado que tais propriedades são 

qualificadas por uma determinada formação social que tem por fundamento a própria forma 

mercadoria, a qual, portanto, modela e remodela a sociabilidade mesma.  

Com efeito, a argumentação de Marx na sua obra maior, parte de uma análise da 

mercadoria. Contudo, tal análise dos meandros desta que é a forma celular da sociedade 

burguesa, tem por objetivo a crítica da forma da sua riqueza, ou seja, da riqueza capitalista. Ou 

como, competentemente, escreve o articulista Mauro Castelo Branco de Moura (2004, p. 119-

120): 

 

O discurso crítico de Marx inicia-se, pois, pelo modo fenomênico, pela manifestação 

imediata da riqueza capitalista, procurando desentranhar seus lapsos, suas 
contradições, suas incoerências. O giro argumentativo na direção da mercadoria se dá 

precisamente com esse afã. Enquanto forma elementar da riqueza capitalista, a 

mercadoria deve ser esquadrinhada em todas as suas facetas, em todos os seus 

absconsos desdobramentos. Só aí pode Marx, então, anunciar que “nossa 

135 



137 

 
investigação, por conseguinte, inicia-se com a análise da mercadoria”102. Para chegar 

a esse ponto, teve que se perguntar primeiro em que consistia a riqueza capitalista. 

[Grifo do autor]. 
 

E para vir a condená-la, o filósofo irá fazer a crítica da sua sanção científica, a saber, 

a economia política. Foi, portanto, explicitar essa démarche o que buscamos fazer neste 

capítulo. Ou ainda, continuando a seguir as pegadas de Mauro Castelo Branco de Moura (2004, 

p. 121-122): 

 

Do ponto de vista investigativo, a noção de riqueza não esclarece muito; para tanto, é 

necessário criticá-la, inclusive, porque ela tem a força de uma evidência observável, 

empírica fundamenta-se no consenso compartilhado pelos sujeitos quando 

aprisionados, através da experiência quotidiana, pelas teias da socialidade burguesa.    
 

Não poderíamos finalizar a conclusão deste capítulo deixando de aludir, mesmo que 

brevemente, sobre a forma como a construção da riqueza burguesa, necessariamente, deteriora, 

depreda e degrada a natureza. De antemão, precisamos, recordando, salientar que o trabalho 

como condição onto-fundamental e, portanto, primordial na existência e relação entre os 

homens, e deles com a natureza, é o primado, prima facie, que mantém a vida humana em geral 

em qualquer forma social. 

A natureza, originalmente, é o corpo inorgânico do homem, sendo uma de suas 

forças. Buscando atender suas necessidades materiais, físicas, culturais e espirituais de 

existência, o homem depende da natureza. Logo, a relação dos indivíduos humanos com a 

natureza é uma condição indispensável, essencial. E para pô-la a seu favor, deve conhecê-la, 

dar conta do movimento das suas forças e da variedade das suas espécies. Quer dizer, fazer com 

que ela deixe de ser-lhe a sua canga e, assim, possa, através do conhecimento, humanizá-la, 

produzindo, pois, de modo a realizar uma integração na qual estará – o homem – se 

naturalizando e, concomitantemente, humanizando a natureza103. Atuando, assim, sobre a 

natureza externa e modificando-a, o homem, afirma Marx (2006, p. 211), “ao mesmo tempo 

modifica sua própria natureza”. 

Porém, no sistema capitalista que, como sabemos, subordina o trabalho ao capital; 

mesmo que com os seus avanços tecnológicos, promova, por exemplo, a união da agricultura e 

da indústria, só o faz tendo em vista os interesses dos capitalistas. No modo de produção 

                                                             
102 Marx, El Capital, Libro I, Vol. 1, p. 43. 
103 Vide nossa dissertação de mestrado A emancipação humana no jovem Marx: o Estado e a história, 1998, pp. 

90, 91 passim. 
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capitalista, lembra Marx (2006, p. 570), mesmo com a referida união da agricultura com a 

indústria, há uma 

 

preponderância cada vez maior da população urbana que se amontoa nos grandes 

centros, a produção capitalista, de um lado, concentra a força motriz histórica da 

sociedade, e, do outro, perturba o intercâmbio material entre o homem e a terra, isto 

é, volta à terra dos elementos do solo consumidos pelo ser humano sob a forma de 

alimentos e de vestuário, violando assim a eterna condição natural da fertilidade 

permanente do solo. Com isso, destrói a saúde física do trabalhador urbano e a vida 

mental do trabalhador do campo.  

 

Ressalte-se, aqui, o ambiente insalubre dos trabalhadores nas grandes cidades e, por 

extensão, aos trabalhadores do campo. Isto aponta, também, para o esgotamento da terra pelo 

sistema. Há na sociedade hodierna consumo excessivo e um dos seus elementos 

correspondentes, isto é, que se fazem em consequência ao consumismo, é a poluição universal. 

Marx diz (2006, p. 570-571): 

 

Na agricultura, como na manufatura, a transformação capitalista do processo de 

produção significa, ao mesmo tempo, o martirológio dos produtores; o instrumental 

de trabalho converte-se em meio de subjugar, explorar e lançar à miséria o 

trabalhador, e a combinação social dos processos de trabalho torna-se a opressão 

organizada contra a vitalidade, a liberdade e a independência do trabalhador 

individual. [...] Na agricultura moderna, como na indústria urbana, o aumento da força 

produtiva e a maior mobilização do trabalho obtém-se com a devastação e a ruína 

física da força de trabalho. E todo o progresso da agricultura capitalista significa 

progresso na arte de despojar não só o trabalhador, mas também o solo; e todo 

aumento da fertilidade da terra num tempo dado significa esgotamento mais rápido 

das fontes duradouras dessa fertilidade. Quanto mais se apoia na indústria moderna o 

desenvolvimento de um país, como é o caso dos Estados Unidos, mais rápido é esse 

processo de destruição. A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica e a 

combinação do processo social de produção, exaurindo as fontes originais de toda a 

riqueza: a terra e o trabalhador. 

 

Marx critica tal situação, considerando que o trabalho é a mediação do homem com 

a natureza, sendo esta mediação a base do metabolismo social. Afirma que os indivíduos 

humanos socializados enquanto produtores associados precisam estabelecer vínculos de 

interação e integração com a natureza de modo racional, por meio do controle coletivo; em vez 

desse poder cego, dominador, como o que ocorre no capitalismo, que deveríamos gastar o 

mínimo de energia no metabolismo do homem com a natureza, e em condições dignas à própria 

natureza humana. E ainda, a fortiori, tratar de implementar uma produção que venha a 

requalificar o que o capitalismo degredou na natureza, submetendo-a a processos produtivos 

que acabam por gerar grande massa de energia improdutivamente dissipada, no que tange à 

devida socialização da riqueza.  
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É nesta dimensão que Marx fala da possibilidade da riqueza efetiva, em um sentido 

positivo, e do provável reino da liberdade. Dessa maneira, então, Marx (2008, p. 1083-1084) 

diz: 

 

A riqueza efetiva da sociedade e a possibilidade de ampliar sempre o processo de 

reprodução depende não da duração do trabalho excedente da produtividade deste e 

do grau de eficiência das condições de produção em que se efetua. De fato, o reino da 

liberdade começa onde o trabalho deixa de ser determinado por necessidade e por 

utilidade exteriormente imposta; por natureza, situa-se além da esfera da produção 

material propriamente dita. O selvagem tem de lutar com a natureza para satisfazer as 

necessidades, para manter e reproduzir a vida, e o mesmo tem de fazer o civilizado 

sejam quais forem a forma de sociedade e o modo de produção. Acresce, 

desenvolvendo-se, o reino do imprescindível. É que aumentam as necessidades, mas, 

ao mesmo tempo, ampliam-se as forças produtivas para satisfazê-las. A liberdade 

nesse domínio só pode consistir nisto: o homem social, os produtores associados 

regulam racionalmente o intercâmbio material com a natureza, controlam-no 

coletivamente, sem deixar que ele seja a força cega que os domina; efetuam-no com 

o menor dispêndio de energias e nas condições mais adequadas e mais condignas com 

a natureza humana. Mas, esse esforço situar-se-á sempre no reino da necessidade. 

Além dele começa o desenvolvimento das forças humanas como um fim em si mesmo, 

o reino genuíno da liberdade, o qual só pode florescer tendo por base o reino da 

necessidade. E a condição fundamental desse desenvolvimento humano é a redução 

da jornada de trabalho. 

 

Mas, para se chegar a isto é necessário a teoria: a crítica da economia política que 

se quer como crítica do capital. O conhecimento introduz a condição da transformação, da auto-

organização; contradição direta ao atual sistema capitalista. A questão é a de se construir uma 

consciência coletiva suscetível de resolver a presente antinomia entre economia e ecologia104. 

Contudo, precisamos não perder de vista a lúcida asseveração de Engels (1979, p.225):  

 

Na verdade, porém, aprendemos nesse campo (do trabalho), gradualmente, por meio 

de uma longa e quase sempre dura experiência (e mediante a coordenação e 

investigação do material histórico), a compreender claramente as consequências 

sociais, indiretas e remotas, de nossa atividade produtiva, o que nos proporciona a 

possibilidade de dominar e regular também essas consequências. 

Mas, a fim de conseguir essa regulação, não basta o simples conhecimento. Para isso, 

será necessária uma completa revolução em nossa maneira de produzir e, ao mesmo 

tempo, de toda a ordem social atualmente dominante. 

 

Dar conta de tal programa (marx-engelsiano), parece-nos ser uma tarefa complexa. 

Coisa que exige do pesquisador não descuidar, absolutamente, de temas centrais que ali são 

desenvolvidos e que constituem a sua ossatura teórica. Em vista disso, o próximo capítulo 

desenvolverá e aprofundará uma temática que nos vem servindo de fundamentação teórica ao 

longo da escrita da presente tese, a saber, a relação entre troca, capital e trabalho.  

 

                                                             
104 Vide, por exemplo, BENSAÏD, 1999, p. 493. 
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4 TROCA, CAPITAL E TRABALHO 

 

Como já sabemos, a sociedade capitalista é, antes de tudo, uma sociedade de 

proprietários privados de mercadorias. Marx (2006, p. 109) diz:  

 

Não é com seus pés que as mercadorias vão ao mercado, nem se trocam por decisão 

própria. Temos, portanto, de procurar seus responsáveis, seus donos. As mercadorias 

são coisas; portanto, inermes diante do homem. Se não é dócil, pode o homem 

empregar força, em outras palavras, apoderar-se dela.  

 

Isto quer dizer que a realização do valor no processo de troca pressupõe um ato 

voluntário, consciente, por parte do proprietário de mercadorias105. E mais, revela as relações 

de classe que lhes são subjacentes. Posto que os proprietários, particulares, privados e livres, de 

mercadorias, que vão ao mercado, e que fazem valer o seu poder de compra, são os indivíduos 

das classes dominantes, econômica e politicamente – os detentores da propriedade privada dos 

meios de produção; e, compulsoriamente, a classe dos trabalhadores que se vê obrigada, 

coagida, a vender a única mercadoria que possui – a sua força de trabalho. Sendo que isto não 

é aqui o que Marx denominou exploração secundária; antes, pelo contrário, é a condição 

estrutural, enquanto condição social, isto é, de classe, para que se finque a exploração, que é a 

raiz da violência social.  

Para Marx, a exploração existe, ao contrário do que professa a ideologia burguesa, 

em circunstâncias de troca justa. Ao tomarmos a fórmula geral do capital: D-M-D’ (O Capital, 

I, cap. IV, 1), de acordo com ela, o dinheiro pode ser trocado por mercadorias que geram mais 

dinheiro e, portanto, mais-valia ou mais-valor, como se queira. Sendo isso possível se uma das 

mercadorias compradas for a força de trabalho, visto que ela é a única mercadoria que constitui 

uma fonte de valor maior do que o seu próprio custo.  

E é factual, é da própria estrutura, da base material do modo de produção capitalista, 

que a força de trabalho é uma mercadoria constituinte e fundante das relações de produção entre 

as classes no capitalismo, implicando, como estamos destacando ao longo deste nosso texto, a 

exploração e a correspondente violência desse sistema. Marx resume, com sarcasmo, este 

estado social. Leiamos: 

 

A esfera da circulação ou da troca de mercadorias dentro da qual se operam a compra 

e a venda da força de trabalho, é realmente um verdadeiro paraíso dos direitos inatos 

do homem. Só reinam aí liberdade, igualdade, propriedade e Bentham. Liberdade, 

pois o comprador e o vendedor de uma mercadoria – a força de trabalho, por exemplo 

                                                             
105 Ver também PACHUKANIS, 1988, p. 70. 
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– são determinados apenas pela sua vontade livre. Contratam como pessoas livres, 

juridicamente iguais. O contrato é o resultado final, a expressão jurídica comum de 

suas vontades. Igualdade, pois estabelecem relações mútuas apenas como possuidores 

de mercadorias e trocam equivalente por equivalente. Propriedade, pois cada um só 

dispõe do que é seu. Bentham, pois cada um dos dois só cuida de si mesmo. A única 

força que os junta e os relaciona é a do proveito próprio, da vantagem individual, dos 

interesses privados. E justamente por cada um só cuidar de si mesmo, não cuidando 

ninguém dos outros, realizam todos, em virtude de uma harmonia preestabelecida das 

coisas, ou sob os auspícios de uma providência onisciente, apenas as obras de proveito 

recíproco, de utilidade comum, de interesse geral. (MARX, 2006, p. 206). 

 

Temos, assim, lógica e ontologicamente, assegurado o reinado da forma 

mercadoria, garantido pela forma jurídica. Vejamos que a realização do valor no processo de 

troca pressupõe, como dito acima, um ato voluntário. Este tem a sua salvaguarda no estatuto 

jurídico ou, mais precisamente, na forma da lei. Os indivíduos são considerados livres e/ou 

iguais perante a lei, a qual os garantiria a realização da sua vontade particular, consciente. De 

sorte que o proprietário de mercadorias pode dispor delas como bem lhe aprouver, conforme a 

sua própria vontade.  

O processo de troca é a efetivação da vontade e dos interesses particulares, 

individuais ou pessoais. Porquanto afirma os interesses do indivíduo isolado, atomizado, 

egoísta, já que a troca é, para ele, a figura do indivíduo, no capitalismo, processo puramente 

individual106.  Nesse processo, o que mais nos chama a atenção é o fato de que a vontade dos 

indivíduos é determinada pelas coisas, pelas mercadorias, pois, os indivíduos somente auferem 

a aparência de pessoas, de indivíduos aparentemente livres, enquanto proprietários de 

mercadorias aptas para a troca. É por isto que Marx (2006, p. 109-110) escreve: 

 

Para relacionar essas coisas, umas com as outras, como mercadorias têm seus 

responsáveis de comportar-se, reciprocamente, como pessoas cuja vontade reside 

nessas coisas, de modo que um só se aposse da mercadoria do outro, alienando a sua, 

mediante o consentimento do outro, através, portanto, de um ato voluntário comum. 

É mister, por isso, que reconheçam, um no outro, a qualidade de proprietário privado. 

Essa relação de direito, que tem o contrato por forma, legalmente desenvolvida ou 

não, é uma relação de vontade, em que se reflete a relação econômica. O conteúdo da 

relação jurídica ou de vontade é dado pela própria relação econômica. As pessoas, 

aqui, só existem, reciprocamente, na função de representantes de mercadorias e, 

portanto, de donos de mercadorias. 

 

Isto corrobora nossa argumentação no item 3.4, no que tange a que a análise 

desemboca na desmistificação das relações sociais, no capitalismo, a partir do processo de 

produção, como uma forma fetichizada e reificada, coisificada, dos produtos do trabalho (as 

                                                             
106 Ver MARX (2006, p. 110). 
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mercadorias) que aparecem uns em relação aos outros como valores sobrepostos aos próprios 

trabalhadores – os produtores diretos.  

Nesta relação social contraditória, também estão imbricados os capitalistas. 

Contudo, estes se comprazem na própria contradição. E é isto que gera a luta de classes – os 

interesses antagônicos, irreconciliáveis – que é necessária e inevitável neste regime social, no 

capitalismo. 

A relação de direito é, pois, uma relação de classe respaldada pela vontade dos 

indivíduos enquanto indivíduos medianos, ou seja, pertencentes a classes diferentes. Isto requer 

o resguardo do direito privado, isto é, individual. Aqui, estamos no âmbito das relações do 

Estado e do direito com a propriedade. Nessa medida, Marx e Engels dizem: 

 

Uma vez que o Estado é a forma sob a qual os indivíduos da classe dominante fazem 

valer seus interesses comuns, e na qual se resume toda a sociedade civil de uma época, 

deduz-se daí que todas as instituições comuns se objetivam através do Estado e 

adquirem a forma política através dele. Daí, também, a ilusão de que a lei se 

fundamenta na vontade e, ademais, na vontade desgarrada de sua base real, na vontade 

livre. E, do mesmo modo, o direito é reduzido à lei. 

O direito privado se desenvolve conjuntamente com a propriedade privada a partir da 

desintegração da essência comunitária natural-primitiva. [...] Nos povos modernos, 

nos quais a essência comunitária feudal foi dissolvida pela indústria e pelo comércio, 

o nascimento da propriedade privada e do direito privado abriu uma nova fase, 

suscetível de um desenvolvimento ulterior. [...] E quando, mais tarde, a burguesia já 

era suficientemente forte para que os príncipes tomassem seus interesses sob sua 

proteção, com o objetivo de derrubar a nobreza feudal através da burguesia, começou 

em todos os países – assim como na França, no século XVI – o verdadeiro 

desenvolvimento do direito [...]. (Sem esquecer que o direito carece de uma história 

própria, assim como a religião também carece dela.) 

No direito privado as relações de propriedade vigentes são declaradas resultado da 

vontade geral. O mesmo jus utendi e abutendi expressa, de uma parte, o fato de que a 

propriedade privada já não depende em absoluto da essência comunitária e, de outra 

parte, a ilusão de que a mesma propriedade privada repousa sobre a mera vontade 

privada, assim como o direito de dispor arbitrariamente da coisa. Na prática, o abuti 

tropeça em limitações econômicas assaz determinadas e concretas para o proprietário 

privado, caso não queira que sua propriedade, e com ela seu jus abutendi, passe a 

outras mãos, uma vez que a coisa não é tal coisa simplesmente em relação à sua 

vontade mas que somente se converte em verdadeira propriedade no intercâmbio e 

independentemente do direito a uma coisa (uma relação que os filósofos chamam de 

ideia)107. (MARX; ENGELS, 2007, p. 89-91). (Itálicos dos autores). 

 

Assim, na sociedade de classes, mais precisamente, na sociedade burguesa, a qual 

estamos estudando, a figura do indivíduo, tão decantada e enaltecida pela filosofia moderna, 

não passa de uma fraude. Isto porque os indivíduos, sob essa condição, estão assujeitados às 

necessidades materiais que os fazem pertencentes a classes distintas e que, portanto, têm 

interesses opostos. Isto firma a fragilidade do que seria o ápice da personalidade individual: o 

                                                             
107 Nota de Marx: “Relação para os filósofos = idéia. Eles conhecem apenas a relação ‘do ser humano’ consigo 

mesmo, e por isso todas as relações reais tornam-se idéias para eles”. (MARX; ENGELS, 2007, p. 91). 
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desfrute da liberdade. Em razão de na sociabilidade fundada no capital e, consequentemente, 

expressa na forma mercadoria, somente se é livre nas relações de troca. Nestas, a liberdade é a 

liberdade do poder do dinheiro, de quem possui ou pode comprar a seu bel-prazer, quer seja a 

cultura, a arte, a ciência, a honra, a valentia, a amizade, a educação, etc., já que tudo no mundo 

capitalista é mercadoria, tudo nesse mundo se tornou venal. Vivemos a sociedade do dinheiro, 

e é preciso, evidentemente, ter-se dinheiro para que se possa usar e abusar da tão propagada 

liberdade individual, pessoal. 

Aqui, mais um excelente comentário de Haug, faz-se assaz oportuno e criticamente 

esclarecedor. Referimo-nos, é claro, às determinações da esfera da circulação às quais, agora, 

estamos nos reportando. Assim, escreve o professor Haug (1997, p.151): 

 

Os princípios da esfera são derivados, inicialmente, do princípio da troca. Assim, os 

relacionamentos dessa esfera são determinados pela liberdade, igualdade e justiça. 

Liberdade significa aqui liberdade de fechar um contrato, de escolher e de selecionar; 

igualdade significa que formalmente todos têm a mesma liberdade, se bem que 

materialmente limitada pela quantidade de dinheiro à disposição; além disso, 

igualdade significa que não se considera aqui a pessoa, mas apenas o dinheiro; justiça, 

porém, significa a equivalência entre o dado e o recebido. 

 

E isto nos é revelado pela análise do processo de troca. Vejamos. Os proprietários 

de mercadorias só podem estabelecer a troca de suas mercadorias como valores de uso para 

outrem. Para isso, faz-se necessário que as mercadorias sejam comparadas com qualquer outra 

que se manifeste equivalente geral. Isso para que se possa comparar o justo valor de cada 

mercadoria na troca. Porém, como já sabemos, na troca, o interesse de cada um proprietário se 

revela individualmente. Quer dizer, para cada proprietário, em particular, a sua mercadoria 

deverá ter um valor maior do que a do outro. E se isso permanecesse enquanto permuta direta, 

inviabilizaria o processo de troca. A solução do impasse vem do próprio movimento de 

consolidação histórico-social da forma mercadoria, a qual implica a origem do dinheiro como 

equivalente universal. Marx (2006, p. 111) diz: 

 

Mas apenas a ação social pode fazer de determinada mercadoria equivalente geral. A 

ação social de todas as outras mercadorias elege, portanto, uma determinada para nela 

representarem seus valores. A forma corpórea dessa mercadoria torna-se, desse modo, 

a forma de equivalente com validade social; ser equivalente geral torna-se função 

especificamente social da mercadoria eleita. Assim, ela vira dinheiro. 

 

Contudo, vejamos, a coisa mais de perto, a saber, mais pormenorizadamente, 

adequadamente, qual seja, a origem do dinheiro como equivalente geral. O dinheiro resulta, 
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como vimos, do processo de troca, equiparando os diferentes produtos do trabalho e, assim, os 

convertendo em mercadorias. 

As mercadorias, como sabemos, são, ao mesmo tempo, valores de uso e valor. A 

necessidade da troca, quer dizer, de exteriorizar a oposição da natureza latente das mercadorias 

entre valor de uso e valor, exige, diz Marx (2006, p.111): “Forma independente para o valor da 

mercadoria”. E isto só é efetivado com a “duplicação da mercadoria em mercadoria e dinheiro”. 

(MARX, 2006, p. 111-112). 

Os produtos do trabalho se convertem em mercadoria no processo de troca. E a 

troca só é possível através da construção do excedente, ou seja, quando o trabalhador é separado 

dos produtos do seu trabalho enquanto valores de uso. Ou “quando a quantidade do objeto útil 

ultrapassa as necessidades diretas do seu possuidor”. (MARX, 2006, p. 112). Nessa situação, o 

valor de uso de um produto, agora mercadoria, dissocia-se do seu valor de troca. 

Então, com o número e variedade crescentes das mercadorias que entram no 

processo de troca, dados pelo já consolidado hábito, costume social de permutar, de 

intercambiar mercadorias e, portanto, o consequente aumento e interesses em novas 

necessidades de uso e consumo daí surgidos; torna-se anacrônica a troca direta de produtos. 

Faz-se necessário, agora, com o artigo de troca desligado de seu próprio valor de uso, um meio, 

um instrumento capaz de mediar as trocas. 

Assim, a ação social elegerá uma mercadoria pela qual se “trocam as diferentes 

mercadorias de diferentes possuidores e com a qual se comparam como valores” (MARX, 2006, 

p. 113). É, então, por esta necessidade de uma sociedade de troca generalizada de mercadorias, 

que o dinheiro é patenteado como mercadoria enquanto equivalente geral no processo de troca. 

Desse modo, Marx (2006, p.117) arremata:  

 

As mercadorias, então, sem nada fazerem, encontram a figura do seu valor, pronta e 

acabada, no corpo de uma mercadoria existente fora delas e ao lado delas. [...] Daí a 

magia do dinheiro. Os homens procedem de maneira atomística no processo de 

produção social e suas relações de produção assumem uma configuração material que 

não depende de seu controle nem de sua ação consciente individual. Esses fenômenos 

se manifestam na transformação geral dos produtos do trabalho em mercadorias, 

transformação que gera a mercadoria equivalente universal, o dinheiro. O enigma do 

fetiche dinheiro é, assim, nada mais do que o enigma do fetiche mercadorias em forma 

patente e deslumbrante. 

 

Já agora, voltando ao tema do direito privado, vemos que esta instituição surge, 

então, enquanto garantia de um contrato que os livres possuidores de mercadorias estabelecem 

para que se façam justas as trocas de equivalentes. Evidentemente, isto é um embuste, uma 

mentira ardilosa que garante ao capital a realização do mais-valor, ao legalizar e legitimar o 
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capitalista, através do direito, a comparecer no mercado como comprador da mercadoria força 

de trabalho, a qual fará gerar o sobrevalor, o mais-valor. Assim, o capital se auto valoriza, 

enquanto perpetua a ilusão de que o faz em condições que respeitam a liberdade, a 

individualidade e a vontade dos contratantes. Na verdade, essa lógica pervertida mantém as 

desigualdades sociais108, os conflitos de classe, e ratifica a violência estrutural do sistema 

capitalista, o qual tem por base a forma mercadoria, e a correspondente e necessária garantia da 

propriedade privada através do aparato jurídico estatal. Desse modo, as ações políticas são 

resultantes diretas das relações econômicas, como veremos mais profundamente no próximo 

capítulo.   

Nesta situação – no capitalismo –, os burgueses, sendo a classe dominante, se 

comprazem na contradição, como já o dissemos. Enquanto o proletariado é o lado negativo, que 

sofre todos os reveses da oposição, da contradição.  Ora, como temos procurado mostrar, um 

tal estado social contraditório, alienante, é fruto de uma imposição na repartição do trabalho. O 

que implica a origem da propriedade privada e com isto a origem das desigualdades sociais, 

correspondendo à formação da sociedade de classes e das estruturas políticas que legalizam e 

buscam legitimar a forma da propriedade privada. Dá-se, assim, início a um ciclo vicioso que 

necessariamente gera a violência por meio do conflito entre as forças sociais, fazendo surgir, 

deste modo, a luta de classes que é também, por fim, o elemento capaz de quebrar tal ciclo 

vicioso. Não quer isto dizer que tudo se resuma à luta de classes; mas, assim como diz, em 

termos zizekianos, Ivan Marsiglia (2012), “a luta de classes se faz presente em tudo.”  

Note-se bem que nossa abordagem busca precisar a discussão até então nebulosa 

sobre a relação ou a dialética – como queiram – entre o individual e o coletivo, procurando 

mostrar que o que está em jogo são interesses de classes dominantes contra interesses de classes 

subordinadas. Marx e Engels dizem que: 

                                                             
108 Por exemplo, no Brasil, enquanto juízes e promotores recebem salários acima de R$ 100 mil com benefícios, o 

governo Temer que chegou ao poder com o golpe de 2016 impôs um corte nos investimentos sociais, 

principalmente em saúde e educação. 

Os resultados dessa persistente política de desigualdade econômica e social no Brasil se vê no Atlas da Violência 

2018 divulgado na terça-feira (05/jun.) com base em dados oficiais do Ministério da Saúde, no intervalo de 2006 

a 2016. Ele mostra que quatro Estados tiveram aumento maior do que 100% na taxa de homicídios por 100 

mil habitantes. Rio Grande do Norte teve a maior variação, indo de uma taxa de 14,9 em 2006 para 53,4 em 2016, 

um aumento de 256,9%. 

O estudo levanta também a hipótese de em São Paulo a redução da taxa de homicídios esteja ligada à “pax 

monopolista do Primeiro Comando da Capital (PCC)”, com o tribunal da facção criminosa controlando o uso da 

violência letal e gerando efeitos locais sobre a diminuição de homicídios em algumas comunidades. 

Em termos mundiais, a região com o maior índice de violência é a América Central, com Honduras chegando a 85 

e El Salvador, Guatemala e Belize estão na faixa de 40 homicídios por 100 mil habitantes. Já Cuba recebeu este 

ano o título de “país mais seguro do mundo para turistas” durante a Feira Internacional de Turismo, realizada em 

Madri, Espanha. Conferir Carta Campinas, In: Economia e Política, Manchete. 06 jun. 2018. 
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Disso se deduz que todas as lutas no interior do Estado, a luta entre democracia, 

aristocracia e monarquia, a luta pelo direito ao voto etc. etc. não são mais do que 

formas ilusórias nas quais as lutas reais das diferentes classes são conduzidas (sobre 

o que os teóricos alemães não têm nem a mais remota idéia, apesar de lhes terem sido 

dadas orientações mais do que suficientes acerca disso nos Anais Franco-alemães e 

em A Sagada Família), e, mais do que isso, de que toda classe que aspire a implantar 

sua dominação, ainda que esta, como ocorre no caso do proletariado, condicione em 

absoluto a supra-sunção (Aufhebung) de toda a forma da sociedade existente até agora 

e de toda a dominação em geral,  tem de começar conquistando o poder político, para 

poder apresentar, de sua parte, seu interesse como sendo o interesse geral, coisa que 

em um primeiro momento se vê obrigada a fazer (MARX; ENGELS, 2007, p. 56-57). 

 

Quer isto dizer que sob o interesse geral, ou, caso se queira, o coletivo, deve-se, no 

atual estado social, buscar-se o interesse de classe, sob as formas do Estado, as estruturas da 

sociedade civil109. E por que isto? Porque em uma sociedade fundada em interesses antagônicos, 

na qual a atividade social é alienada, sendo a práxis um poder estranhado aos indivíduos, o 

resultado, os produtos da atividade social e a própria atividade – o trabalho – cristalizam-se 

como poderes independentes dos sujeitos, dos agentes do processo – os indivíduos mesmos –, 

os trabalhadores. Logo, o modo de cooperação sob a divisão social do trabalho é, no ato da 

produção, um poder que os trabalhadores não controlam, e na apropriação uma perda, um 

estranhamento, um distanciamento dos resultados do seu próprio trabalho. Portanto, tanto a 

força de trabalho como o produto do trabalho, nestas condições, só podem pertencer a outrem 

que não o próprio trabalhador, estando, então, caracterizadas, deste modo, a exploração a 

dominação, e a correspondente e inevitável violência contra a classe trabalhadora. Como a 

atividade é sempre social tanto na produção como na apropriação, um tal modo de produção, 

que temos buscado destrinchar, só pode ser a afirmação de uma sociedade cindida entre 

interesses particulares e interesses comuns ou, mais precisamente, a conformação da luta entre 

interesses de classes opostas. 

Destarte, para a abolição desse estado social é necessário que as forças produtivas 

tenham atingido um desenvolvimento tal em que todas as necessidades mais imediatas sejam 

satisfatoriamente passíveis de resolução e que este desenvolvimento seja partilhado 

universalmente. E que também, em contrapartida, haja-se formada uma classe totalmente 

privada de propriedade, possuidora, unicamente, da sua força de trabalho. E por que é assim? 

Porque para que seja possível a emancipação humana universal é mister tanto a geração quanto 

a distribuição da riqueza.  É preciso também que as condições reais da emancipação humana 

estejam em nível da história universal, visto que a relação entre os Estados, interferindo na 

                                                             
109 A esse respeito, ver também P. VILAR. Marx e a história, 1983, p. 109. 
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forma das trocas internas, é capaz de mudar o equilíbrio das forças sociais, como ainda, sem a 

riqueza gerada cair-se-á fatalmente na imundície anterior. Leiamos na letra dos próprios Marx 

e Engels: 

 

Esse “estranhamento” (Entfremdung) para nos expressarmos em termos 

compreensíveis aos filósofos, só pode ser supra-sumido caso se parta de duas 

premissas práticas. A fim de que se converta em um poder “insuportável”, quer dizer, 

em um poder contra o qual se revoluciona, é necessário que engendre uma massa da 

humanidade como absolutamente “sem posses” e, ao mesmo tempo, em contradição 

com um mundo de riquezas e de educação existente, o que pressupõe, em ambos os 

casos, um grande incremento da força produtiva, um alto grau de seu 

desenvolvimento... E, por outro lado, esse desenvolvimento das forças de produção 

(com o qual já está dada, ao mesmo tempo, uma existência empírica disponível em 

um plano histórico-universal, e não na existência puramente local dos homens) 

constitui, também, uma premissa prática absolutamente necessária, porque sem ela 

apenas a escassez (Mangel) se generalizaria e, portanto, com a precariedade 

(Notdurft), começaria de novo a luta pelo indispensável, e toda a velha merda anterior 

voltaria a se estabelecer, porque, além disso, apenas esse desenvolvimento universal 

das forças de produção traz consigo um intercâmbio universal dos homens, em virtude 

do qual, por um lado, o fenômeno da massa “despossuída” (eigentumslose Masse) se 

produz simultaneamente em todos os povos (concorrência universal), fazendo com 

que cada um deles dependa das transformações revolucionárias (Umwälzungen) dos 

outros e, por último, institui indivíduos histórico-universais, empiricamente 

universais, em vez de indivíduos locais [MARX; ENGELS, 2007, p. 57-58]. [Itálicos 

do autor]. 

 

E, ainda, como a revolução deve ser um ato, um fato histórico-concreto, e não 

apenas um movimento intelectual, as condições reais postas empiricamente pela história 

universal fazem mostrar tanto a expansão das forças produtivas, como o seu entrave pelas 

relações de produção que já se fazem anacrônicas ao desenvolvimento atingido por essas 

mesmas forças produtivas. 

Portanto, o surgimento do proletariado enquanto a classe revolucionária capaz de 

quebrar o poder da classe interessada em manter o atual estado de produção110, está 

concretamente ligado ao processo de vida social histórico do capitalismo que, ao elevar a 

história à universalidade, oferece condições tanto ao desfrute do progresso gerado como, ao 

procurar manter a forma de propriedade inerente ao seu modo de produção, cria limitações 

intransponíveis ao desenvolvimento mais amplo das forças produtivas e, consequentemente, 

faz gerar uma classe à margem da riqueza. Surge, assim, a condição material da tomada de 

consciência em nível universal da necessidade de se abolir um tal regime social que já não 

atende às necessidades concretas da sociedade como uma totalidade. 

                                                             
110 Cf. nota marginal de Marx à página 47 da Ideologia alemã, s/d. 
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Na verdade, o programa marxiano, como já nos referimos, em oposição ao 

individualismo burguês, busca a valoração e a efetivação de uma real integração social dos 

indivíduos. Tem, assim, prática e teoricamente, uma posição de confronto frente ao que Marx 

e Engels consideram uma ilusão de comunidade representada no Estado burguês, no qual “a 

liberdade pessoal apenas existia para os indivíduos desenvolvidos dentro das relações da classe 

dominante e apenas em se tratando de indivíduos dessa classe” [MARX; ENGELS, 2007, p. 

103]. Ora, se o homem se reconhece primeiramente na sua atividade – o que constitui um 

procedimento social –, é natural que a relação entre os indivíduos leve ao reconhecimento 

recíproco e à percepção de si mesmo, da sua personalidade individual. Portanto, o que é 

pretendido nessa integração social é a reconquista da liberdade pessoal, uma concreta 

valorização do indivíduo. 

Na comunidade da classe, ao contrário, os indivíduos não agem pessoalmente, isto 

é, são pessoas limitadas por interesses de classes, alienadas e estranhas entre si. É esse tipo de 

atitude que domina a história da sociedade de classes, já que fundada em interesses contrários 

gera a dispersão e a violência entre os indivíduos e precisa, para manter uma aparente coerência, 

coesão, e vínculo social, criar a ilusão de comunidade na forma política estatal. 

Bem, se para Marx, são as condições de existência pertinentes a um modo de 

produção particular, no caso, o modo de produção capitalista, o que tem levado a sociabilidadde 

a um estranhamento, a uma negação do próprio homem, os meios para se abolir este estado de 

coisas parece, então, que ficam bastante claros:  

 

No que diz respeito aos proletários [diferentemente dos servos da gleba], sua própria 

condição de vida, o trabalho, e com isso todas as condições de existência da sociedade 

atual, transformaram-se para eles em algo casual, sobre o qual cada proletário tomado 

isoladamente não tem o menor controle e sobre o qual nenhuma organização 

societária pode lhe dar o controle, e a contradição entre a personalidade do proletário 

individual e sua condição de vida, tal como lhe é imposta, ou seja, o trabalho, revela-

se diante dele mesmo, sobretudo porque se vê sacrificado já desde sua infância, e 

porque não tem a menor probabilidade de chegar a alcançar, dentro de sua classe, as 

condições que o coloquem em outra situação. 

Enquanto, pois, os servos fugitivos apenas queriam fazer valer e desenvolver 

livremente suas condições de vida já vigentes, razão pela qual apenas chegaram, ao 

final das contas, ao trabalho livre, os proletários, para chegarem a valer pessoalmente, 

necessitam supra-sumir sua própria condição de existência anterior, ou seja, o 

trabalho. Por isso eles se encontram também em oposição direta à forma na qual os 

indivíduos da sociedade deram a si mesmos uma expressão conjunta, em oposição 

direta ao Estado, portanto, e necessitam derrubar o Estado a fim de impor sua 

personalidade. (MARX & ENGELS, 2007, p. 105-106). [Grifo nosso]. [Itálico do 

autor]. 

 

Podemos, seguindo Marx, concluir que todo desenvolvimento histórico até aos 

nossos dias tem como momentos capitais a fixação e a alienação da atividade social objetivada 
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no desenvolvimento da divisão social do trabalho enquanto poder que submete os indivíduos a 

relações nas quais eles não participam como indivíduos pessoais, mas sim como membros de 

uma classe, que vivem, por conseguinte, nas condições de vida dessa classe e que estão,  

portanto, submetidos aos interesses dessa classe e, desse modo, alienados de si, estranhados, e 

em oposição aos outros indivíduos que não fazem parte de sua classe. 

Tal situação leva a que se crie a hipostasia da universalidade estatal, na qual os 

antagonismos, as contradições, as oposições, das relações individuais são abstraídos 

politicamente no interior do Estado enquanto entidade jurídico-política que regula legalmente 

o livre curso das forças sociais alienadas, ou seja, que legaliza a divisão social do trabalho 

submetida à força da propriedade privada. 

Por outro lado, para Marx, a associação dos proletários designa um processo e 

projeto revolucionários que buscam, com a abolição da divisão social do trabalho como 

sinônimo da abolição das relações de propriedade privada, o controle e o planejamento 

conscientes sobre a produção e a apropriação, de modo que a genuína existência social dos 

homens esteja salvaguardada como autodeterminação deles sem a presença mediadora da força 

política. Só assim, acredita Marx, a sociedade da necessidade egoísta acabará de uma vez por 

todas, pois, os indivíduos livres, que tomarão sob o seu domínio a produção da vida social, 

serão o verdadeiro testemunho da auto emancipação humana em uma nova prática social, o 

comunismo. 

Durante toda esta primeira seção, o nosso objetivo precípuo foi procurar mostrar e 

sustentar que há em Marx uma teoria da violência. E que isto fica evidente a partir da sua própria 

análise da natureza e da lógica do modo de produção capitalista, ao tornar claro que na sua 

estrutura, o capital exige condições, lógicas e ontológicas, que perpassam, de acordo com o 

movimento da propriedade privada, a formação da sociedade de classes. E que tais condições 

são necessárias e inevitavelmente violentas, a saber, a exploração da força de trabalho geradora 

do mais-valor, a acumulação e a concentração da riqueza enquanto lei geral do sistema 

capitalista, implicando as desigualdades sociais e os conflitos decorrentes dos antagonismos de 

interesses de classes antagônicas. Bem como o violento processo histórico do qual a sociedade 

burguesa fez uso para se afirmar como classe dominante, partindo do roubo das terras comuns 

na Idade Média europeia, assim como a sua expansão enquanto classe que detém o poder 

universalmente, através da reinstalação do escravismo, das pilhagens das colônias e do 

surgimento do mercado mundial. Todo esse processo resulta da ascensão política da burguesia, 

a qual em conjunto com o Estado, respaldada por uma legislação sanguinária, impõe 

violentamente, brutalmente, sua exploração e dominação de classe. 
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Vimos, pois, de acordo Marx, que o papel da violência na origem do capital está 

diretamente relacionado com a formação do Estado moderno, com a escravização dos negros 

africanos e o correspondente tráfico negreiro, com a colonização das Américas e o consequente 

surgimento do mercado mundial. E ainda hoje pode-se ver, por assim dizer, os resíduos desse 

processo de nascimento da sociedade burguesa, nas formas e manifestações do recrudescimento 

da violência em todo o mundo capitalista, a saber, o racismo estrutural111, o neocolonialismo, o 

imperialismo, a guerra como política, o desemprego crônico, o analfabetismo, entre outras 

tantas expressões de degradação da dignidade humana enquanto sintomas da estrutura violenta 

do sistema do capital, o que nada mais reflete que a oposição entre trabalho e capital. 

Para Marx, portanto, a violência é intrínseca à estrutura do capital, é inerente ao 

sistema capitalista. Sendo ela mesma, consoante a estrutura do sistema, “uma potência 

econômica”. Desde as suas origens até os dias atuais, a violência é imprescindível ao 

capitalismo. O capitalismo nasce da violência, expande-se e mantém-se através dela.  

Mas também, vimos, de acordo com Marx, que somente através de uma contra 

violência ou do que se pode chamar de uma violência legítima, enquanto violência 

revolucionária, como recurso transformador do mundo pela classe proletária, far-se-á possível 

a subversão dessa ordem universal perversa, com a construção de uma sociabilidade alternativa, 

que venha a garantir a recuperação do legitimo título humano, através da associação voluntária 

dos produtores diretos – os trabalhadores. Isso se dará no comunismo. 

No próximo capítulo, buscaremos mostrar como Engels corrobora a teoria de Marx, 

analisando o que a sociedade escolheu para sua expressão de conjunto, isto é, o Estado. A 

propósito, considerando, sobretudo, a sua imbricação endógena com a economia, procurando, 

assim, elucidar como o Estado, com efeito, caracteriza-se pelo monopólio da violência. 

Estaremos, por certo, nos defrontando com o que nominamos violência de Estado. 

Verificaremos, através disto, os antagonismos de classe entre possuidores e não-possuidores, 

burgueses e trabalhadores assalariados, que têm por gênese, no modo de produção capitalista, 

a oposição de interesses entre o capital e o trabalho. Finalmente, para Marx e Engels, a 

violência, como veremos, está intimamente relacionada com o Estado. 

 

 

                                                             
111 A violência e a miséria, no Brasil, por exemplo, têm cor. O quadro da violência indica como vítimas endêmicas 

jovens negros e pobres nas periferias, bem como mulheres, em especial mulheres negras. A cada três jovens que 

são assassinados, dois são negros. A esse respeito, ver o artigo da doutoranda em Educação pela Universidade de 

São Paulo (USP), Regina CLARO: Abolição 130 anos: Nossos passos vêm de longe, 2018, p 34-39. 
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5 PARA UMA TEORIA MARXISTA SOBRE A VIOLÊNCIA DO ESTADO: OU DA 

DIALÉTICA DO ECONÔMICO E DA FORMA POLÍTICA ESTATAL 

 

Neste capítulo, procuraremos mostrar como Friedrich Engels corrobora o que 

denominamos teoria da violência em Marx, fazendo destaque a como Engels caracteriza o 

Estado enquanto monopólio da violência. A obra Anti-Dühring (1878) será considerada aqui, 

como texto base, com o objetivo de mostrarmos esse componente essencial da interlocução que 

conforma a teoria marx-engelsiana. Com isso, nosso propósito, aqui, será o de trazer 

argumentos que nos levem para uma teoria marxista da violência.   

Com efeito, daremos mais atenção à segunda seção da referida obra, visto que, além 

de Marx ter colaborado textualmente na sua elaboração, Engels, confrontando as proposições 

do professor Dühring, enuncia precisamente o objeto da economia política, seu método e seus 

problemas, ou seja, trata de perto do universo categorial com o qual Marx trabalha. 

 E, principalmente, na dita seção, o autor desenvolve o importante tema da 

problemática da violência, oferecendo, escreve, corretamente, José Paulo Netto (2015, p.18), 

“dela uma análise cuidadosa, assim como de sua interação com a dinâmica da vida econômica”. 

Efetivamente, a análise que Engels desenvolve do problema da violência é articulada em uma 

teoria que implica a relação entre violência, economia e política. Isso como vimos, na seção 

anterior, diz respeito diretamente à teoria de Marx, para quem, como mostramos, a violência é 

intrínseca, inerente, ao modo de produção capitalista, em outras palavras, para Marx, a violência 

é imprescindível à estrutura do sistema capitalista. Leiamos, pois, na letra do próprio autor:  

 

Ainda se empregará a violência direta, à margem das leis econômicas, mas doravante 

apenas em caráter excepcional. Para a marcha ordinária das coisas, basta deixar o 

trabalhador entregue às “leis naturais da produção”, isto é, à sua dependência do 

capital, a qual decorre das próprias condições de produção e é assegurada e perpetuada 

por essas condições. (MARX, 2006, p. 851). 

  

Esperamos, então, que o leitor não deixe de ver uma conexão íntima nas 

formulações expostas por Marx e Engels sobre a violência, como também que lhe fique claro 

que a tese que defendemos, isto é, de que há uma teoria da violência em Marx, corroborada por 

Engels, advém de insights resultantes de uma leitura original e imanente112 da obra do filósofo 

de Trier.   

                                                             
112 Leitura imanente significa, a nosso ver, o que agora, essencialmente, referimo-nos, nas palavras de Sérgio Lessa 

em Trabalho e Proletariado no Capitalismo Contemporâneo: “Ceder a prioridade ao texto, no momento da análise 

imanente, é apenas uma decorrência metodológica da prioridade (ontológica) do objeto do processo de 

conhecimento e, num plano mais geral, da determinação da consciência pela existência”. (LESSA, 2011, p. 16). 
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Veremos que há uma relação dialética entre o pressuposto originário da violência, 

que está na produção capitalista; mas sai da produção e se torna difusa na esfera da circulação, 

por nesta se refletir confusamente, em contornos que não estão nitidamente delimitados, pois 

não apresenta limites precisos. Para depois voltar à produção, mediante a intervenção do Estado, 

com sua legislação e o seu controle da estrutura fabril como um todo.  

Dissemos em que consiste a violência em Marx. Buscamos mostrar a sua gênese 

moderna na estrutura do modo de produção capitalista. E agora, veremos como Engels 

corrobora a teoria marxiana mostrando que a violência é também “um ato político” (ENGELS, 

1979b, p. 137), mas que precisa ser compreendido aqui, “com a ideia de que a violência está 

condicionada pela situação econômica, da qual ela deve receber os meios necessários para se 

equipar com instrumentos bem como para conservá-los” (ENGELS, 1979b, p. 145-146). 

[Negrito nosso]. E isto acontece em nome do direito à segurança, o que nada mais é, na 

sociedade capitalista, um epifenômeno da violência enquanto garantia da propriedade privada 

que se converte na principal finalidade dos Estados. 

Os burgueses disseminam a ilusão ideológica de uma suposta positiva superação 

dos antagonismos das relações sociais através do seu aparato jurídico-político, o Estado. Mas, 

isto apenas recrudesce a violência, uma vez que, como já dissemos, seguindo Engels, o Estado 

é a própria violência organizada, quando expressa em seu conjunto. E essa prática da burguesia 

é algo que incorre no mesmo absurdo, conforme Engels (1979b, p. 143), do Sr. Dühring, 

 

de supor que os “estados políticos” são a “causa decisiva da situação econômica”, [...] 

que o “poderio diretamente político” permitirá modificar esses “fatos de segunda 

ordem”, que constituem a “situação econômica” de modo a resistir ao irresistível 

desenvolvimento,  

 

como se os seus efeitos econômicos – “a rede do mercado mundial, dos bancos e do crédito, 

nos tempos atuais – pudessem ser varridos do mundo por meio dos canhões Krupp e dos fuzis 

Mauser” (ENGELS, 1979b, p.143). 

Vemos que pensar a política e/ou o Estado como existências primárias não passa de 

um ledo engano. A forma política é derivativa de uma ordem social – a sociedade civil-burguesa 

– que se quer imprescindível e que, portanto, julga também o Estado como indispensável. Nesta 

medida, podemos dizer que, com Marx e Engels, abre-se “o caminho para verificar-se que a 

existência é quem determina a consciência do homem e não é a consciência quem determina a 

existência” (ENGELS, 1979b, p. 24).  

                                                             
Sobre um aprofundamento dessa temática, recomendamos esse brilhante livro, referido, em especial o item I do 

Prefácio, pp. 10-21. 
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Observemos que nos nossos dias, que se coloca, de um lado, as classes dominantes, 

a burguesia poderosa e, de outro lado, o proletariado oprimido, os trabalhadores explorados, 

temos isto como consequência de um estado econômico de interesse exclusivo dos burgueses 

dominantes, ou seja, pela produção de lucro e acumulação do capital113. Então, o Estado 

político, apoiado na forma jurídica, iguala, formalmente, na lei, e, assim, apenas aparenta 

superar os antagonismos de classe, quando ele é, efetivamente, é um instrumento das classes 

dominantes. 

Ao assinalar os antagonismos de classe como um elemento decisivo da história 

política moderna, apesar de concordar com Marx que a democracia não deve ser depreciada 

(visto que a mesma constitui um avanço no que diz respeito ao ancien régime), Engels analisa 

ao mesmo tempo, a limitação histórica da democracia burguesa e o caráter violento do Estado. 

Ao analisar a dinâmica do Estado político e a distribuição das forças de classe nele, Engels 

desvela como o Estado moderno já nasce tomado por grandes contradições, geradoras de 

enorme agressividade burguesa. Tal afirmativa advém da análise do processo histórico que 

remete sua gênese ao projeto civilizatório burguês que se pretende universal e que tem como 

marco paradigmático a Revolução Francesa. 

Porém, nos dias de hoje, a democracia burguesa, representativa, é motivo de troça. 

Qualquer observador, talvez o mais incauto, pode ver que a organização da nossa sociedade, 

permite, ou, escrevendo melhor, impõe à maioria dos indivíduos humanos, ao seu maior 

contingente populacional; sendo mais preciso, às classes operárias assalariadas, a ignorância, a 

sub-existência, o empobrecimento, o embrutecimento, e a miserabilidade, o que nos custa a 

insociabilidade atual, que tem sua marca gritante, na violência. Esta tem a sua personificação 

na violência contra os trabalhadores. Sendo que uma das manifestações mais reveladoras e 

brutais dessa violência é o próprio desemprego114. 

                                                             
113  Cf. ENGELS, F. Anti-Dühring, 1979b, p. 137-138. 
114 Como exemplo dessa situação de penúria e violência pela qual passa a classe trabalhadora mundial, tomemos 

a situação no Brasil, onde o emprego sem carteira e autônomo promove uma recuperação distorcida. Contudo, 

mesmo assim, o leitor poderá ver que a situação dos trabalhadores brasileiros é de miserabilidade alarmante. Os 

dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): “Em 12 meses, o país tem 983 mil ocupados 

a mais: 368 mil sem carteira no setor privado, 203 mil no setor doméstico e 483 mil por conta própria. O número 

de subutilizados e desalentados aumenta. 

A taxa média de desemprego no país ficou em 12,3% no trimestre encerrado em julho, segundo a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, do IBGE, divulgada nesta quinta-feira (30). O número de 

desempregados foi estimado em 12,868 milhões, 545 mil a menos em três meses e 458 mil a menos em um ano. 

Mas os dados mostram que essa melhoria ainda se deve, basicamente, ao trabalho informal e autônomo. 

Em relação a igual período do ano passado, o mercado de trabalho tem 983 mil ocupados a mais, para um total 

estimado em 91,661 milhões. Mas o total de empregados no setor privado com carteira cai em 359 mil (-1,1%), 

enquanto os sem carteira crescem em 368 mil (3,4%). 
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Tomemos, aqui, um exemplo da pequenez e violência da nossa política democrática 

representativa. Para tanto, enfatizemos, de início, que qualquer manifestação popular que venha 

perturbar a ordem estabelecida parece ao Estado uma tentativa comunista da ascensão do 

trabalhador ao poder. A esse – ao Estado – cabe, então, o peso da violência destruidora – o seu 

aparato militar –, portador legal e, supostamente, legítimo do status quo operandi. 

No dia 29 de abril de 2015, o Brasil e o mundo ficaram estarrecidos com as imagens 

da repressão violenta do governo Beto Richa contra trabalhadores(as) da educação que 

protestavam pacificamente contra o desmonte da previdência dos(as) servidores(as) do Paraná. 

Bombas, balas de borracha, gás lacrimogêneo, correria, caos, direitos violados, futuro 

ameaçado, mais de 200 feridos, ensanguentados, outras centenas aterrorizados(as). Poderia ser 

a descrição de uma ficção, mas lamentavelmente é o relato de um dos episódios mais tristes da 

história do Paraná, o Massacre do Centro Cívico115. 

A esse respeito, Nadir Lara Júnior (2018, p. 118) escreveu que: 

 

Em maio de 2015, os professores da rede pública de ensino do Estado do Paraná, 

iniciam uma greve, pois o governador (um dos apoiadores do ato de abril)116 estava 

acabando com alguns direitos trabalhistas dos professores (com o plano 

previdenciário; não permitindo reajuste salarial etc.). Eles mobilizaram-se e foram ao 

Palácio do Governo para negociar. Chegando lá, o governador autoriza a Polícia 

Militar a cometer um dos atos mais violentos da história do Brasil contra os 

professores. Eles foram espancados brutalmente. Silêncio na sociedade. Silêncio na 

mídia que apoiava as manifestações de abril e o governador do Paraná. Enfim chegou 

a violência e a repressão exigida, recoberta pela democracia liberal. 

Diante dessa realidade, coube a funcionalidade da ideologia, tomada em seu sentido 

marxista mais clássico: serviu de véu para encobrir a realidade – a mídia 

sensacionalista tratou de esvaziar o assunto político em manchetes inócuas e assuntos 

sem funcionalidade, perdendo-se nesse lastro o sentido da violência sofrida pelos 

professores. Nenhum pronunciamento da presidenta, nenhum ato coordenado 

nacionalmente ... Silêncio! O mesmo que experimentamos em tempos de Ditadura 

Militar, agora vivemos a ditadura do “Estado democrático neoliberal”. A essa 

                                                             
Ainda segundo a Pnad, também cresce o emprego sem carteira entre trabalhadores domésticos, com mais 203 mil, 

alta de 4,8%. Também registram alta os sem carteira do setor público (100 mil, 4,2%) e os trabalhadores por conta 

própria (483 mil, 2,1%). 

A própria redução da taxa de desemprego para 12,3% é uma boa notícia apenas até certo ponto, porque há uma 

tendência de queda neste período do ano. Era de 12,8% em julho de 2017. Mas a atual é maior do que a registrada 

em 2016 (11,6%). O melhor resultado é o de 2014: 6,9%. 

A chamada taxa de subutilização, que inclui pessoas que gostariam de trabalhar mais, foi de 24,5%, estável em 

relação a abril e maior do que em julho de 2017 (23,9%). Esse contingente foi estimado em 27,6 milhões, 

crescimento de 3,4% em 12 meses, com mais 913 mil pessoas. 

Já os desalentados, pessoas que desistiram de procurar trabalho, somaram 4,818 milhões, número também estável 

ante o trimestre imediatamente anterior. Na comparação anual, cresceram 17,8%. Há um ano, eram 4,090 milhões”. 

(PORTAL VERMELHO, 2018). 
115 Ler, a esse respeito, LEÃO, Hermes. “29 de abril de 2015 será lembrado em atos organizados por núcleos 

sindicais”. App sindicato - sindicato dos trabalhadores em educação pública do paraná. 27 Abril 2018. Disponível 

em: http://appsindicato.org.br/29-de-abril-de-2015-sera-lembrado-em-atos-organizados-por-nucleos-sindicais/. 

Acesso em: 06/09/2018. 
116 O ato de abril foi um protesto contra o governo Dilma Rousseff que ocorreu em diversas regiões do Brasil com 

o objetivo de reclamar do governo e defender a Operação Lava-Jato.  
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violência, tratamos como decorrência dessa aposta entre Deus e Mefistófeles117, em 

que o Estado entra como mediador, pois trata os trabalhadores como objetos, 

figurantes que atrapalham a cena capitalista do lucro, mais-valia e de mais gozar. 

 

Algo importante a dizer sobre isso, além, naturalmente, de mostrarmos, 

empiricamente, o que viemos nominando violência de Estado, é a tensão gerada nas sociedades 

neoliberais entre democracia e comunismo, o que remete, claramente, e de modo cada vez mais 

explícito à barbárie do totalitarismo. E isto acontece, mais marcantemente, na América Latina. 

A esse respeito, escrevem Carolina Collazo e Natalia Romé (2018, p. 199): 

 

É em relação ao totalitarismo que se produz uma oscilação das categorias, cuja 

distância é a que está em disputa porque em função de como definamos cada um dos 

termos é que resulta o mapa categorial. Entre outras coisas, o que se joga ali é a 

possibilidade de fazer do comunismo um sinônimo do totalitarismo e um termo oposto 

à democracia (como seu risco inerente ou seu momento político). Isso tem 

consequências para pensar os processos atuais na América Latina. O que oferece à 

Latino América a questão desesperada dos limites da democracia europeia é uma 

torsão que retorna como outra pergunta: o que pode ser hoje o comunismo? A 

princípio, poderíamos dizer que essa pergunta é a dimensão ausente de toda pergunta 

atual pela democracia, e, portanto, é a que organiza o campo intelectual. As posições 

organizam-se em torno dela, em função da disposição de cada teorização para 

visualizar e encarregar-se dessa tensão ou a seguir balbuciando por causa dela, vendo 

sem vê-la. [Itálicos das autoras]. 

 

Mas para mostrarmos, ainda, mesmo que de passagem, o sectarismo da democracia 

burguesa, analisemos breves aspectos da distinção entre os chamados direitos do homem e os 

direitos do cidadão. De início, os chamados direitos do homem, enquanto distintos dos direitos 

do citoyen, expressam a divisão da sociedade burguesa e, portanto, não há nada de social neles, 

isto é, tais direitos são – numa palavra, o direito ao egoísmo. Já que os direitos do homem são 

legalizações e pretensas legitimações egoístas e antissociais, esse homem só pode ser o membro 

da sociedade civil. Todas as constituições liberais ou neoliberais dão ao homem o estatuto da 

individualidade isolada. Através do exame das mais recentes constituições democráticas em 

vigor, podemos constatar a subjacente separação do homem dos outros homens e a possibilidade 

de satisfação do sórdido egoísmo burguês. Em todas as constituições em questão, este é o caso.  

Segundo as constituições liberais ou neoliberais, que se examine, os chamados 

direitos do homem, ou, mais contemporaneamente, direitos humanos, são embasados em um 

                                                             
117 Mefistófeles é uma entidade diabólica da Era medieval conhecida como companheiro Lúcifer. Mas é um dos 

demônios mais cruéis e em muitas culturas também é conhecido como o próprio Diabo. (Ver InfoEscola. 

Disponível em: https://www.infoescola.com/mitologia/mefistofeles/).  
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suposto reconhecimento da racionalidade da civilisation e da natureza humana, sendo, portanto, 

imprescritíveis, incondicionais e inalienáveis118. 

Então, tais direitos implicam a hipóstase enquanto uma ficção jurídica de um 

ordenamento social que preservaria, satisfatoriamente, o seu vínculo, e possibilitaria a 

efetividade do seu corolário na realização das liberdades individuais. Esta é a perspectiva sócio-

política da burguesia. Nesta medida, no entanto, toda a vida da sociedade burguesa é baseada 

na liberdade individual e na aplicação prática dessa liberdade na forma da propriedade privada. 

Assim, as relações entre os indivíduos na sociedade civil são essencialmente antagônicas, visto 

que a liberdade de um limita a liberdade do outro. Desse modo, os homens jamais se encontram, 

e estão, permanentemente, dissociados, em luta, uns contra os outros. Vemos, dessa forma, que 

a perspectiva sócio-política da burguesia é per se uma contradição em termos. Em outras 

palavras, a sociabilidade burguesa é, em si, contraditória. 

E a igualdade – para analisarmos apenas mais um exemplo dos direitos do homem 

–, em que consiste? Não consiste em mais do que o direito correspondente à liberdade 

                                                             
118 “Resta saber por que, no Brasil, além e serem considerados subversão comunista, o direitos do homem e do 

cidadão ficaram circunscritos a um único aspecto: a segurança patrimonial e pessoal contra a violência e a 

criminalidade, e, por uma espécie de entropia conceitual, reduziram-se, na fala da extrema direita ao lema: 

‘proteger o bandido contra a vítima’. Por que o campo dos direitos humanos (sociais e civis) ficaram reduzidos à 

questão policial e carcerária? 

Duas respostas são aqui possíveis. A primeira nos vem, paradoxalmente, de Marx (a quem a imprensa e a mídia, 

além da extrema-direita, parecem atribuir a origem da formulação de tais direitos!). Com efeito, criticando a 

Constituição Francesa de 1795, fundada na Declaração dos Direitos de 1791, Marx comenta a ênfase que fora dada 

à segurança: ‘A segurança é o conceito supremo da sociedade burguesa, o conceito da polícia, segundo o qual a 

sociedade só existe para garantir a cada um de seus membros a conservação de sua pessoa, de seus direitos e de 

suas propriedades’. Muito se criticou Marx por não haver compreendido o significado democrático dos direitos 

humanos e por não haver captado o significado da instauração da lei como polo oposto ao arbítrio dos governantes. 

Todavia, para quem vive no Brasil e vê a redução dos direitos e da lei à questão da segurança e da polícia, cabe 

indagar se Marx, afinal, não teria tido razão em suas críticas.  

A segunda resposta possível nos vem da realidade sociopolítica brasileira. Poderíamos considerar surpreendente a 

restrição aos direitos humanos e sua deformação policialesca se o Brasil fosse uma república. Não o é (basta a 

celebração contínua do ‘jeitinho’ para atestar a indistinção entre o público e o privado). Se aqui houvesse cidadãos. 

Não os há (nos edifícios, os elevadores não se dividem em ‘social’ e ‘de serviço’? Os anúncios de emprego, quando 

solicitam ‘boa aparência’ não estão avisando que negros não serão aceitos? Os anúncios não imobiliários não 

dividem as cidades em ‘zonas nobres’ e ‘não nobres’?). Se aqui houvesse seres humanos. Não os há (ou são 

considerados humanos os 77 milhões de famintos do relatório escrito por Hélio Jaguaribe?). Sociedade autoritária, 

rigidamente hierarquizada e regulada por relações pessoais de favor e clientela, a sociedade brasileira se vê a si 

mesma dividida em dois polos: a ‘elite’ e os ‘subalternos’. Consequentemente, a ‘elite’ não carece de direitos, 

porquanto possui privilégios. E os ‘subalternos’ não devem ter direitos porque deixariam de ser ‘subalternos’. 

Ora, onde os ‘subalternos’ melhor aparecem como não fazendo jus ao jus, indignos do Direito onde se mostram 

indignos da cidadania? Na criminalidade. Onde melhor patenteiam sua não humanidade e sua indignidade para 

aspirar aos direitos humanos? Na violência. É, pois, pela criminalização contínua dos ‘subalternos’, por sua 

redução à esfera da força, da polícia e da prisão, que se procura desmantelar o significado global dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Com efeito, numa sociedade como a brasileira, a luta por direitos só pode ser uma luta 

popular, pois somente os dominados e explorados não possuem direitos. Quando os dominantes reduzem esses 

direitos à dimensão policial-carcerária, procuram invalidar lutas populares democráticas por direitos. 

Apresentando a plebe como temível quando não teme, o poder bloqueia a criação de direitos e revela seu caráter 

não democrático. O resto é balela”. (CHAUI, 2017, p. 112-113) (itálico da autora). 
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individual, o direito privado. Essa igualdade é formalmente estabelecida pela lei enquanto esta 

deve ser igual para todos. Quer dizer, posso fazer tudo o que não prejudique outrem, ou seja, 

posso dispor de todos os meus bens sem atenção aos outros, da mesma forma que os outros 

também têm o direito de agir assim. O direito a igualdade nada mais é do que o direito ao 

isolamento autossuficiente e, deste modo, alienante, do homem burguês. 

Segundo Engels (1979b, p. 17): 

 

Sabemos, hoje, que esse reinado da razão era apenas o reinado idealizado pela 

burguesia; a justiça eterna corporificou-se na justiça burguesa; a igualdade reduziu-se 

a burguesa igualdade perante a lei; os direitos essenciais dos homens, proclamados 

pelos racionalistas, tinham, como representante, a sociedade burguesa, e o Estado da 

razão, o contrato social de Rousseau, ajustou-se, como de fato só podia ter-se ajustado, 

à realidade, convertido numa República democrático-burguesa.  

 

Ora, o marco político do mundo moderno é a revolução política. Mas, na revolução 

meramente política se mudam os modos político-organizacionais da sociedade, em 

conformidade com os interesses particulares de um dos segmentos sociais, e assim se deixa 

perpetuarem-se as estruturas materiais que permitem a humilhação, submissão, opressão e 

exploração do homem. 

A revolução política é uma revolução parcial e, como tal, não é capaz de emancipar 

o gênero humano. Por ser parcial admite a alternância de poder entre as classes. Emancipa uma 

das classes da sociedade civil, porém, não destrói os pilares do edifício da dominação e 

exploração, pelo contrário, perpetua a desigualdade social. A base de uma revolução parcial 

está em uma classe da sociedade que, emancipando-se politicamente, torna-se hegemônica e se 

constitui, então, como classe dominante. O seu modo de ser, os seus interesses privados, dão o 

tom à forma de ser de toda a sociedade. 

Para que uma tal revolução parcial ocorra em determinada sociedade, a classe que 

se põe revolucionária deve apresentar-se como a que representa os interesses do todo social. 

Ela deve apresentar-se como a vanguarda dessa sociedade. Tradutora e efetuadora do interesse 

geral. Para tanto, tem ela como discurso característico a persuasão ideológica através da 

divulgação de interesses que são postos ou supostos, ou ainda, melhor escrevendo, postulados 

como interesses gerais para a humanidade, como ideais de homem, como ideais que seriam 

descobertas da nova classe ascendente. 

Ainda é preciso para que haja a possibilidade de uma revolução apenas política que 

além dessa classe que se diz a representante do interesse geral, uma outra seja considerada como 

a que entrava, limita e submete toda a sociedade, levando a que seja apregoada a necessidade 
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de sua bancarrota a fim de ser criada a expectativa da liberdade da sociedade em geral. Assim 

é que a revolução burguesa teve como adversária universal a nobreza feudal. Diante disso, 

Engels (1979b, p. 18) escreve: 

 

Ao lado do antagonismo entre a nobreza feudal e a burguesia, mantinha-se o 

antagonismo geral entre os exploradores e os explorados, entre os ricos ociosos e os 

pobres, criadores da riqueza. E foi precisamente esse fato que permitiu aos 

representantes da burguesia apresentarem-se como representantes, não de uma classe 

determinada, mas de toda humanidade sofredora. Mais ainda, desde o próprio 

momento em que nasceu a burguesia, ela trouxe em suas entranhas sua própria 

antítese, uma vez que os capitalistas não podiam viver sem os operários assalariados. 

E na mesma proporção em que os mestres dos grêmios medievais se convertiam em 

burgueses modernos, os oficiais e aprendizes não agremiados se transformavam em 

proletários. Em termos gerais, se a burguesia pôde arrogar-se o direito de representar, 

nas suas lutas contra a nobreza, não só os seus próprios interesses como também o das 

diferentes classes trabalhadoras da época, em cada um dos movimentos deflagrados 

já apareciam palpitações independentes da classe que trazia consigo o germe mais ou 

menos desenvolvido do proletariado moderno. 

  

Nota-se que, contrariando a persuasão da emancipação política, o discurso 

revolucionário radical não predica a realização da liberdade social, através de condições 

supostamente encontradas fora da práxis histórica dos homens; mas, ao contrário, afirma que 

as condições de existência são criadas historicamente pela própria atividade material dos 

homens relacionados socialmente e propaga a emancipação humana através de uma melhor 

organização das condições de vida com base na liberdade social.  

Para os povos modernos, a emancipação parcial leva à emancipação universal. Isto 

porque, a política moderna, ao instituir o Estado democrático, promove apenas uma 

universalidade abstrata, ou parcial, meramente formal, que não consegue superar o desconforto 

generalizado dos antagonismos da sociedade civil.  Quer isto dizer que, ao desmascarar a 

parcialidade da emancipação política, a teoria marx-engelsiana projetará o futuro histórico da 

modernidade para a necessidade da construção de uma forma social radicalmente nova, na qual 

as necessidades individuais encontrarão satisfação, diretamente, na força social desses 

indivíduos.  

A classe da sociedade civil que proclama a revolução radical fá-lo-á não mais pela 

persuasão a uma adesão de toda a sociedade em nome da liberdade social sob o pressuposto de 

certas condições encontradas fora do homem; mas, ao contrário, repitamos, as condições que 

apresenta como exigência revolucionária, são apresentadas, materialmente, a partir das 

condições de vida do próprio homem. 

Na sociedade burguesa (bürgerliche Gesellschaft) o papel de emancipador 

encontra-se em uma classe que, insistamos, não pretende provocar um entusiasmo em si e nas 
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outras classes com a finalidade de uma pretensa fusão de interesses com a sociedade em geral,  

baseando-se em certas condições que, aparentemente, estão fora do homem e que regulam 

idealmente sua vida; mas que são, na verdade, condições criadas pela própria forma de 

satisfação das necessidades materiais, sociais e espirituais do homem. Essa classe é o 

fundamento material da filosofia pela sua realização. Essa classe é o proletariado119. 

O proletariado é fruto do modo capitalista de produção e é a única classe que está 

em condições de se fazer a negação de tal formação social. É ele, então, o momento que 

caracteriza, dialeticamente, a contradição, como relação interna da ordem universal anterior. 

Logo, o proletariado é a negação da estrutura econômico-social do capitalismo, através da 

abolição da propriedade privada, da abolição das classes, enfim, da abolição de todas as formas 

de dominação e exploração do homem pelo homem. 

Explicitando o conflito social entre a burguesia, constituída como a classe dos 

proprietários, e o proletariado, o objeto para o qual se volta a análise histórica de Marx e Engels 

é a sociedade burguesa enquanto formação social concreta que, fundada em uma estrutura 

contraditória, é uma totalidade em luta consigo mesma, tendendo à desintegração.  

Nisso reside um aspecto essencial que queremos destacar nesse nosso minucioso 

exame, qual seja, a exigência de uma intervenção prática, histórica e concreta na realidade 

social que se pretende modificar para superar seus antagonismos, apontando, mais uma vez, o 

                                                             
119 Remetendo à sua própria crítica da economia política, Marx (2006, p. 25) escreve: “O desenvolvimento 

histórico peculiar da sociedade alemã impossibilitava qualquer contribuição original para a economia burguesa, 

embora não impedisse sua crítica. E se esta crítica representa a voz de uma classe, só pode ser a da classe cuja 

missão histórica é derrubar o modo de produção capitalista e abolir, finalmente, todas as classes: o proletariado”. 

Parece-nos necessário, aqui, fazer alusão à forma como, hodiernamente, a discussão sobre a missão histórica do 

proletariado, o desenvolvimento de sua emancipação de classe, vem sendo travada teoricamente. Para tanto, 

recorreremos a erudita e excelente formulação de Sérgio Lessa. Com a palavra, o autor: “As categorias 

fundamentais do trabalho (teleologia, objetivação, exteriorização, alienação e causalidade posta) estão presentes 

em todas as suas formas particulares. Contudo, o específico do trabalho escravo foi destruído e, depois, substituído 

pela especificidade do trabalho feudal; este, por sua vez, foi substituído pelo trabalho abstrato. 

Se não formos capazes de apreender estas articulações histórico-ontológicas entre as diversas formas do trabalho 

nas diferentes formações sociais, não poderemos jamais compreender a historicidade do trabalho abstrato e, 

consequentemente, seremos presas fáceis às teses da perenidade do sistema do capital, tão caras ao espírito do 

nosso tempo. Mais especificamente, no debate sobre o trabalho, perdida a particularidade fundamental do trabalho 

abstrato, não teremos alternativa senão postular, ‘metafísica’ ou ‘empiristicamente’, a perenidade do trabalho 

abstrato e, portanto, do capital. Daqui, para a identidade entre o mercado e a essência humana, é bem menos que 

um passo.  

A grande debilidade da esquerda, no fundamental do debate contemporâneo acerca do trabalho e das classes 

sociais, está em ter perdido esse horizonte fundamental. Como aponta Konder, as possibilidades históricas são 

mascaradas pela imediaticidade do presente e, como nos nossos dias os proletários não ocupam a linha de frente 

da luta revolucionária, deduzem que há a necessidade de buscarmos ‘novos sujeitos’, ‘ampliarmos’ a categoria de 

trabalho, bem como a necessidade de buscarmos uma relação ‘menos rígida’ entre o trabalho e as classes sociais 

do que a postulada por Marx. Tentam retratar a ‘confusa’ situação política do presente, não como resultante do 

período histórico contrarrevolucionário que atravessamos, mas pela construção de novas categorias. O fato de hoje, 

em um período contrarrevolucionário, as classes não adentrarem nas lutas políticas com uma identidade própria 

comparece nessas teorizações como fundamento para a necessidade de um novo conceito – ampliado – de trabalho 

e uma nova definição – menos rígida – de classe social”. (LESSA, 2011, pp. 339-340). 
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fundamento material da teoria – o proletariado – como elemento capaz de efetivar essa 

superação. Nesta medida, Marx e Engels (s/d, p. 53) dizem: “O proletariado é forçado como 

proletariado, a abolir-se a si mesmo e ao mesmo tempo abolir o seu contrário do qual depende 

e que faz dele proletariado: a propriedade. Constitui o lado negativo da contradição.” 

Vemos assim, como, para Marx e Engels a crítica em si não é suficiente para 

revolucionar o mundo. A crítica só possui eficácia ao traduzir-se em atividade prática. Só deste 

modo, então, como explica Georges Labica (1990, p. 54), “ela é necessariamente 

revolucionária, no sentido mais rigoroso, ‘destruidora’. Ela impõe um programa que não 

poderia se satisfazer com o simples malefício das abstrações e das passividades”. Na realidade, 

desde a sua Crítica da Filosofia do Direito de Hegel – Introdução (1844), Marx adverte que a 

crítica em si não pode derrocar o poder material, mas lembra também que “a teoria transforma-

se em poder material logo que se apodera das massas”. (MARX, 1977, p. 8). Quer isto dizer 

que a teoria deve nascer radicalmente das necessidades materiais dos homens. Marx 

compreende assim que a união entre teoria e prática é condição necessária à revolução social. 

Nos capítulos anteriores já tínhamos procurado mostrar como, para Marx, a relação 

entre a propriedade privada e o proletariado conduz à humilhação e ao empobrecimento do 

proletariado, bem como, de como essa condição inumana gera no proletariado a necessidade de 

conquistar sua libertação. Aqui, apenas queremos reafirmar, em formulações mais precisas, 

com a corroboração de Engels a Marx, o papel histórico do proletariado enquanto elemento 

operante, como agente da revolução social, capaz de efetivar a eliminação da alienação humana 

e da violência inerente ao modo de produção capitalista. 

Note-se bem que diferentemente da propriedade privada que gera o proletariado 

através de uma “evolução independente dela, inconsciente”. (MARX & ENGELS, s/d, p. 54). 

O proletariado se faz consciente de sua desumanidade e quer, decisivamente, superar suas 

alienações práticas, sendo estas apenas passíveis de uma superação – como temos insistido – 

através de uma luta prática, ou seja, material120. 

Esta é uma das diferenças do pensamento marx-engelsiano em relação a Feuerbach, 

já que mesmo que este fizesse exigir a prática, não conseguiu precisá-la como um momento de 

um movimento histórico, de uma práxis histórica específica e, não conseguindo determinar os 

elementos históricos decisivos da prática, acabava caindo, paradoxalmente, em formulações 

idealistas em relação à história, sendo ainda, também, mais uma diferença de postura teórica 

                                                             
120 Sobre esses elementos ver também o nosso “História e ciência do homem individual real na ‘Sagrada Família’, 

de Marx e Engels”, publicado nos Anais do IV Encontro Internacional Trabalho e Perspectiva de Formação dos 

Trabalhadores, 2015. Disponível em:   <http://laborufc.wixsite.com/ivencontrolabor2015/anais>. 
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em relação à Crítica crítica, de Bruno Bauer e consortes, que rejeita uma filosofia que supunha 

exageradamente prática, simplesmente abstraindo desta. 

Vale também lembrar que o conceito de necessidade que aparece nos escritos marx-

engelsianos ligado à objetividade histórica, isto é, ligado a uma realidade social desumana que 

impele a pensar e a agir contra essa realidade, caracteriza a exigência da práxis revolucionária. 

Portanto, parece-nos que, na verdade, não há na teoria da revolução proletária exposta por 

nossos filósofos, um caráter messiânico, às vezes, por alguns, atribuído à missão do 

proletariado. Há sim uma perspectiva ontológica em relação ao papel histórico do proletariado, 

já que são as condições objetivas de uma determinada práxis histórica que impelem à 

consciência da necessidade de uma luta subversiva. Marx e Engels (s/d, p. 54-55) advertem:  

 

Se os autores socialistas atribuem ao proletariado este papel histórico, não é de 

maneira alguma por considerarem o proletariado como deuses. [...] Antes pelo 

contrário. No proletariado plenamente desenvolvido encontra-se consumada a 

abstração de toda humanidade, até da aparência de humanidade; nas condições de 

vida do proletariado encontram-se condensadas todas as condições de vida da 

sociedade atual no que elas podem ter de mais inumano. No proletariado, com efeito, 

o homem perdeu-se a si mesmo, mas adquiriu ao mesmo tempo a consciência teórica 

desta perda; além disso, a miséria que ele já não pode evitar nem mascarar a miséria 

que se lhe impõe inelutavelmente – expressão prática da necessidade – obriga-o 

diretamente a revoltar-se contra tal inumanidade; é por isso que o proletariado pode e 

deve libertar-se a si mesmo. Ora ele não se pode libertar sem abolir as suas próprias 

condições de vida. Não pode abolir as suas próprias condições de vida sem abolir 

todas as condições de vida inumanas da sociedade atual, o que resume a sua própria 

situação. (Itálicos dos autores). 

 

É, portanto, o desenvolvimento de certas contradições no seio da sociedade que 

arrasta o proletariado à luta para superar tais contradições. O que interessa então é a 

transformação prática do mundo como condição da desalienação, da emancipação da 

humanidade.  

Enfim, a missão histórica do proletariado se refere às condições de existência de 

uma classe social que, impulsionada pelo desprezo, pelo aviltamento, pela humilhação, pela 

injustiça, pelo escárnio, por fim, pela violência social que lhe é imposta, tentaria impor seus 

interesses. É por isso que Marx e Engels (s/d, p. 55) dizem: “Não se trata de saber que objetivo 

este ou aquele proletário ou até o proletariado inteiro tem momentaneamente. Trata-se de saber 

o que é o proletariado e o que ele será historicamente obrigado a fazer de acordo com este ser”. 

Essa perspectiva ontológica em relação ao papel histórico do proletariado advém 

da reconstrução, a partir de uma análise minuciosa, do modo pelo qual o mecanismo da 

produção capitalista funciona. Assim, a teoria marx-engelsiana postula uma postura científica 

em relação ao sistema capitalista, baseando-se no curso real da realidade mesma desse sistema, 
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do ponto de vista da classe trabalhadora. Isto significa que, para Marx e Engels, a luta objetiva 

das massas operárias assalariadas deverá constituir um projeto de realização da totalidade do 

trabalho social, ou seja, o imprescindível resgate da dimensão concreta do trabalho enquanto 

atividade vital oposta à totalidade do capital; em outras palavras, a luta do proletariado é contra 

a sociedade do trabalho abstrato que, sob o regime da propriedade privada, gera a oposição 

universal entre os homens. Portanto, o movimento revolucionário do proletariado se caracteriza 

como um projeto geral emancipatório gerado como contraponto às barreiras que o capitalismo 

impõe nas relações entre os indivíduos. 

Formular esse projeto de fratura no devir histórico é, antes de mais nada, 

compreender que a produção da ação histórica deve ser considerada a partir das necessidades 

materiais dos homens reais, considerando-se que tais necessidades não têm um caráter 

naturalmente eterno nem historicamente determinista; mas, ao contrário, considerando que tais 

necessidades são transformadas através do desenvolvimento da atividade prática dos homens 

reais na perseguição da satisfação dos seus objetivos. 

Então, através da construção de uma ciência que procura dar conta dos elementos 

decisivos das relações sociais de produção material da vida dos indivíduos humanos, a intensão 

crítico-revolucionária da teoria marx-engelsiana é desmascarar o enredo da necessidade egoísta 

que permeia as relações alienadas da sociedade capitalista, e projetar na ação histórica das 

massas proletárias, como superação da forma social burguesa pela efetivação da revolução 

social radical, a revogação prática dessa sociedade, propondo, através do socialismo científico, 

uma sociabilidade alternativa que tem, desse modo, como mediação, a forma política da 

emancipação dos trabalhadores; mas que somente se realizará plenamente na universalidade de 

uma prática histórico-social abrangente, a qual promoverá nos homens o reconhecimento do 

seu verdadeiro ser genérico. 

Quer isso dizer que apenas quando o homem individual real tiver a consciência de 

organizar as suas relações individuais e as suas próprias forças como forças sociais, suprimindo, 

deste modo, a forma política estatal como o meio de organização social, terá superado, 

definitivamente, tanto a alienação econômica quanto a alienação política, manifestas na 

abstração da sociedade frente ao indivíduo e poderá, então, realizar o comunismo desenvolvido 

enquanto um novo projeto societário capaz de promover a emancipação humana universal. 

Vimos que, para Marx e Engels, os indivíduos só podem ser explicados a partir das 

bases reais do conjunto das relações histórico-sociais que mantém, isto é, pelo modo da 

organização social a que pertencem. Nesta perspectiva, a história humana não será 

compreendida segundo qualquer critério exterior, ou como resultado de um suposto espírito 
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crítico, conforme apregoava a escola crítica de Bauer, mas sim como práxis social objetiva, por 

meio da qual o homem cria e/ou transforma o mundo natural e social e, consequentemente, a si 

mesmo. Em consequência disso, a concepção marx-engelsiana da história não tomará a 

primazia das relações entre os homens como produto da consciência, o que supõe, como diz 

José Carlos Reis (1996, p. 43), “a hipótese do ser espiritual da história”. Mas, ao contrário, terá 

na produção material da vida imediata a base na qual assentará a compreensão do processo 

histórico dos homens reais. 

O proletariado é o sujeito revolucionário que se move na lógica da contradição. 

Esse sujeito chamado a cumprir essa função adquire, então, um caráter negativo que se traduz 

na parte da sociedade não levada em conta, que é parte da sociedade civil sem fazer parte dela. 

Esse sujeito é o proletariado. 

Nessa mesma linha de pensamento, Carolina Collazo e Natalia Romé (2018, p. 210) 

assinalam que:  

 

A negatividade total do proletariado entendido como classe “incapaz” (incapaz de 

exercer o poder) pode ser também traduzido como o sintoma do fracasso da 

interpelação, ou dito de outra forma, como o sujeito que não consegue se configurar 

identitariamente porque não se reconhece por efeito da interpelação. Sua negatividade 

reside na própria repressão exercida na conta para que a interpelação possa apresentar-

se como a evidência de sua eficácia. Neste sentido, e tal como se adverte no seu artigo 

“Da democracia à violência divina”, Žižek (2010, p. 122) introduz sua aposta pela 

revitalização do conceito de “ditadura do proletariado” para mostrar que “quando se 

fala de poder, não se trata de saber se é democrático ou não, mas qual é o caráter 

específico de sua soberania, isto é, se esta se produz a favor da igualdade ou da 

hierarquia”. 

 

Os defensores da democracia burguesa, em geral, não dizem uma palavra sobre as 

repressões e violências dirigidas, por exemplo, contra os grevistas pelos burgueses, por mais 

republicanos e mais democráticos que estes se façam parecer. Nesta significação, Lenin (1979, 

p. 107) escreve: 

 

Tomai as leis fundamentais dos Estados contemporâneos, tomai o seu governo, tomai 

as liberdades de reunião ou de imprensa, tomais “a igualdade dos cidadãos perante a 

lei”, e vereis a cada passo a hipocrisia da democracia burguesa, tão bem conhecido 

por qualquer operário honesto e consciente. Não há Estado, por mais democrático que 

não tenha em sua constituição alguma fenda ou restrição por onde forneça à burguesia 

o meio de lançar a tropa contra os operários, de decretar o estado de sítio etc., “em 

caso de perturbação da ordem” – entendei: à menor tentativa da classe explorada para 

sacudir seu cativeiro e obter uma situação humana.  

 

Para perceber essa verdade, é preciso ser capaz de pôr a questão do ponto de vista 

das classes oprimidas, de tomar o partido do proletariado, dito de outro modo, de tomar posição 
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a favor dos trabalhadores. E isso nos leva à noção histórica de ditadura de classe. Nesse mesmo 

passo, Lenin (1979, p. 118) diz: “A marca, o elemento indispensável da ditadura, é o 

esmagamento dos exploradores, como classe, pela força e, em seguida, a violação da 

“democracia pura”, isto é, da igualdade e da liberdade para com esta classe”. [Itálicos do autor]. 

Num saldo rápido, o que tentamos fazer foi mostrar como para a teoria marx-

engelsiana, não importa se pensar, autonomamente, fórmulas ou esquemas políticos que possam 

levar a uma organização ideal da sociedade como um objetivo que a humanidade persegue 

historicamente. Mas que é preciso, isso sim, localizar nas condições materiais de vida, na 

produção material, como pressuposição à compreensão das formas de consciência nos sistemas 

políticos, e entender que são nas próprias condições materiais de vida, na própria existência, 

que se estabelecem as contradições que levam à descaracterização do homem e, assim, a partir 

deste entendimento, o proletariado tomará consciência de que o melhor a ser feito é empreender 

uma luta contra todas as condições materiais de existência estruturadas sob relações de 

dominação e exploração. Tais condições deverão, então, serem derrocadas pelo poder material 

constituído na forma da luta revolucionária do proletariado enquanto meio capaz de mudar, de 

subverter a atividade social em seu conjunto. Ou melhor, como nos diz Engels (1979b, p. 18): 

“O postulado da igualdade rompia a envoltura dos direitos políticos para estender-se às 

condições sociais da vida dos homens. Já não se tratava apenas de abolir os privilégios de classe, 

mas também de destruir os próprios antagonismos de classe”. 

Segundo Engels, já há muito tempo, vinham-se desenrolando certos fatos históricos 

que fizeram por abalar decisivamente o modo de encarar a história. A valer, o revolucionário 

prussiano estava atento às lutas dos operários fabris, sobre o lugar que estes ocupavam na 

produção na grande indústria, e na correspondente capacidade de definirem seus interesses. 

Nesta medida, escreve Engels (1979b, p. 23-24): 

 

Em 1831, rompe, em Lyon, a primeira sublevação operária e, de 1838 a 1842, o 

primeiro movimento operário nacional, o dos cartistas ingleses, alcança o seu apogeu. 

A luta de classes entre o proletariado e a burguesia passou a ocupar o primeiro plano 

na história dos países europeus mais avançados, no mesmo ritmo em que se 

desenvolvia a grande indústria e em que se firmava a hegemonia política da burguesia 

recentemente conquistada. Os fatos vinham desmentir, cada vez mais 

categoricamente, as doutrinas econômicas burguesas sobre a identidade de interesses 

entre o capital e o trabalho e sobre a harmonia universal e o bem-estar geral das nações 

como fruto da livre concorrência. 

Esses fatos não podiam passar desapercebidos, assim como não podia ser ignorado o 

socialismo francês e o inglês, que eram a sua expressão teórica, embora ainda bastante 

imperfeita. [...] Os novos fatos, que a realidade revelava, obrigaram a uma revisão de 

toda a história antiga e,  dessa maneira, ficou demonstrado que a história havia sido, 

sempre uma história de luta de classes e que estas classes em luta foram, em todas as 

épocas, condições de produção e de troca, ou seja, fruto das condições econômicas e 

que a estrutura econômica da sociedade em todos os fatos da história era, portanto, a 
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base real sobre a qual se erigia, em última instância, todo o edifício das instituições 

jurídicas e políticas, da ideologia filosófica, religiosa, etc., de cada período histórico. 

Assim, o idealismo via-se despojado de seu último reduto na ciência histórica. 

Lançava-se os alicerces para uma concepção materialista [...]. (Negrito do autor). 

 

Podemos enfatizar que a crítica histórica de Engels se faz a partir de um ponto de 

vista filosófico. Contudo, de uma filosofia materialista e prática. De verdade, a historiografia 

de Engels aparece subordinada às necessidades da luta política de seu tempo. A história, como 

escreve, acertadamente, José Carlos Ruy (2007, p. 16), “servia, aqui, para ajudar a entender a 

situação contemporânea a partir dos erros e das limitações da situação vivida mais de três 

séculos antes”. 

Com a palavra, Engels (1979b, p. 24): 

 

Com efeito, o socialismo criticava o regime capitalista de produção existente e suas 

consequências, mas não conseguiu explica-lo e, portanto, também não o poderia 

destruir, limitando-se apenas a repudiá-lo, simplesmente, como imoral. Era preciso, 

porém, entender esse regime capitalista de produção em suas conexões históricas, 

como um regime necessário para uma determinada época da história, demonstrando, 

com isso, ao mesmo tempo, seu aspecto condicional histórico, a necessidade de sua 

extinção e do desmascaramento de todos os seus disfarces, uma vez que os críticos 

anteriores se limitavam apenas a apontar os males que o capitalismo engendrava em 

vez de assinalar as tendências das coisas a que obedeciam. A principal máscara, sob 

a qual se disfarçava o capitalismo, caiu por terra com a descoberta da mais-valia. Esta 

descoberta revelou que o regime capitalista de produção e a exploração dos operários 

que deles se origina tinham, como base fundamental, a apropriação do trabalho não 

pago. [...] Desde então, o processo da produção capitalista e o da criação do capital já 

não continham nenhum segredo121. [Negrito do autor]. 

 

Afinal, hoje, vivemos em uma época em que se verifica uma certa debilidade da 

razão, neste sentido, a ética sempre parece provisória, ligada a um certo presentismo122, a uma 

imediaticidade. Em todo caso, como afirma, Pietro Barcellona (1995, p. 106), “a sua pretensão 

de justificar a validade de uma ação é ‘local, efêmera, derivante de uma razão nada mais do que 

persuasiva”. Podemos mesmo dizer que precisamos, diante das flagrantes atrocidades 

cometidas contra o proletariado no capitalismo hodierno ou sob o sistema do capital, colocar-

                                                             
121 Segundo Engels (1979b, p. 24), “estas duas descobertas: a concepção materialista da história e a revelação do 

segredo da produção capitalista que se resume na mais-valia são devidas a Karl Marx. Graças a estas descobertas, 

o socialismo converte-se numa ciência, que não é preciso senão desenvolver em todos os seus detalhes e 

concatenações” (Grifos do autor).  
122 “Deve-se ao historiador francês François Artog a invenção de um conceito com o qual designa ‘um regime de 

historicidade’ marcado pela ditadura do presente – o conceito de presentismo. [...] Nesse tempo presentista, a lei 

fundamental é a da aceleração (e do fascínio do nosso tempo pelo fim e pela catástrofe). A política que hoje vigora 

exclusivamente é presentista, vive na lógica da reação e remeteu para o domínio da efabulação encantatória todo 

o discurso que abre para o futuro [...]. Tornando-se presentista, a política nega-se enquanto tal e torna-se 

gestionária”. (GUERREIRO, 2018) Para concluir essa breve nota, citaremos uma passagem de um poema de 

Pasolini: “Io sono una forza del passato, / Solo nella tradizione è il mio amore”. E, como afirma com acerto, 

António Guerreiro (2018), “a força do passado que ele [Pasolini] reivindica é, contra todas as convicções comuns, 

uma força revolucionária, uma arma contra aquilo a que hoje chamaríamos o presentismo”. [Grifo nosso]. 
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nos para além das questões meramente éticas ou morais. Faz-se necessário, isso sim, contra o 

individualismo egoísta do homem burguês, que é uma das marcas da sociedade burguesa, 

buscarmos construir a solidariedade entre os indivíduos em uma nova forma de sociabilidade – 

o comunismo. Mesmo que até agora não o saibamos – mesmo que o saibamos apenas em seus 

traços fundamentais –, a estrutura dessa sociedade do futuro.  

Nesses termos, deve-se enfrentar, assim, o verdadeiro problema que está à frente, 

qual seja, rejeitar as regras de um jogo selvagem “em que se troca proteção com obediência 

para se obter alguma vantagem pessoal. No sentido comum, difundiu-se um sentimento de 

renúncia à ideia de que o sistema possa ser trocado e até apagado o desejo de trocá-lo”. 

(BARCELLONA, 1995, p. 107). 

Vivemos, no mundo de hoje, abandonados a um sentimento de impotência, frente à 

uma grave epifania de violência. O individualismo exacerbado motivado pelo capitalismo 

contemporâneo, estabelece o significado da vida enquanto o sucesso de conquistas individuais, 

particulares, e interesseiras, a qualquer custo. Os indivíduos vivem, então, em permanente 

oposição. Novamente, Barcellona (1995, p. 108) está correto ao escrever que, segundo Massimo 

Ilardi,  

 

os homens novos não são abastados burgueses, nem revolucionários de profissão, mas 

aventureiros de periferia, que levam à cidade o inferno dos desesperançados, os 

institutos elementares da fome, do sexo e do dinheiro. Não têm cultura, porque vivem 

em uma perene atualidade; à crise dos valores tradicionais opõem a força de uma 

incultura que está habituada a dar fôlego sem indulgência a qualquer sonho e desejo. 

A liberdade é, por isso, liberdade de consumo, de atingir o supérfluo, de trocar, não 

segundo a moral e a consciência, mas segundo a moda e os modelos de opinião. 

Modernização e individualismo de consumo se entrelaçam na época da terceira 

revolução industrial, de modo completamente peculiar. 

A nova cultura dos habitantes da periferia, aparentemente liberados da velha distinção 

de classes, esconde ainda mais a pobreza das relações interpessoais, a falta de 

perspectiva, a perda de identidade de inteiras gerações que reduzem todas as suas 

necessidades de futuro à fantástica cavalgada sobre uma motocicleta japonesa. É 

exatamente nessa realidade que a vida perde valor, que se pode ainda decidir a matar 

sobre pagamento de uma pequena contraprestação, que se pode organizar um “racha” 

a dano de mulheres inermes e anciãos vacilantes. 

 

Portanto, a nós parece que está clara a atualidade e a vivacidade teórico-

revolucionária da tese marx-engelsiana, como, talvez possamos sugerir, uma operação 

pedagógica em grande estilo, desde que assumamos e sustentemos com firmeza a consciência 

comunista subversiva de que precisamos efetiva e radicalmente transformar esse mundo. Senão, 

leiamos como escreve Engels (1979b, p. 79): 
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Não estamos dispostos, pois, a deixar que nos imponham como lei eterna, definitiva 

e imutável, um qualquer dogma de moral, sob o pretexto de que também o mundo 

moral tem os seus princípios permanentes, que se colocam acima da história e das 

diferenças existentes entre os povos. Pelo contrário, afirmamos que, até hoje, todas as 

teorias morais foram, em última instância produtos da situação econômica das 

sociedades em que foram formuladas. E, como até o dia de hoje a sociedade se 

desenvolveu sempre por antagonismos de classe, a moral foi também, sempre e 

forçosamente, uma moral de classe; nalguns casos, construída para justificar a 

hegemonia e os interesses da classe dominante, noutros, quando a classe oprimida se 

torna bastante poderosa para rebelar-se contra a classe opressora, a moral é construída 

para defender e legitimar a rebelião e os interesses do futuro em geral, e da classe 

oprimida em particular. 

Para se chegar à conquista de uma moral realmente humana, subtraída a todos os 

antagonismos de classe ou mesmo à sua recordação, teremos, antes, que alcançar um 

tipo de sociedade na qual não somente se tenha abolido o antagonismo das classes 

mas também tenha sido esse antagonismo, além de abolido, esquecido e afastado das 

práticas da vida. 

 

A tese de Dühring sobre a violência na história, contra a qual as teses engelsianas 

sobre a violência são construídas, tem uma semelhança paralela às suas teses sobre moral e 

política. Quer dizer, Dühring apresenta-as enquanto elementos primários dos fatos históricos. 

Dito de outro modo, segundo Eugen Dühring, como sabemos, um proeminente membro da 

social-democracia alemã, “o elemento primário deve ser encontrado no poder político 

imediato e não no poder político indireto”. (ENGELS, 1979b, p. 137). [Negrito do autor]. Ou 

seja, para o Sr. Dühring, o ato de dominação, enquanto ato político, é o ponto de partida e o 

fato fundamental de toda a história até os nossos dias123. E, por consequência, “é evidente que 

os fenômenos econômicos têm a sua raiz em causas políticas e, mais concretamente, na 

violência”. (ENGELS, 1979b, p. 137). 

Engels demonstra que a tese dühringiana não passa de uma quimera, visto que para 

se poder dominar outrem, ou, caso se queira, escravizá-lo, por exemplo, faz-se mister se ter os 

meios ou as condições materiais, isto é, econômicas, para tanto. Assim, Engels nos diz que o 

Sr. Dühring está virando as coisas pelo avesso. E escreve: 

 

O avassalamento do homem como servo, qualquer que seja a forma que o apresente, 

pressupõe, em quem o avassala, o poder de dispor sobre os meios de trabalho, sem os 

quais o servo não lhe serviria para nada, e pressupõe, na instituição da escravidão, 

além disso, o poder de dispor dos meios de vida indispensáveis para o sustento do 

escravo. Pressupõe, assim, de qualquer maneira, um certo nível patrimonial superior 

ao grau médio de fortuna. Perguntamos, agora, de onde é que saiu esta diferença? É 

fora de dúvida que pode ter saído do roubo, isto é, da violência, mas esta não é a única 

explicação possível. Pode também ser o fruto do trabalho, do furto, ou de uma 

transação comercial ou de uma fraude. Ainda mais: para que alguma coisa possa ser 

roubada é mister tenha alguém criado, com o seu trabalho, aquilo que se lhe roubam. 
(ENGELS, 1979b, p. 139).  [Negrito do autor]. 

 

                                                             
123 Cf. ENGELS, Anti-Dühring, 1979b, p. 137. 
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Dühring dá como exemplo de símbolo do primado da violência política (politische 

Gewalt) imediata sobre o poder econômico indireto, o relacionamento dos personagens 

Robinson Crusoé e Sexta-Feira do livro As Aventuras de Robinson Crusoé (1719), do escritor 

inglês Daniel Defoe. Contra este exemplo, Engels mostra também que o mesmo é incongruente. 

Analisando, como diz, de maneira acertada, Vittorio Morfino (2008, p. 29), que 

 

nenhuma violência pode ser considerada como causa primeira, mas como, na 

realidade, ela pressupõe condições para ser exercida. No caso de Crusoé e Sexta-Feira, 

não é suficiente que o primeiro possua uma espada para colocar o segundo ao seu 

serviço; para poder servir-se de um escravo é necessário possuir os instrumentos e os 

objetos para o trabalho do escravo e os meios necessários para seu sustento: logo, a 

violência é apenas o meio, enquanto o fim é a vantagem econômica. 

 

Mas, enfim, qual é o fundamento do argumento de Engels? É claro que só pode ser 

a instituição da propriedade. Esta mesma enquanto construída em um movimento histórico de 

natureza – como fato primitivo – econômica, e que é configurada em uma dialeticidade com as 

formas políticas estatais, as quais, por seu turno, não devem ser confundidas com o elemento 

primitivo e fundante da violência que é, este sim, a própria propriedade. Esta, embora, sendo 

uma condição exterior à política, faz desta a sua condição de manutenção e perpetuação: ora 

através da persuasão e da hegemonia ideológica, ora através da violência direta, enquanto 

monopólio do Estado político.  Ou seja, diz Engels (1979b, p. 140), “a violência poderá, sem 

dúvida alguma, transformar o estado possessório, mas, entretanto, não engendrará nunca a 

instituição da propriedade”. Conquanto, em face da burguesia, continua Engels (2010, p. 307), 

“o proletário vê apenas o proprietário (isto é, o burguês): perante o privilégio da propriedade, 

todos os outros privilégios desaparecem”. 

Neste ponto, podemos precisar, com clareza, a corroboração de Engels à teoria da 

violência em Marx, enquanto este pensa a violência como própria da estrutura do modo 

capitalista de produção, ou seja, para Marx, e Engels corrobora isto, a violência na sociedade 

burguesa é, em primazia, violência estrutural. Engels (1979b, p. 140-141) diz: 

 

Em O Capital, Marx, demonstrou, com clareza meridiana, [...] que, ao alcançar um 

certo grau de desenvolvimento, a produção de mercadorias se converte em produção 

capitalista, e que, chegado a este momento, a lei da apropriação, ou lei da propriedade 

privada, baseada na produção e na circulação de mercadorias, se converte, em virtude 

de sua própria dialética, interna e inevitável, no seu contrário. A troca de equivalentes, 

que era a operação primitiva, vai transformando-se até se converter numa troca apenas 

aparente, devido a duas razões: em primeiro lugar, porque a parte do capital que se 

troca pela força de trabalho não é, por si mesma, senão uma parte do produto do 

trabalho alheio apropriado, sem ter sido dado nada em troca; em segundo lugar, 

porque o produtor, o operário, não somente a repõe, mas se vê obrigado a repô-la 

acrescentando-lhe um novo excedente ... [Negrito do autor]. 
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Como dissemos anteriormente, a chamada troca justa, cara à economia burguesa, 

acaba por ser um disfarce a mais que a própria lógica estrutural da produção e reprodução, isto 

é, da autovalorização do capital, faz por submeter os operários assalariados aos ditames da 

produção capitalista. 

Seguindo essa mesma orientação, a violência estrutural é, como temos denominado, 

intrínseca, inerente ao modo de produção capitalista. Traduz-se em sofrimento, em exploração, 

em prejuízo da satisfação das necessidades básicas do operariado assalariado. E cabe ressaltar 

que, necessariamente, não há, aqui, uma violência direta. Porém, sem deixar de ser uma forma 

de assassinato social. Ou como escreve Engels, em conclusão da sua experiência vivida com a 

classe trabalhadora na Inglaterra, e fundamentada em diversos documentos e relatórios oficiais 

e governamentais, como, por exemplo, o Relatório da Comissão de Inquérito sobre a situação 

das grandes cidades e distritos populosos, primeiro relatório, apêndice (1844). Leiamos: 

 

As grandes cidades são habitadas principalmente por operários, já que, na melhor das 

hipóteses, há um burguês para dois, muitas vezes três e, em alguns lugares, quatro 

operários; esses operários nada possuem e vivem de seu salário, que, na maioria dos 

casos, garantem apenas a sobrevivência cotidiana. A sociedade, inteiramente 

atomizada, não se preocupa com eles, atribuindo-lhes o encargo de prover suas 

necessidades e as de suas famílias, mas não lhes oferece os meios para que o façam 

de modo eficaz e permanente. Qualquer operário, mesmo o melhor, está 

constantemente exposto ao perigo do desemprego, que equivale a morrer de fome e 

são muitos os que sucumbem. Por regra geral, as casas, dos operários estão mal 

localizadas, são mal construídas, malconservadas, mal arejadas, úmidas e insalubres; 

seus habitantes são confinados num espaço mínimo e na maior parte dos casos, num 

único cômodo vive uma família inteira; o interior das casas é miserável: chega-se 

mesmo à ausência total dos móveis mais indispensáveis. O vestuários dos operários 

também é, por regra geral, muitíssimo pobre e, para uma grande maioria, as peças 

estão esfarrapadas. A comida é frequentemente ruim, muitas vezes imprópria, em 

muitos casos – pelo menos em certos períodos – insuficiente e, no limite, há mortes 

por fome. A classe operária das grandes cidades oferece-nos, assim, uma escala de 

diferentes condições de vida: no melhor dos casos, uma existência momentaneamente 

suportável – para um trabalho duro, um salário razoável, uma habitação descente e 

uma alimentação passável (do ponto de vista do operário, é evidente, isso é bom e 

tolerável); no pior dos casos, a miséria extrema – que pode ir da falta de teto à morte 

pela fome; mas a média está muito mais próxima do pior do que do melhor dos casos. 

E essa escala não se compõe de categorias fixas que nos permitiriam dizer que esta 

fração da classe operária vive bem, aquela mal, enquanto as coisas permanecem como 

estão; ao contrário: se, no conjunto, alguns setores específicos gozam de vantagens 

sobre outros, a situação dos operários no interior de cada seguimento é tão instável 

que qualquer trabalhador pode ter de percorrer todos os degraus da escala, do modesto 

conforto à privação extrema, com o risco da morte pela fome. (ENGELS, 2010, p. 

115-116). [Itálico do autor]. 

 

Enfim, a violência estrutural remete à existência de um conflito entre as classes 

sociais. Visto que o que é produzido é distribuído de forma desigual, tanto em quantidade 

quanto em qualidade. A classe dominante – os capitalistas – é sempre a privilegiada por meio 

da exploração da classe trabalhadora. Já a violência direta, como os abusos autoritários do 
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Estado, a sua burocracia, os seus tribunais, como também, o racismo, o sexismo, ou o 

eurocentrismo, entre outros exemplos, são reflexos da violência estrutural.  

Se concordamos com Engels e Marx, existe, claramente, uma forma de violência 

direta, visível. O Estado é a principal expressão dessa violência, sendo que a hegemonia 

ideológica, como afirma Mário Tomé (2012), “faz o seu papel enquanto pode ir fingindo que 

não é violência”. 

Porém, também se pode falar de uma violência menos direta, mais difícil de 

visualizar – a violência social, decorrente ou resultante da violência estrutural, a qual é 

intrínseca, como estamos afirmando, inerente ao modo de produção capitalista. E aqui, estamos 

a fazer o esforço de analisá-la para conhecê-la e, assim, podermos explicitar seus mecanismos. 

Ou como escreve, com precisão, Galtung (apud PARRA; TORTOSA, 2003, p. 60): 

 

A esta forma de violência invisível podemos denominar de violência estrutural, o que 

responderia ao fato de que tem como causa os processos de estruturação social (desde 

os que se produzem em escala de sistema-mundo, até os que se produzem no interior 

das famílias ou nas interações interindividuais) e não necessita de nenhuma forma de 

violência direta para que tenha efeitos negativos sobre as oportunidades de 

sobrevivência, bem-estar, identidade e/ou liberdade das pessoas. 

 

A estruturação social no capitalismo se faz a partir da forma mercadoria. Isto 

implica relações sociais, tanto em nível do “sistema-mundo”, quanto nas interações humanas – 

a exemplo do contexto familiar –, da primazia referente às práticas mercantilistas. Obviamente, 

diante do exposto até aqui, isto implica a natureza estrutural da violência do regime do capital. 

Logo, a forma mercadoria é o segredo da própria forma estatal. Fundamentalmente, 

a forma-Estado em si tem implicações de modo a garantir a sociedade mercantil e capitalista. 

A estrutura conceitual básica para tratar do que está subjacente à diferentes funções e usos do 

Estado na sociedade capitalista é, a princípio, tomá-lo como o monopólio da violência na 

sociedade burguesa organizada.  

Para se compreender a política e o Estado, em um horizonte histórico e social, se 

faz mister alcançar a fundo, como estamos buscando fazer, a crítica das próprias estruturas do 

capitalismo. Ou como escreve, acertadamente, Alysson Mascaro (2013, p. 11): 

 

É no combate à exploração capitalista que são percebidas, concretamente, as 

dinâmicas e contradições extremas da estrutura política de nossos tempos. O 

marxismo não só entende a política por horizontes distintos daquele tradicionais 

como, na verdade, reconfigura totalmente o âmbito do político e do estatal, atrelando-

o à dinâmica da totalidade da reprodução social capitalista. 
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E então, é deste modo que o Estado se revela e manifesta a sua natureza particular 

– o monopólio da violência. Como diz Engels (ENGELS, 1985, p.193-194): 

 

Como o Estado nasceu da necessidade de conter o antagonismo das classes, e como, 

ao mesmo tempo, nasceu em meio ao conflito delas, é, por regra geral, o Estado da 

classe mais poderosa, da classe economicamente dominante, classe que, por 

intermédio dele, se converte também em classe politicamente dominante e adquire 

novos meios para a repressão e exploração da classe oprimida. [...] O moderno Estado 

representativo é o instrumento de que se serve o capital para explorar o trabalho 

assalariado.  

 

Destarte, na próxima parte deste presente trabalho, na qual, como já anunciamos, 

abordaremos a violência na educação, veremos como o Estado burguês usurpa a subjetividade 

dos educandos ao impingir-lhes uma educação formal diretamente voltada aos interesses da 

produção capitalista e, consequentemente, das necessidades do mercado de trabalho. 

Aqui, para evitarmos ambiguidades parece-nos necessário salientar como Marx 

concebe a subjetividade dos indivíduos e, para isso, usaremos, neste momento, uma excelente 

formulação de Eduardo Chagas (2012b, p. 39-40), para quem: 

 

Marx não compreende a subjetividade como um mero produto econômico, e sim como 

um componente inseparável dos processos de formação da vida humana. O seu 

pensamento não pode ser reduzido a um objetivismo, a um mero determinismo 

econômico, unilateral, visto que a objetividade é impensável sem uma íntima 

correspondência com a subjetividade. Não há, para ele, objeto sem sujeito, como não 

há sujeito sem objeto. Nenhum dos polos dessa relação, sujeito e objeto, é posto como 

um dado a priori; eles se constituem na relação. Quer dizer, Marx não considera o 

indivíduo humano apenas no seu caráter objetivo, determinado, mas em seu vir-a-ser. 

E é nesse vir-a-ser, nesse processo, que se criam novas formas de objetivação que 

possibilitam, por sua vez, novas fórmulas de subjetivação. O que Marx quer mostrar 

é, na verdade, que a subjetividade não é nem uma instância própria, autônoma, 

independente, abstrata, nem posta naturalmente, dada imediatamente ao indivíduo, 

mas construída socialmente, produzida numa dada produção social, num determinado 

tempo histórico. Portanto, a sua reflexão sobre a subjetividade não pode deixar de 

lado, por exemplo, uma análise da sociedade capitalista que a forja.    

  

Quer isto dizer, por exemplo, que, para Marx, um modelo educacional só se faz 

forte e adequado às necessidades dos indivíduos humanos, se corresponder à sua formação, não 

somente no que se refere ao treinamento de habilidades que lhe garantam a sua participação 

imediata na produção material; mas que não descuidem da formação da sua subjetividade, da 

sua espiritualidade. O que não desconsidera, em absoluto, que os estudantes precisam dar conta, 

ainda que genericamente, do processo produtivo como um todo.  E, é claro, que para isto, eles 

precisam ter acesso, através da escolarização, à tradição do conhecimento filosófico e científico 

universais. Novamente, pelo menos, naturalmente, em suas linha básicas ou propedêuticas. E 

isso também não quer dizer que os estudantes tenham que vir a ser especialistas em todos os 
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níveis da produção, coisa que há muito tempo, dada a complexificação das relações e das formas 

do trabalho produtivo, deixou de ser viável. Mas, faz-se mister, para uma boa formação 

educacional e humana, que os nossos educandos tenham uma compreensão, como dissemos, no 

mínimo, generalizada, da força de produção de que dispõem, enquanto trabalhadores, no ato da 

produção. Esse é um dos elementos indispensáveis para a desalienação do trabalhador, a qual 

pode ter na educação formal, ou partidária, ou elaborada e advinda das experiências de 

movimentos sociais que tenham como imprescindível programas de formação filosófica e 

científica básicas e de formação política, fortes e necessárias aliadas. O que deve tornar, então, 

a educação, positivamente, um eficaz instrumento emancipatório. Com isso, nós mostramos 

também nosso reconhecimento ao processo educacional, mesmo com as contradições que são 

inerentes ao sistema de educação burguês. Contudo, tendo sempre o cuidado de saber e deixar 

claro que os interesses da pedagogia burguesa são, em rigor, contrários aos de uma pedagogia 

que interessa ao proletariado. 

Assim, conforme o exposto na primeira parte deste trabalho, é óbvio ululante que 

os parâmetros curriculares do sistema educacional burguês, não devem concernir, efetivamente, 

à formação humana integral, mas sim à formação de trabalhadores que possuam know-how ou 

especializações que correspondam à subdivisão do trabalho adequadas à autovalorização do 

capital e à manutenção e expansão do capitalismo. 

Diante disso, a forma de organização da educação burguesa deve ser explicada, 

portanto, sobre quem, e de que modo, recai a violência que lhe é intrínseca, a saber, 

precisamente, a classe operária e, em importante medida, a todos os trabalhadores em educação, 

sendo, é claro, evidenciada e patenteada no modo como ela é posta e transmitida ao seu público 

mais preciso, e direto, isto é, aos educandos. Manifesta-se, dessa forma, supostamente, como o 

suporte adequado ao desenvolvimento do verdadeiro título humano. Enquanto, na realidade, o 

potencial de desenvolvimento das genuínas personalidades dos estudantes lhe é usurpado, desde 

a sua mais tenra idade, com o fito da manutenção e perpetuação do modo de produção 

capitalista. 

E o binômio forças produtivas/relações de produção subjaz, evidentemente, 

também no modo de produção capitalista, ao conjunto dos processos da sociedade e, portanto, 

não apenas ao processo estritamente econômico, mas inclusive ao modelo educacional. O 

conceito de forças produtivas de Marx abrange, como é sabido, os meios de produção124 e a 

                                                             
124 Meios de produção. – “Objetos empregados na produção, da qual constituem a condição material. Os meios 

de produção compreendem: 1) objetos de trabalho, e 2) os instrumentos de produção (meios de trabalho). Os 

objetos de trabalho são os objetos que o trabalho humano transforma no curso da produção. Os instrumentos de 

produção são aqueles que permitem ao homem atuar sobre a natureza para produzir os bens materiais (ferramentas, 
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força de trabalho. O desenvolvimento das forças produtivas compreende, como assinala 

Laurence Harris (Open University of United Kingdom), “fenômenos históricos como o 

desenvolvimento da maquinaria e outras modificações do processo de trabalho, a descoberta e 

a exploração de novas fontes de energia e a educação do proletariado”. (FORÇAS, 1988, p. 

157). 

Por conseguinte, embasado em nossas formulações ao longo do presente estudo, 

defendemos que a violência, seguindo a atualidade da teoria marx-engelsiana, na educação, 

assim, como na sociedade, têm a sua estrutura originária na própria lógica do capital, na qual, 

os estudantes têm os seus ensinamentos submetidos às necessidades da produção capitalista, 

que, como mostramos, na primeira parte desta tese, é uma violência. Ao fazer isso, acreditamos 

que estaremos municiados teoricamente à altura das complexidades da estrutura do sistema e 

de suas armadilhas ideológicas, a fim de fazer frente, criticamente, a como a violência também 

é inerente à pedagogia do capital. 

O fenômeno da violência na educação vem trazendo transtornos, cada vez maiores, 

ao já esgarçado tecido social da sociedade hodierna. Embora sempre tenha existido, hoje, como 

dizem, de forma acertada, Paula e Silva, e Salles (2008, p. 1), “assume uma multiplicidade de 

formas e sua incidência cresce”. Na realidade, o que antes era um evento especialmente nas 

grandes cidades, atualmente, é um problema enfrentado em todos os cantos do mundo 

capitalista. A violência na escola tornou-se, então, uma preocupação mundial. A forma como a 

abordamos está diretamente ligada a sua intrínseca relação com a produção capitalista, a qual é 

de uma lógica, imanentemente, violenta. Portanto, jamais esquecemos a exploração sofrida 

pelos estudantes, submetidos aos interesses exclusivos do sistema do capital. 

Procuramos ao longo desta tese apresentar, objetivamente, o fenômeno da violência 

escolar em sua complexidade, especificidade e em suas dimensões. Vemos que a violência 

escolar tem uma relação endógena com o Estado burguês, com as ideias dominantes, enquanto 

ideias da classe dominante, com a exploração e a luta de classes, com a ideologia conservadora, 

com a justificação de políticas repressivas, com a militarização das escolas etc. Na verdade, 

                                                             
máquinas, material agrícola, etc.). Assim, os meios de produção são a terra, os bosques, as águas, o subsolo, os 

meios de comunicação e ligação, etc. Os instrumentos constituem os principais meios de produção”. (ROSENTAL; 

IUDIN, 1959, p. 391-392). “O que distingue as diferentes épocas econômicas não é o que se faz, mas como, com 

que meios de trabalho se faz. Os meios de trabalho servem para medir o desenvolvimento da força humana e, além 

disso, indicam as condições sociais em que se realiza o trabalho”. (MARX, 2006, p. 214). Esta elaboração de Marx 

ser-nos-á de fundamental importância para dissecarmos como a necessidade do ensino da técnica e/ou da 

tecnologia, hoje, nas escolas, precisa ser averiguado criticamente, visto que, a técnica que serve à produção 

capitalista, não será, necessariamente, a mesma que servirá à futura sociedade comunista. Antes, pelo contrário, 

far-se-á, também, necessária aos comunistas, a tarefa de revolucionar a técnica e as tecnologias para que se 

adequem ao projeto societário coletivo de auto reconhecimento dos trabalhadores, e da sua relação harmônica com 

a natureza, que é o nosso braço inorgânico. 
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para além de indicadores meramente empíricos da “violência na escola”, esta tese não é um 

exercício neutro, ela toma o lado das classes trabalhadoras e remete para uma concepção de 

Estado, enquanto Estado de classe e, portanto, para uma concepção do mundo social. Quer isto 

dizer que, para nós, não podemos propor alternativas possíveis para solucionar o problema da 

violência escolar sem remetê-lo à violência estrutural na sociedade capitalista. A propósito, 

grosso modo, as teses acadêmicas sobre educação são, em importante medida, um ataque à 

inteligência dos leitores, visto que se limitam, na maioria das vezes, a apresentar dados 

estatísticos ou empíricos, e não apresentam teorias que venham a devidamente interpretá-los. 

 Na presente tese, nós nos empenharemos também em se fazer um contraponto a 

este tipo de escrita textual, ao, sem desprezarmos a observação empírica, sermos rigorosos 

quanto ao nosso referencial teórico. Aliás, qualquer leitor medianamente competente não 

deixará de reconhecer que, conforme nosso procedimento teórico-metodológico, nesta segunda 

parte desta tese, a qual vem sendo, aqui, anunciada, somente poderemos tratar, adequadamente, 

da violência na educação, nos reportando à violência na sociedade. O que não constitui, em 

absoluto, que o nosso texto fique repetitivo. Mas, antes, pelo contrário, para quem conhece o 

pensamento marxiano, sabe que seu método histórico e dialético tem a rigorosidade de buscar 

aproximações sucessivas do objeto, o que faz com que o seu cabedal conceitual venha 

ganhando, no decurso da pesquisa, cada vez mais profundidade e amplitude, com o intuito de 

apoderar-se do objeto cabalmente, a fim de, em torno de uma síntese da sua contextualização, 

indicar seus elementos decisivos e, assim, ser capaz de poder, adequadamente, nele intervir para 

transformá-lo. 
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6 A EDUCAÇÃO BURGUESA COMO USURPAÇÃO E A CRÍTICA MARXISTA DA 

EDUCAÇÃO ENQUANTO FORMAÇÃO HUMANA UNIVERSAL 

 

Nesta segunda parte deste trabalho, na qual, conforme anunciado, trataremos sobre 

a crítica da violência na educação burguesa, fazemo-la mediante a articulação da teoria da 

história de Marx, a qual está explicitada, precisamente, na sua tese que citaremos agora: 

 

O fato é o seguinte, portanto: determinados indivíduos, que são ativos na produção de 

determinada maneira, contraem entre si essas determinadas relações sociais e 

políticas. A observação empírica tem de, necessariamente, provar empiricamente e 

sem nenhum tipo de mistificação ou especulação, em cada caso concreto, a relação 

existente entre a estrutura social e política e a produção. A estrutura social e o Estado 

brotam constantemente do processo de vida de determinados indivíduos; mas esses 

indivíduos tomados não conforme possam se apresentar ante a imaginação própria ou 

alheia, mas sim tal como realmente são, quer dizer, como atuam, como produzem 

materialmente e, portanto, tal como desenvolvem suas atividades sobre determinados 

limites, premissas e condições materiais, independentes de seu arbítrio. (MARX; 

ENGELS, 2007, p. 47-48) (Itálico do autor). 

 

Quer dizer, para a pesquisa marxista é conditio sine qua non que se mostre com 

clareza o elo existente entre a estrutura social e política e a produção material da vida dos 

indivíduos, a qual se processa sempre em condições determinadas, consoante o 

desenvolvimento das forças produtivas em um certo nexo com as relações de produção. 

Para Marx é a vida que determina a consciência, e não o contrário. Tal posição é 

reafirmada no Prefácio (Vorwort) à obra Para a Crítica da Economia Política (Contribuição) 

(Zur kritik der politischen Ökonomie) (1959), em que ele diz “não é a consciência dos homens 

que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência”. 

(MARX, 1978b, p.130). É, pois, para Marx, a vida social humana, e não uma vida em geral, 

abstrata, que determina a sua consciência125. O autor se posiciona no sentido de tematizar a 

materialidade das relações sociais de produção, das condições materiais de vida, para mostrar 

como a consciência é construída. Não há, então, para Marx, uma consciência pura. A 

consciência é derivativa da vida material. Deste modo, a educação, enquanto uma síntese de 

uma sociabilidade determinada, no nosso caso, da sociedade capitalista, que é, como já 

sabemos, estruturalmente violenta, interfere na formação dos educandos, usurpando-lhes suas 

autênticas e genuínas subjetividades humanas, ao impor-lhes os interesses do modo de produção 

capitalista. 

                                                             
125 Cf. CHAGAS, 2012, p. 38. 
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O que orienta o modelo educacional do capital são as condições materiais de 

existência e os distintos e antagônicos interesses de classe, em uma palavra, a propriedade, ou, 

escrevendo melhor, a rivalidade entre capital e trabalho. Entre os estudantes, obviamente, sob 

condições sociais diferentes, condições de classe, existem diferentes maneiras de pensar, 

temores e esperanças, preconceitos e ilusões, simpatias, e antipatias, convicções, princípios etc. 

Contudo, todas as maneiras de pensar e concepções de vida estão submetidas na sociedade de 

classes, às perspectivas que interessam, precipuamente, à classe dominante. O que repercute na 

vida individual dos estudantes das classes subalternas ou subordinadas, enquanto violência, 

desalento, inimizades pessoais, preconceitos etc. Enfim, como usurpação da formação integral 

das suas subjetividades enquanto indivíduos genuinamente humanos. Marx e Engels (2007, p. 

71) dizem: 

 

As ideias da classe dominante são as ideias dominantes em cada época, quer dizer, a 

classe que exerce o poder objetal dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, seu 

poder espiritual dominante. A classe que tem à sua disposição os meios para a 

produção material dispõe ao mesmo tempo, com isso, dos meios para a produção 

espiritual, o que faz com que lhe sejam submetidas, da mesma forma e em média, as 

ideias daqueles que carecem dos meios necessário para produzir espiritualmente. As 

ideias dominantes não são outra coisa a não ser a expressão ideal das relações 

materiais dominantes, as mesmas relações materiais dominantes concebidas como 

ideias; portanto, as relações que fazem de uma determinada classe a classe dominante, 

ou seja, as ideias de sua dominação. Os indivíduos que formam a classe dominante 

têm, também, entre outras coisas, a consciência disso, e pensam a partir disso; por 

isso, enquanto dominam como classe e enquanto determinam todo o alcance de uma 

época histórica, compreende-se por si mesmo que o façam em toda a sua extensão e, 

portanto, entre outras coisas também, como pensadores, como produtores de ideias, 

que regulem a produção e distribuição das ideias de seu tempo; e que suas ideias 

sejam, por isso mesmo, as ideias dominantes da época. (Itálicos dos autores). 

 

E Marx (1978a, p. 348) ainda acrescenta:  

 

Sobre as diferentes formas de propriedade, sobre as condições sociais, maneiras de 

pensar e concepções de vida distintas e peculiarmente constituídas. A classe inteira os 

cria e os forma sobre a base de suas condições materiais e das relações sociais 

correspondentes. O indivíduo isolado, que as adquire através da tradição e da 

educação, poderá imaginar que constituem os motivos reais e o ponto de partida da 

sua conduta.  

 

Os burgueses defendem ideias que não ultrapassam o mundo do capital e essas são 

as ideias dominantes do tempo do capital. O problema para o sujeito trabalhador é que este tem, 

como diz Eduardo Chagas (2012, p. 46), 

 

uma representação de sua existência, uma compreensão de sua vida, que não 

corresponde à sua real circunstância, justamente porque tal representação não 
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expressa a sua existência e o seu mundo, (o mundo do trabalho) mas a existência e o 

mundo do burguês, a ‘visão de mundo’ do capital. (Grifo nosso).  
 

Nessa medida, um estudo concreto sobre a educação, no nosso caso, sobre como a 

violência afeta a educação burguesa, deve deixar patente como a produção impõe aos indivíduos 

que são efetivamente seus agentes, particularmente, aos educandos, visto que é a eles que ela – 

a educação escolar – é diretamente direcionada, um padrão disciplinar que interessa 

fundamentalmente à própria produção mesma. Dito de outro modo, o que se deve procurar 

saber, como já dissemos, é sobre quem e como recai a violência na educação. Fazendo isso, 

poderemos detectar que há também em Marx uma teoria da violência na educação.  

Este nosso estudo sobre a violência na educação foi definido no âmbito do processo 

histórico da formação social burguesa, em articulação com o desvelamento crítico de elementos 

decisivos da estrutura do capital, conforme vimos na primeira parte da presente tese. O leitor 

pôde observar que ao longo deste nosso texto tratamos, em algumas de suas passagens, do 

fenômeno da violência na educação. Agora, queremos, para qualificar e aprofundar nossa 

posição acerca desse fenômeno, tomar, nesta parte, explicitamente, direcionada à questão da 

violência escolar – a qual, da forma por nós já referida, é um clamor social –, como ela mesma 

resulta do recrudescimento da violência originária da estrutura do sistema do capital, em outras 

palavras, repitamos, da aporia entre capital e trabalho.  

Para tanto, expusemos, conforme Marx e Engels, o mecanismo, o funcionamento e 

a natureza do modo de produção capitalista, mostrando a crítica da teoria marx-engelsiana tanto 

à sua base material quanto à sua expressão ideológica, principalmente, à sua forma político-

estatal. 

E não poderia deixar de ser assim, pois para fundamentar cientificamente uma 

crítica às expressões da violência na educação burguesa, precisamos ter, antes de mais nada, 

uma precisa compreensão do funcionamento do modo de produção capitalista. A fortiori, em se 

seguindo Marx e Engels, não se pode nunca deixar de considerar que há uma interconexão entre 

a base material (infraestrutura) e a superestrutura social e política nas formações sociais, sendo 

que a educação é um dos elementos primordiais na esfera da superestrutura. Lembremos, a esse 

respeito, um parágrafo preciso do prefácio de 1859 da notável obra Para a Crítica da Economia 

Política, no qual Marx (1978b, p.129-130) conceitua as formações sociais. 

 

O primeiro trabalho que empreendi para resolver a dúvida que me assediava foi uma 

revisão crítica da filosofia do direito de Hegel, trabalho este cuja introdução apareceu 

nos Anais Franco-Alemães (“Deutsch-Französische Jahrbücher”), editados em Paris 

em 1844. Minha investigação desembocou no seguinte resultado: relações jurídicas, 

tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a partir de si mesmas, 
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nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito humano, mas, pelo 

contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida, cuja totalidade foi resumida 

por Hegel sob o nome de “sociedade civil” (bürgerliche Gesellschaft), seguindo os 

ingleses e franceses do século XVIII; mas que a anatomia da sociedade burguesa 

(bürgerliche Gesellschaft) deve ser procurada na Economia Política. Comecei o 

estudo desta matéria em Paris, mas tive que continuá-lo em Bruxelas, para onde me 

transferi em consequência de uma ordem de expulsão do Sr. Guizot. O resultado geral 

a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de fio condutor aos meus estudos, 

pode ser formulado em poucas palavras: na produção social da própria vida, os 

homens contraem relações determinadas, necessárias e independentes de sua vontade, 

relações de produção estas que correspondem a uma etapa determinada de 

desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de 

produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta 

uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas sociais 

determinadas de consciência. O modo de produção da vida material condiciona o 

processo em geral de vida social, político e espiritual. Não é a consciência dos homens 

que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser social que determina sua 

consciência.   

 

Nessa medida, a educação é, em última instância, determinada pelo modo de 

produção da vida material. Logo, a educação burguesa é definida pelo modo de produção 

capitalista. A sua tarefa primordial é retroalimentar o sistema, com o fito de aperfeiçoá-lo, 

conforme os interesses da classe dominante – a burguesia –, e perpetuá-lo, reproduzindo as 

condições materiais e intelectuais à manutenção do trabalho abstrato, bem como a divulgação 

e propagação ideológica que assegure a dominação e exploração de classe. 

É, portanto, nesse sentido, que posicionamos nossa argumentação da relação em 

torno da violência na educação e a lógica do modo de produção capitalista, conforme nossa 

análise, sustentada pela teoria marx-engelsiana, como exposta na primeira parte desta tese. 

Deve-se, portanto, ao nosso ver, se considerar que esta segunda parte, a qual agora 

desenvolvemos, apesar de contar com um menor número de páginas, não destoa do corpus deste 

trabalho, visto que, com efeito, esta se faz o corolário de todo o discurso empreendido na 

primeira parte deste estudo. Ou, ainda, pensamos também, enquanto modo de exposição, que 

esta segunda parte se põe como um link, a propósito de nossa temática e problemática terem 

sidas abordadas sob a orientação, latu senso, pode-se dizer, da filosofia da educação e, ao que 

nos parece, ser de contribuição exemplar para os estudos pedagógicos hodiernos.  

Defendemos, aqui, que a violência na educação é possibilitada e praticada, contra 

o proletariado, a partir da estrutura de exploração que é o cerne do sistema do capital. O qual, 

ao se autovalorizar, perpetra e perpetua, como algo natural e inalterável, o regime da 

propriedade privada e as consequentes desigualdades sociais que correspondem e conformam 

a necessidade da sociedade de classes. 

Desse modo, entendemos a educação moderna como um processo histórico, 

vinculado à expansão europeia, particularmente, anglo-saxônica, na Ásia, América e África, 
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sob a égide da economia mercantil e capitalista, que subjugou povos e nações, ao longo de mais 

de cinco séculos. Sem dúvida que esse processo teve continuidade, desdobramentos e 

especificidades que correspondem à afirmação do poderio econômico e político mundial anglo-

americano. 

Entre os autores destacados nas correntes filosóficas e sociais modernas que 

influenciaram a concepção de educação que temos hoje, como nação resultante do colonialismo 

europeu, estavam, obviamente, Marx e Engels, que tomamos como referência crucial para a 

crítica da educação burguesa, e para o desenvolvimento dos nossos estudos e investigações 

sobre os dilemas do capitalismo, tanto no passado, quanto na atualidade. 

Assim, um dos propósitos desta tese é buscar mostrar a atualidade das teorias 

marxiana e engelsiana, no que tange a um dos fenômenos mais marcantes da sociedade 

burguesa hodierna, a saber, o recrudescimento da violência em todo o mundo capitalista, e de 

como a educação é afetada no bojo desse processo social contemporâneo, o que implica 

reconhecer um elemento de agravamento da crise na qual a nossa escola está imersa.  

Pensamos que a educação precisa ser discutida hoje, no contexto do processo de 

produção do capital, isto é, parece-nos inadequado discutir qualquer que seja o modelo 

educacional desvinculado da estrutura econômica da sociedade capitalista global, visto que, o 

mundo atual somente pode ser entendido em sua dinâmica implicada na confluência e inter-

relação de diversos fatores que conformam as formações sociais moderna e contemporânea. 

Neste diapasão, a crise da escola e o problema da violência, que é uma de suas 

questões mais agudas, posto que acomete e interfere negativamente no cotidiano escolar, 

contribuindo para piorar o quase falido processo do ensino e da aprendizagem das escolas, urge 

ser enfrentado em se considerando a relevância da matriz comum às epifanias da violência na 

sociedade e na educação: a violência do capital contra o trabalho126. 

Na sociedade burguesa, a educação é mediada pela produção capitalista, em que 

trabalho e capital, no fundo, não se separam. Assim, a educação é suposta, nas filosofias e 

pedagogias burguesas, como um consenso que é de interesse de toda a sociedade. Precisamente, 

este discurso sugere a possibilidade de identificação entre trabalho e capital no campo 

educacional127, ou um consenso necessário sobre a ordem mínima da produção. Coisa que 

                                                             
126 Conferir também o nosso “Atualidade conceitual de Marx e Engels na abordagem da violência na sociedade e 

na educação brasileira”. In: Educação brasileira: ensaios iniciáticos em torno da crise da escola e dos desafios 

do mundo contemporâneo, 2017, p. 161-177. 
127 A esse respeito, conferir também MENEZES, Ana Dorta de. “A proclamação da identidade de interesses entre 

capital e trabalho no campo da educação: por uma leitura na contraordem das posições dominantes”. In: Trabalho, 

educação e luta de classes: a pesquisa em defesa da história, 2004, p. 135-136. 
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efetivamente não é de interesse dos trabalhadores, visto que a produção é contrária às suas reais 

necessidades.  

Ocorre que a educação burguesa é submetida à imposição da atual divisão social do 

trabalho. Dessa maneira, a educação é restritiva, impositiva e usurpadora. Na esfera da 

superestrutura social, reproduz a violência estrutural, uma vez que impede aos estudantes a 

possibilidade do emprego multilateral das suas faculdades desenvolvidas universalmente. 

Naturalmente, como diz Marx, “não podemos parar aqui nos numerosos pequenos paliativos 

preconizados pelos mesmos burgueses”. (MARX; ENGELS, 1992, p. 82). Quer isto dizer que 

não nos interessa os arremedos políticos e administrativos, ou apenas algumas mudanças 

cosméticas128, no que tange a uma suposta correção ou superação do fenômeno da violência na 

educação.  

Então, procurando seguir o que nos ensina o jovem Marx (1989, p. 37) quando diz, 

acertadamente, “a formulação de uma questão é a sua resolução”, estamos a propor algumas 

formulações indagativas: Sobre quem recai a violência na sociedade contemporânea? De que 

espécie é a violência na educação? É possível pensar a superação da violência na educação? 

Nossa hipótese é a da crítica ao modo de produção capitalista e às relações sociais de produção 

que necessariamente se estabelecem quando da produção das condições de vida de homens e 

mulheres na forma social burguesa; enquanto possibilidade concreta do desvelamento das 

epifanias da violência na sociedade e  educação capitalistas, ou da maneira como a violência é 

exercida, o que sugere, em perspectiva, partindo-se de uma práxis revolucionária radical, a 

solução para a violência na sociedade e na educação em uma sociabilidade alternativa – o 

comunismo. 

Nesta medida, queremos afirmar a liberação da consciência humana das normas da 

sociedade capitalista como um objetivo desejável e alcançável129. Enquanto o comunismo não 

é meramente uma ideia, senão um movimento histórico real que, como contraponto à 

democracia burguesa, serve aos objetivos político-revolucionários do proletariado. 

O comunismo remete ao desejo do experimento do que seja, como que uma nova 

política,  

 

como uma crença de um coletivo que pode fazer algo por eles próprios, depois 

dissolvem-se para começar a fazer outra política. Nessa lógica, a sociedade não é uma 

coisa que deve permanecer sempre igual, regida exclusivamente pelo discurso do 

mestre (Deus ou Diabo). (LARA JÚNIOR, 2018, p. 114). 

                                                             
128 Cf., por exemplo, ŽIŽEK, S. “O violento silêncio de um novo começo”. In: Occupy, 2012, p. 17. 
129 Cf. GILBERT. Jeremy “Why the has come for ‘Acid corbynism’”, 2017. Disponível em: 

<https://www.newstatesman.com/politics/uk/2017/10/why-time-has-come-acid-corbynism.>  
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O comunismo é, portanto, um projeto histórico para alcançar uma nova 

subjetividade, que seja livre e genuinamente humana – a recuperação do título humano. Isso 

requer o reconhecimento do fato de que se trata de um projeto que perturba a normalidade do 

status quo dominante. E significa “nos mover em direção há algo radicalmente Outro”130. 

Dessa forma, o comunismo é um movimento corrosivo e desnaturalizante, senão, 

afirmativamente, quer dizer, enquanto negação da negação, um movimento coletivo e 

historicizante. Um “acelerador ideológico”131 para um outro e previamente desconhecido que 

deverá ser construído pelo proletariado, enquanto visa à emancipação humana universal. Assim 

sendo, nesse processo, a educação tem um papel positivo e emancipatório fundamental, quando 

da liberação e formação das consciências. 

Ainda que, para sermos mais precisos, quanto à sua dimensão histórica, devemos 

enfatizar que, a nosso ver, a sociedade do futuro nasce, como se diz, do movimento do 

comunismo. No entanto:  

 

O comunismo é a posição como negação da negação, e por isso, o momento efetivo 

necessário da emancipação e da recuperação humanas para o próximo 

desenvolvimento histórico. O comunismo é a figura necessária e o princípio enérgico 

do futuro próximo, mas o comunismo não é, como tal, o termo do desenvolvimento 

humano – a figura da sociedade humana. (MARX, 2010, p. 114) (itálicos do autor). 
  

Todavia, por enquanto, parece-nos necessário e interessante ilustrar algumas formas 

específicas de manifestação de violência na educação. É o que faremos no item que vem a 

seguir. De antemão, cabe dizer que, conforme afirmam Eduardo Chagas e Fábio Queiroz (2016, 

p. 100), o capital “oferece uma educação fragmentada, elementar e de cunho meramente técnico 

aos que trabalham sob o seu regime”. 

 

6.1 As epifanias da violência na educação 

 

A cena pedagógica mundial já vem se defrontando com o fenômeno da violência 

escolar há várias décadas. Empírica e historicamente, exemplos mais do que relevantes são os 

diversos ataques a escolas nos Estados Unidos – o país mais rico do planeta – (não obstante, 

                                                             
130 Aqui, estamos usando as palavras de Foucault (1991, p. 120) quando o mesmo explica o que ele entende como 

o nosso desafio do agora. 
131 Ver Comunismo ácido. In: LavraPalavra, disponível em: <https://lavrapalavra.com/2018/10/15/comunismo-

acido/>.   
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socialmente miserável), repercutidos pela mídia internacional132. Essa sandice reverbera nas 

escolas brasileiras, constituindo um sintoma ignóbil da nossa condição de neocolonizados133.  

A propósito, no Brasil convivemos quase que diariamente com agressões que 

chegam, na maioria das vezes, às vias de fato, culminando, infelizmente, em ferimentos graves, 

sequelas, quer dizer em uma violência direta, física, além, é óbvio, da violência simbólica, que 

está presente no nosso cotidiano escolar. E isso afeta os estudantes, professores e técnicos 

administrativos das escolas, que chegam a ser, inclusive, ameaçados de morte, como resultado 

de uma luta insensata, hoje, um dos problemas prementes da nossa escola. A opinião pública, 

sem maiores meios investigativos, científicos e intelectuais, para se posicionar a respeito de tais 

acontecimentos, embora os tenha como um dos seus assuntos principais, manifesta-se 

atonitamente, perplexa, em relação a esse problema. 

O princípio da violência na educação pode ser abordado sob diferentes pontos de 

vista, eventualmente, complementares. Para nós, o fio condutor é a análise marxista de tal 

fenômeno. Isso implica, como já o dissemos, partir da violência do capital contra o trabalho. 

Ou da forma como a violência é exercida na educação, o que, necessariamente, requer saber 

contra quem ela é exercida. O que não quer dizer que descuidemos de suas especificidades. E 

serão alguns exemplos destas que, aqui, estaremos a considerar.  

Assim sendo, as diversas conferências mundiais e nacionais organizadas em torno 

da temática da violência na educação (cf. portais na internet) mostram diferentes inflexões 

                                                             
132 O caso mais recente foi um tiroteio em uma escola que atende desde o ensino infantil até o secundário. Trata-

se da STEM School que fica no Colorado, no oeste dos Estados Unidos. Este atentado deixou ao menos oito 

feridos, sendo que quatro deles em estado grave. 

A STEM School está situada a 13 km do Colégio Columbine, onde há 20 anos dois estudantes mataram treze 

pessoas, no primeiro massacre deste tipo nos EUA na era moderna. “O massacre de Columbine foi seguido por 

tiroteios escolares ainda mais sangrentos: em abril de 2007 na Virginia Tech, em Blacksburg, com 32 mortos; em 

dezembro de 2012, na Sandy Hook Elementary School, em Newton, Connecticut, com 20 crianças entre 6 e 7 anos 

mortas; e em fevereiro de 2018, na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, Flórida, com 17 óbitos”. 

(TIROTEIO, 2019). [Documento eletrônico sem paginação]. 
133 No Brasil, o caso do estado de São Paulo, o mais rico deste país, é emblemático no que diz respeito à violência 

escolar. “Na última quinta-feira (16), um adolescente de 14 anos colocou no status de seu WhatsApp que, ao chegar 

na escola, em Ferraz de Vasconcelos, na Grande São Paulo, mataria seus colegas, nos moldes do massacre de 

Suzano [...].  

Nos últimos cinco anos, a ameaça foi o segundo maior crime em volume registrado em estabelecimentos 

educacionais de São Paulo, incluindo escolas públicas e privadas, faculdades, cursinhos e cursos de idiomas. Entre 

janeiro de 2014 e março de 2019, foram registrados 16.073 boletins de ocorrência em todo o estado por este motivo. 

Nos últimos cinco anos, foram registrados 225.522 boletins de ocorrência em estabelecimentos educacionais. O 

que representa uma média de 117 crimes por dia. Entre as infrações, há registros de homicídios, estupros, apreensão 

irregular de arma de fogo, estelionato, calúnia, maus-tratos e até mesmo associação criminosa e captura de 

procurados. Entre alguns crimes, estão atenuantes de intolerância, como homofobia, transfobia, racismo e 

preconceito religioso. Apenas 1% desses crimes tem o registro em flagrante”. (ADORNO, 2019). [Documento 

sem paginação]. 
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segundo os campos de pesquisa, assim como as particularidades do problema nas situações 

nacionais específicas134.  

Grosso modo, a violência escolar é concebida como um distúrbio de 

comportamento individual. É considerada como um distúrbio de adaptação ao grupo ou aos 

padrões da disciplina da escola. Seria também adequado se dizer que a violência na educação é 

tida pelas pedagogias burguesas enquanto a externalização de distúrbios psicossociais tais como 

a depressão, a ansiedade e a somatização, “ou como um ‘comportamento antissocial’ que deve 

ser tratado”. (VIOLÊNCIA ESCOLAR, 2011, p. 783). Quer isto dizer que a violência no âmbito 

escolar é considerada, para o sistema de ensino burguês, um problema do indivíduo ou do aluno, 

tomado individualmente, isoladamente. Aliás, como o quer a representação da figura do 

indivíduo da esfera da infraestrutura produtiva, das relações materiais, na formação social 

burguesa. Isso é respaldado pela sua sanção científica, ou, dizendo de outro modo, pela a 

apologética da economia política, que tem como característica o individualismo exacerbado e 

egoísta, salvaguardados pelo direito privado enquanto legalização dos direitos individuais e 

particulares, legitimados pela forma jurídica estatal, o que, na prática, patenteia-se como o télos 

da propriedade privada burguesa. 

Sendo assim, também no campo da educação, a nosso ver, não seria suficiente 

combater suas manifestações de violência, meramente, no plano das consciências individuais; 

sendo, portanto, necessário analisar os processos sociais objetivos que se refletem nas epifanias 

da violência na educação. 

Segundo nosso pensamento, para a superação da violência na educação, será preciso 

fazer a revolução para mudar a sociedade, para mudar uma realidade social exploradora, da qual 

a violência escolar é um dos seus efeitos a mais. O que se faz necessário é reproduzir espírito 

revolucionário. 

Mas, como já assinalamos, para fazer a revolução, isto é, para superar a sociedade 

capitalista, é preciso entender a dinâmica de funcionamento dessa sociedade. Foi a isso que, 

seguindo Marx e Engels, nos dedicamos na primeira parte deste trabalho. Obviamente, que de 

forma ainda inicial e sucinta, ou seja, sabemos que muito há ainda a se dizer para que 

cheguemos ao escopo em que miramos, isto é, dar conta do que efetivamente conforma, na 

atualidade, a violência na sociedade e na educação burguesas, e como poderemos superá-las.  

Contudo, até por determinações técnicas acadêmicas, não se pode escrever 

cabalmente. Muito embora, pretendemos estar apresentando, aqui, nossa humilde contribuição 

                                                             
134 Ver Violência escolar, Dicionário de Educação, 2011, p. 783. 

183 



185 

 

autoral para o desenvolvimento das pesquisas científicas nessa área. Quer isto dizer que não 

pretendemos ter uma resposta acabada, já que não pensamos dogmaticamente. E que nem muito 

pensamos ou queremos propor definições prontas e cabais – aliás, o ideal do conhecimento 

metafísico –, o que desvirtuaria qualquer que fosse uma análise marxista. Mas, ao contrário, 

devemos deixar claro que estamos abertos às críticas e contribuições. Aliás, a nossa intenção 

precípua é a de contribuir com o debate de ideias, enquanto esforço maduro e consciente. E as 

filosofias e sociologias da educação podem e devem prestar uma grande colaboração nesse 

sentido, ao propiciarem, por exemplo, um estudo científico e abrangente, da doutrina que 

orienta as formas de pensar e agir socialistas. Naturalmente, ratificamos, de forma amadurecida, 

isto é, pensar sem as inibições do conservadorismo provinciano, nem, muito menos, com a 

apologética ingênua da ideologia. 

Então, como visto, passamos, no presente estudo, com Marx, pela análise abstrata 

da mercadoria, decompondo-a em valor de uso e valor de troca. Tratamos sobre trabalho 

concreto e trabalho abstrato. Da troca como marca da sociabilidade capitalista. Mostramos que, 

segundo Marx, o que as mercadorias têm em comum é a quantidade de trabalho socialmente 

necessário para a sua produção e que, por isto, a despeito do fato de que cada uma delas tenha 

um valor distinto das demais, podem ser trocadas no mercado umas pelas outras. E que é por 

isso que, também, podemos chamar a sociedade burguesa de a sociedade das trocas de 

mercadorias. Mostramos como isso só é possível através do trabalho abstrato, como Marx o 

conceitua, enquanto a quantidade de trabalho humano genérica e abstratamente considerado. 

Entre outros elementos da mais alta complexidade e importância para se compreender, em 

profundidade o nosso tempo, o tempo do capital e a, correspondente, necessidade de sua 

superação. 

Um dos pontos fulcrais da crítica de Marx à economia política é, como mostramos 

(ver item 3.4), a sua análise do fetichismo da mercadoria. Dissemos que os seres humanos agem 

no seu cotidiano como se o valor de troca fosse uma propriedade natural das mercadorias. 

Assim, o fetichismo da mercadoria é uma naturalização de algo que é social, visto que as 

mercadorias resultam do trabalho humano exercido socialmente, conforme as relações sociais 

de produção capitalistas. Assim: 

 

Um produto das ações humanas é visto pelos próprios seres humanos como se fosse 

comandado por forças da natureza, como se tivesse vida própria.  

Entre os muitos fetichismos produzidos por essa sociedade, temos o da 

individualidade. Conforme citei anteriormente, é próprio do fenômeno do fetichismo 

que o ser humano se submeta ao domínio de algo a que ele atribui poderes. No caso 

do fetichismo da individualidade, o que ocorre é que em vez de a individualidade ser 

considerada fruto de um processo educativo e autoeducativo deliberado, intencional, 
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ela é considerada algo que comanda a vida das pessoas e, em consequência, comanda 

as relações entre as pessoas e a sociedade. Mesmo que o fetichismo da individualidade 

surja em nome da liberdade individual, como é o caso das várias formas assumidas 

pela ideologia liberal, o seu resultado é a negação da liberdade. Um exemplo bastante 

claro disso é o das correntes pedagógicas que advogam que a educação deva submeter-

se ao desenvolvimento espontâneo de cada pessoa, desde a educação infantil até o 

ensino universitário. Essas pedagogias, todas apoiadas na ideologia liberal, mesmo 

quando disso não tenham consciência aparentam ser promotoras da liberdade mas, na 

verdade, escravizam as pessoas à espontaneidade de processos sociais [...]. 

(DUARTE, 2012, p. 10).  

   

Efetivamente, os problemas da escola no Brasil são vários. Não obstante, nos dias 

de hoje, uma das questões mais preocupantes é a da violência nas escolas. Para se ter uma ideia 

primeira desse assombro, podemos enfatizar a chaga do analfabetismo que atinge 14,1 milhões 

de brasileiros, 9,7% da população em idade superior a 15 anos. 

 

O número salta de forma galopante se forem incluídos nessa conta os analfabetos 

funcionais, aquelas pessoas que apesar de terem tido acesso à educação formal não 

conseguem tecer uma interpretação sobre o que leem, nem tampouco efetuar 

operações matemáticas um pouco mais elaboradas. “Esse percentual gira em torno de 

70%”. (RODRIGUES, 2011, p. 5).  
 

Obviamente, um país com esses índices alarmantes de analfabetismo, não pode ter 

condições mínimas para uma interpelação e interlocução social pacíficas, ou, pelo menos, o 

mais saudável que seja, visto que, o analfabetismo é um dos elementos que, decisivamente 

condicionam e conduzem à barbárie social. A falta de formação política, o desalento, a violência 

física, simbólica e institucional generalizadas, a insuperável falta de educação alimentar, as 

condições de vida insalubre, o vício das drogas, o alcoolismo, o fundamentalismo religioso, 

entre tantas outras manifestações de violência na sociedade hodierna podem ser relacionados 

ao analfabetismo. E este também resulta da antinomia entre capital e trabalho, como viemos 

tentando mostrar no desenvolvimento desta tese.  

É certo que a escola pode ser considerada um dos elos da cadeia produtiva, na 

medida em que prepara e qualifica a mão-de-obra trabalhadora. Conquanto, essa temática 

provoca reflexões críticas que visam a ampliar a sua compreensão. Nessa seara, uma palavra de 

ordem que já há algum tempo toma espaço considerável na área educacional é a chamada 

“qualidade total”. Essa é uma proposta do capital, originada e desenvolvida na área de gerência 

industrial, a qual precisa ser conhecida em profundidade, para que nos posicionemos sobre sua 

incorporação pela escola, como um desafio para todos os que lutam pela transformação da 

escola em benefício das classes trabalhadoras. De antemão, o que podemos adiantar é que tal 

política de qualidade total, que se quer incorporar à escola contribui para que os trabalhadores 
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– da produção material ou de serviços da esfera estatal ou privada –, sofram mais uma ofensiva 

“que tem como objetivo último o aumento da exploração da massa trabalhadora como elemento 

fundamental do aumento do lucro e do processo de acumulação de riqueza”. (FREITAS, 1995, 

p. 127). 

É muito importante, ainda, que comecemos a escrever aqui, mesmo que 

sucintamente, sobre a universidade brasileira, pois o que vem acontecendo nestes últimos dez 

anos, sem desconsiderar – com as devidas ressalvas, é claro – os investimentos no ensino 

superior feitos pelo Partido dos Trabalhadores (PT), foi um desmonte de todo um sistema de 

produção de saberes. E isso já vem ocorrendo desde o governo neoliberal do presidente 

Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, através de um dos seus fundadores, o falecido 

economista e, então, ministro da Educação Paulo Renato Souza que durante o tempo em que 

esteve à frente da pasta, fez a educação federal encarar uma enorme escassez de recursos, a qual 

resultou no agravamento da estrutura universitária brasileira com o desmonte de laboratórios, a 

insuficiência na produção de remédios, a precarização da pesquisa sobre a AIDIS, sobre o 

câncer, sobre uma série de pesquisas importantes, em todas as áreas do conhecimento científico, 

artístico e cultural que estavam sendo desenvolvidos pela universidade brasileira.  

Continuando a tratar da nossa realidade educacional, sem esquecer do nosso tema 

em foco, o de como ela é afetada pelo fenômeno mundial do recrudescimento da violência, 

voltemo-nos, ainda, para as manifestações de alguns dos nossos problemas no ensino 

fundamental e médio. Mesmo que, logicamente, todos os exemplos por nós abordados, aqui, 

implicam as epifanias da violência na educação. “Prevaleceu, nos últimos anos, uma política 

educacional quantitativa (que não foi exitosa) em detrimento da qualidade, que configurou um 

sistema escolar inadequado ao momento histórico recente atual e o futuro do país”. 

(SCHNEIDER; LENZ; PETRY, 1986, p. 323). 

Há uma tendência a um cientificismo tecnicista nos programas do modelo 

educacional brasileiro. Isso vem em desacordo com os interesses dos jovens educandos, 

oriundos, na sua grande maioria, da classe proletária, que necessita, para municiar-se 

teoricamente sobre a violência que sofre enquanto classe explorada pelos ricos capitalistas 

burgueses, de uma formação política que lhe seja adequada. Essa formação poderia ser-lhes 

facilitada, caso a escola estivesse efetivamente empenhada em reconhecer a condição deles 

como classe subalterna, que precisa formar uma consciência crítica no que diz respeito ao 

regime do capital. Contudo, como o Estado, que como visto, serve ao capital, e em sendo ele a 

instituição que regula o modelo educacional, seria suicida ao incentivar tal teoria e prática 

educativas. 
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Acintosamente, o Brasil, enquanto país periférico no sistema capitalista – de acordo 

com a nossa tese de que a educação escolar está submetida à atual divisão global do trabalho –

, vê-se submetido aos interesses do capital internacional e, deste modo, tem na educação um 

instrumento necessário para a habilitação de uma mão-de-obra preparada para tarefas 

laborativas menos especializadas. Sendo que isso é importante para angariar investimentos 

estrangeiros, já que aos investidores interessa o barateamento da compra da força de trabalho, 

implicada por uma educação limitada intelectualmente e tecnologicamente. Isso resulta na 

manutenção de uma sociedade cada vez mais dependente do capitalismo central enquanto 

formação social capitalista avançada que tem na produção e difusão do conhecimento, e no 

interativo e consequente desenvolvimento tecnológico, as suas principais forças materiais, 

enquanto produtos prontos para a troca, na sociedade capitalista mercadológica. Em suma: desta 

forma, nosso país padece de um anacronismo político, habilitado que é por sua canhestra 

formação educacional, o que implica mais uma forma de manifestação de violência para a classe 

trabalhadora, uma vez que, nem às elites nem aos governos que as representam, interessa um 

investimento qualitativo e de grande monta no desenvolvimento do modelo educacional 

brasileiro. 

Assim, a educação no Brasil é obrigada a mover-se nesse capitalismo real 

dependente, excludente e subdesenvolvido, enquanto “complemento ideológico de uma 

dominação de classe das mais violentas hoje existentes”135, quando, na verdade, o que nos 

interessa é a possibilidade de pensar uma educação que propicie o pleno desenvolvimento das 

faculdades genuinamente humanas dos nossos jovens e trabalhadores e de toda a sociedade 

brasileira.  

Compreendemos que a principal função da escola é reproduzir as relações 

hierárquicas entre diferentes grupos ou classes na sociedade e legitimar aquelas relações. 

Destaque-se que o que ocorre, de modo geral, no funcionamento do sistema de ensino, tem 

quase sempre tido por “contrapartida a cegueira face às relações entre a escola e as classes 

sociais”, supondo-se a ilusão da “neutralidade do sistema de ensino” (BOURDIEU; 

PASSERON, 1975, p. 204). Além da legitimação imputada pelos próprios alunos e pelo corpo 

docente, as classes em si contribuem para que isso ocorra. No caso, a classe social, diríamos, 

mediadora, quer dizer, à qual cabe reproduzir os valores imateriais, ou seja, culturais, da classe 

dominante – estamos nos referindo, obviamente, à pequena-burguesia –, tende a reafirmar os 

                                                             
135 Ver CARNOY, M. Educação, economia e estado, prefácio de Ladislau Dowbor, 1984, p. 8. 
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valores burgueses. Dessa forma, a produção do habitus136 de classe, resultante das estruturas 

objetivas, gera práticas adaptadas a essas estruturas, permitindo seu funcionamento e 

perpetuação.  

No momento, particularmente, em se tratando do Brasil, as mais recentes investidas 

político estatais no nosso modelo educacional, alerta-nos que estamos sob um retrocesso de 

natureza neoliberal, com contornos fascistas, o que está tornando nossa escola, cada vez mais, 

refém da violência de Estado.  

 

Entre as iniciativas de captura das redes públicas de ensino, a mais esdrúxula foi a 

entrega de sua gestão às corporações militares. Goiás, Distrito Federal, Roraima, Pará, 

Amazonas, Bahia, Santa Catarina, Ceará, Tocantins, Sergipe, Piauí. Governos 

estaduais governados por partidos distintos e até adversários convergem na adoção da 

militarização da gestão das escolas públicas. Os motivos alegados são invariavelmente 

impressionistas, fincados em relatos de violência no interior das escolas. Outras 

localidades já adotaram ou pretendem adotar a medida. É o caso de Santa Catarina, 

cujo governo estadual, representantes da Política Militar e os secretários executivos 

das Agências de Desenvolvimento Regional decidiram implantar unidades 

educacionais militarizadas em Blumenau, Joinville e Laguna a partir de 2018. Em 

Florianópolis e Lajes já existem unidades escolares públicas militarizadas. Em 

Manaus, o modelo de gestão militar foi colocado em prática pelo prefeito Artur 

Virgílio Neto, do PSDB, na escola que agora se chama 3º Colégio Militar da PM 

Professor Waldocke Fricke de Lyra. Goiás conta, hoje, com o maior índice de escolas 

militarizadas no país: um total de 26, seguido por Minas Gerais, com 22, e pela Bahia, 

com 13, de acordo com dados das secretarias estaduais de Educação. (RICCI, 

2018137). 

 

Mas, agora, para concluir este item, com a finalidade de não perdemos a atenção do 

leitor, embora muito, ainda, poderíamos escrever acerca das epifanias da violência na educação; 

passaremos, então, a um outro ponto, que, dado ao momento político atual no Brasil – a eleição 

de um novo presidente da República, que vem sendo tido por analistas nacionais e 

internacionais como um notório representante do neofascismo ou, a nosso ver, de aspectos 

fascistas138 – que não podemos, aqui, deixar de considerar. 

                                                             
136 Significa a incorporação de estruturas sociais através de mecanismos inconscientes. Como nosso corpo passa a 

ser tomado pelas estruturas da sociedade. A sociedade se reproduz, assim, dentro de nós. “O trabalho pedagógico 

deve ser considerado como uma ‘inculcação de habitus’ porque o habitus (produto de interiorização de um arbítrio 

cultural capaz de se perpetuar mesmo quando a ação pedagógica cessa) se perpetua mesmo depois da ação 

pedagógica cessar. Pelo habitus perpetuam-se os princípios e a ação pedagógica deverá, forçosamente, ser um 

trabalho contínuo e diferente do das outras instâncias. A educação é um instrumento fundamental para haver 

continuidade histórica, tendendo a ser uma pura reprodutora de arbítrios culturais pela mediação do hábito. 

Bourdieu e Passeron fazem uma analogia muito interessante entre o papel do habitus na cultura e dos genes no 

biológico. 

O trabalho pedagógico é considerado muito eficaz porque é capaz de perpetuar mais duravelmente uma atitude do 

que qualquer coerção política”. (ROSENDO, 2009, p. 9). 
137 Documento sem paginação. 
138 “A capacidade de mobilizar a pequena burguesia, baseando-se numa ideologia composta onde confluíam o 

irracionalismo e o voluntarismo, o anticapitalismo e o anti-socialismo, vagas aspirações a uma democracia radical 

unidas a acentos fortemente nacionalistas, parece, contudo, ser um dos elementos característicos do movimento 
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Por fim, resta-nos dizer que a educação escolar hodierna, de qualquer forma, está 

submetida a propósitos intencionais de interesse exclusivo dos burgueses dominantes e 

exploradores da força de trabalho do proletariado. Isso lhes impele a uma prática pedagógica 

de doutrinação ideológica que visa a formar trabalhadores desprovidos de senso crítico e, 

portanto, ingenuamente úteis, transformados, através da educação, em capital humano, 

enquanto meramente vendedores da sua força de trabalho que vêm a servir à reprodução das 

relações de produção capitalistas e da autovalorização do capital. 

Para que isso seja possível, repitamo-lo, os capitalistas servem-se de uma educação 

ideologizada, reprodutivista e usurpadora, na forma de uma pedagogia do capital, fazendo, 

através da educação escolar, com que os trabalhadores resignem-se a meros agentes da 

autovalorização do capital, usurpando-lhes, assim, sua mais genuína humanidade, 

conscientemente livre e criativa.  

No caso do professor, o mais grave é a destruição da carreira do magistério. Na 

nossa condição, por exemplo, de docente, em final de carreira, concluindo um curso de 

doutorado, já tendo, evidentemente, passado por curso de graduação superior, e por pós-

graduação lato-sensu (especialização) e stricto-sensu (mestrado), havendo sido professor no 

ensino fundamental e médio, e estando no ensino superior desde 1986. Contando, portanto, com 

mais de 33 anos de cátedra e de experiência em ensino, pesquisa e extensão e em palestras, 

debates e conferências acadêmicas e de prática em sala de aula, não temos tido, nem sequer, 

viabilizado, adequadamente, um Plano de Cargos, Carreira e Salários. Em suma, não temos 

plano de carreira. Isto é um descalabro, com qual comprovamos, por nós mesmos, a 

desvalorização e deterioração da docência superior, como mais uma constatação da violência 

na educação. 

Para finalizar, utilizaremos do ensejo para denunciarmos que estamos nós em 

condições de remuneração a tal ponto degeneradas que o estado do Rio Grande do Norte, não 

somente não nos repassa os salários defasados e “congelados” (sem reajustes há, pelo menos, 

dez anos), e ainda com atraso há, no mínimo, três anos – durante quase todo o governo Robinson 

Faria do PSD. Como também para se ter mais uma ideia da situação de penúria que estamos 

sofrendo, nós, os servidores públicos, trabalhadores em educação na Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte – UERN, sequer o décimo terceiro salário de 2018 nos foi pago, e nem 

há, até o presente (maio de 2019), previsão para o ser nessa nova gestão que já completa cinco 

meses. Na realidade, a governadora eleita, Fátima Bezerra (PT), continua no mesmo logro do 

                                                             
fascista, desde a implantação do Fascismo na Itália”. (FASCISMO, 1993, p. 473). Isso é típico do caso do Brasil 

hoje, que tem na figura de Jair Bolsonaro, uma ideologia fundada no culto do chefe. 
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seu antecessor. Não pagou os salários atrasados de novembro, dezembro e o décimo terceiro de 

2018. E nem sequer anunciou data para o fazer. Isto é revoltante. Mas um exemplo de descaso 

violento contra a educação, os educadores e os educandos e, claramente, contra toda a classe 

trabalhadora. 

Além disso, para concluir, citamos a correta afirmação dos mestres Célia Junqueira 

e Leonardo Muls (2000, p. 147), “com a brutal retração da remuneração em todos os níveis do 

magistério público, pode-se afirmar que, cada vez mais, esta categoria profissional vem 

financiando, indiretamente, o sistema público de ensino”. Na verdade, estamos pagando para 

trabalhar.  

 

6.1.1 O avanço político da extrema-direita e o acirramento da violência na educação 

 

Para as classes dominantes, em todo o mundo capitalista globalizado, as 

democracias representativas devem estar sob o seu controle. Algo que, aliás, sempre fez parte 

de seu projeto político originário (referimo-nos ao projeto civilizatório burguês fundado na 

racionalidade iluminista europeia desde o século XVII). E se em algum momento, os 

democratas liberais pensam em avançar seus planos para um futuro que esteja indicando alguma 

propensão para além da mera igualdade jurídica; isso soa, urgentemente, para os burgueses 

conservadores, como a emergência de um plano comunista premente. Nesta medida, a 

democracia pode, conforme “os sons dos ventos”, ou das quimeras pequeno-burguesas, ser 

sacrificada. 

No Brasil de hoje, o Partido dos Trabalhadores (PT), um partido socialdemocrata 

de centro-esquerda, notadamente atrelado ao Estado liberal, e que sempre fez política de 

coalizão com as forças da direita, inclusive com as, reconhecidamente, das mais conservadoras, 

passou a ser demonizado, acusado de pregar o comunismo e a ideologia marxista. 

Isso reflete, em nível nacional, uma tendência do momento histórico e político 

mundial que estamos pondo como o problema de fundo que vem sendo tratado nesta tese, qual 

seja, o recrudescimento da violência em todo o mundo capitalista, resultado da sua crise 

estrutural e dos seus agravos desde, pelo menos, 2008, que permanecem agudos e sem um 

horizonte palpável de solução possível próxima.  

Dessa maneira, as suas manifestações se fazem sentir, de imediato, como não 

poderia deixar de ser, logo na sua instituição mediadora – no que tange à oposição das classes 

sociais – das crises econômicas do capitalismo, a saber, a sua forma política estatal – o 
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Estado139, o qual, como já sabemos, protagoniza o monopólio da violência. Sendo que o 

recrudescimento desse fenômeno repercute em todas as instâncias que são da sua competência, 

a exemplo da educação. 

Tal fenômeno reverbera a exacerbação dos sintomas, em nível mundial, da 

violência – que é indiscutível protagonista nos cenários nacional e internacional hodiernos, após 

seguidas vitórias de forças antidemocráticas. Integra as complexas dinâmicas da política de 

extrema-direita, apontando para o aparecimento de personas do tipo Trump140, menos populares 

e, no caso do Brasil, de grande popularidade inicial, como a figura de um Bolsonaro (mesmo 

este encarnando a versão tupiniquim, e ainda mais grotesca, e fascistoide, que o próprio 

Trump)141.  

Há uma análise interessante, no que tange à esfera política contemporânea, do 

prestigiado sociólogo francês, o professor Christian Laval (2018), para quem: 

 

Nós vivemos uma crise geral da democracia liberal em todo o mundo. A eleição de 

Trump é um dos sinais mais importantes, mas está longe de ser isolado. Décadas de 

políticas neoliberais têm enfraquecido os fundamentos da legitimidade das 

                                                             
139 Os governos populistas de extrema-direita chamados por alguns estudiosos de ultraliberais são hoje, uma 

realidade global. Com a eleição de Bolsonaro, o Brasil entrou para o rol dos países governados por esse tipo de 

política, tais como Estados Unidos da América, Itália, Polônia, Hungria, Áustria, Suíça, França, Dinamarca, 

Turquia, Argentina, entre outros.     
140 “Mesmo tendo sido eleito pelo Partido Republicano, o presidente Donald Trump segue uma linha de claro viés 

populista e se alinha ao setor mais conservador e nacionalista do partido, encontrando adversários na ala liberal e 

progressista, representada pelos ex-presidentes Bush e pelo recém-falecido senador John McCain. 

Trump ataca impiedosamente a imprensa, principalmente o jornal The New York Times e a emissora CNN, a quem 

acusa de divulgar fake news; adota um discurso nacionalista, sintetizado no slogan de campanha America first; e 

reforça a polarização da sociedade com fortes ataques a seus oponentes, por exemplo pedindo a prisão da 

concorrente Hillary Clinton durante a campanha eleitoral”. (KOKAY, 2018). [Documento eletrônico sem 

paginação]. 
141 “Já disse e insisto que o que chamamos de Governo Bolsonaro é, na verdade, a amálgama de três diferentes 

governos, com projetos e líderes distintos e que requerem políticas públicas completamente diferentes. O Governo 

Paulo Guedes, já sabemos, pretende ser uma continuação da interrompida agenda de ajustes econômicos de Michel 

Temer. Na verdade, pretende, para júbilo do capital, ser um governo FHC III, um governo de austeridade – quer 

dizer, de privatizações, de corte de gastos públicos e de reformas para desonerar a economia, como se diz hoje em 

dia. O segundo governo é o Governo Sérgio Moro, responsável pelas principais mágicas prometidas na campanha 

e esperadas com ansiedade pelos que votaram em Bolsonaro. Lembremo-nos que o governo Moro é responsável 

por nada menos que dar cabo da corrupção de colarinho branco no país, principalmente ao conluio entre capital 

privado e gestores públicos, e, ao mesmo tempo, reduzir as taxas de homicídio no país, principalmente as taxas de 

latrocínio, a padrões civilizados. 

O terceiro governo consiste numa frente que junta duas forças que nem costumam andar juntas nem costumavam 

serem vistas como forças políticas, que são os ultraconservadores de direita e o núcleo militar. Aqui está o coração 

do bolsonarismo. De um lado, o conservadorismo de tipo reacionário, mobilizado para realizar uma guerra 

cultural de retomadas dos “antigos valores” iliberais, religiosos e pré-democráticos, para o qual os grandes 

problemas do país são problemas morais. Do outro lado, o militarismo, nacionalista (patriótico) e autoritário, 

para o qual os últimos 35 anos de governos civis representaram a perda da fibra moral da nação. Militarismo 

que foi mobilizado como uma espécie de chancela anticorrupção moral e política e uma garantia de que os 

interesses da pátria estariam garantidos no governo”. (GOMES, 2019). (Negritos do autor). [Documento eletrônico 

sem paginação]. 
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instituições representativas e os partidos políticos que detinham o poder desde a 

Segunda Guerra Mundial. Isto pode ser visto na Europa, por exemplo. 

Esse fenômeno mundial merece ser explicado. A legitimidade da democracia liberal 

repousa paradoxalmente sobre a sua capacidade de integrar uma lógica de proteção 

social e redistribuição o que permite às classes populares sustentar, mesmo que de 

forma conflituosa, o sistema político. Mas o neoliberalismo bloqueou essas 

possibilidades e grande parte das forças políticas de esquerda, em especial a tradição 

socialdemocrata, ao se alinhar com essa lógica neoliberal perde as suas bases sociais. 

É o que explica o sucesso dos partidos hiperautoritários, como o Lega na Itália, que 

operam em duas frentes: com a promessa segurança policial e militar da sociedade e 

com políticas muito favoráveis às empresas e aos mais ricos142. 

   

Apesar dessa análise nos parecer estar correta em nível político, não podemos 

deixar de observar que essa mesma crise geral da democracia liberal é um reflexo da crise 

estrutural do capital, a qual abre brecha, nesse momento histórico, para a expressão de formas 

políticas contraditórias, e que colocam na ordem do dia a busca pela reorganização do modo de 

produção capitalista, mas que também dão espaço para se pensar a superação deste. Estamos, 

evidentemente, em uma conjuntura de agudização da luta de classes.  

Para compreender isso, eficazmente, não há como, sem nos valer de Marx. Para ele 

o desenvolvimento da produtividade do trabalho contribui para aumentar o valor-capital 

existente, o que é um princípio do capitalista. E isso ocorre através do crescimento da massa de 

trabalho aplicada na produção, o que requer, naturalmente, trabalho excedente. Mas, então, 

crescem também o valor do capital reproduzido e o valor excedente adicional.  

No entanto, esse fenômeno da produção e autovalorização do capital não ocorre de 

forma justaposta. Ao contrário, a sua atuação se faz entre elementos antagônicos uns contra os 

outros ao mesmo tempo. Vejamos. Além de aumentar realmente a população trabalhadora, 

resultado do acréscimo do produto global social, atuam os elementos que geram superpopulação 

apenas relativa143. 

O desenvolvimento da indústria atua na queda da taxa de lucro, embora possa vir a 

diminuir a massa de lucro, reduzindo a massa de capital que proporciona lucro. Há, pois, uma 

dialética entre as causas que produzem a tendência à queda da taxa de lucro. Por exemplo, como 

já citado, o desenvolvimento da indústria, que também leva à redução do valor do capital 

existente, isto é, de seus elementos materiais. Assim, as mesmas causas que produzem a 

tendência à queda da taxa de lucro moderam a realização dessa tendência144.  

Quanto mais se desenvolve o modo capitalista de produção, a superpopulação 

relativa (exército industrial de reserva) permite que, em muitos ramos da produção, perdure a 

                                                             
142 Documento eletrônico sem paginação. 
143 Ver MARX, K. O Capital, Livro Terceiro, 2008, p. 327. 
144 MARX, K., loc. cit. p. 312. 
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mais completa subordinação do trabalho ao capital. Isto ocorre por baratearem e se tornarem 

abundantes os trabalhadores desempregados ou liberados.  

Ademais, surgem novas indústrias, sobretudo no setor do consumo de luxo, as quais 

se baseiam justamente na inferiorização produtiva e de consumo dessa superpopulação relativa. 

Nos dois casos, afirma Marx, o capital variável representa proporção considerável de todo o 

capital e o salário é inferior à média, de modo que a taxa e a massa de mais-valia são 

extraordinariamente altas em tais indústrias. “E, uma vez que a taxa geral de lucro se forma 

pelo nivelamento das taxas de lucro dos ramos particulares de produção, a mesma causa que 

produz a tendência cadente da taxa de lucro gera uma reação contra essa tendência, mais ou 

menos paralisando-a”. (MARX, 2008, p. 312).  

Assim:  

 

Junto com os impulsos para aumentar realmente a população trabalhadora, oriundos 

do acréscimo da fração do produto global social, a qual desempenha a função de 

capital, atuam os elementos que geram superpopulação apenas relativa. 

Essas diferentes tendências ora se posicionam no espaço, umas ao lado das outras, ora 

no mesmo tempo, umas após outras; periodicamente, patenteia-se nas crises o conflito 

entre os elementos antagônicos. As crises não são mais do que soluções momentâneas 

e violentas das contradições existentes, erupções bruscas que restauram 

transitoriamente o equilíbrio desfeito. (MARX, 2008, p. 327-328). 

 

O que nos parece da estrutura do regime do capital é que o mesmo, desde a sua 

afirmação (por exemplo, a crise algodoeira de 1861 a 1865, a qual tem seus antecedentes 

históricos de 1845 a 1860145; a crise inglesa e americana de 1871, que se estendeu da Inglaterra 

para o continente), manteve-se e se expandiu em meio a crises cíclicas. Porém, evidencia-se, de 

algumas décadas para cá, desde a crise conhecida como o choque do petróleo, de 1973, que as 

crises do capitalismo têm se tornado, cada vez mais, agudas e amiúdes. O que parece que as 

crises das quais o capitalismo sempre se alimentou, chegaram a um certo grau de exaustão que 

passaram a, efetivamente, ameaçar a própria estrutura do sistema. 

A acumulação e concentração de capitais que é o ideal do capitalismo, resultado 

das revoluções técnicas e tecnológicas na esfera da produção, terminaram por confirmar a 

concepção de Marx de que as crises cíclicas do capital têm sua gênese nas crises de 

superprodução. Embora cada uma diferente da outra. Contudo, integrando essa análise como 

parte dos elementos do processo de acumulação do capital. E com o sistema de crédito 

plenamente desenvolvido explode a expansão do capital. Tal operação,  

 

                                                             
145 Cf. MARX, K. loc. cit., p. 164. 
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rompe o equilíbrio entre a oferta e a demanda levando à fase especulativa e ao seu 

posterior colapso. Ao longo de todas essas elaborações, há uma coerência quanto ao 

fato de que o limite do capital é ele mesmo, no sentido de que sua natureza impõe 

restrições à produção que são recorrentemente ignoradas e, por isso, produzem crises. 

(CIPOLLA, 2013, p. 68).  

 

Já as crises financeiras, que se fazem, concomitantemente, com as crises de 

superprodução, e que também são cíclicas, ousamos dizer, podem ser um componente da crise 

mais geral, a qual estamos nominando de crise estrutural do capital, embora para os 

economistas, somente os casos de incompetência ou de corrupção sejam questionados.  

 

A predominância é, claramente, de medidas políticas neoliberais visando salvar o 

máximo da riqueza financeira, quer dizer, do capital fictício acumulado pelos 

oligopólios da alta finança. [...] O desenvolvimento do sistema de crédito permite que, 

ao invés da superprodução de mercadorias, o capital se acumule sob a forma de capital 

dinheiro, o qual pode se apresentar seja como capital portador de juros seja de maneira 

ainda mais “irreal” sem deixar de ser real, capital fictício” (NAKATANI; HERRERA, 

2011).  

 

Em verdade, para Marx, as crises cíclicas são tanto de superprodução quanto 

financeiras. São uma mesma crise, mas vistas sob aspectos distintos. Isto porque a 

superprodução interrompe a reprodução normal do capital e a conversão da mercadoria em 

dinheiro. Sobram mercadorias sem vender e o dinheiro sem atuar e funcionar como capital. 

Enfim, as crises terminam por acarretar a pauperização e o desemprego da classe trabalhadora. 

Com o empobrecimento dos assalariados, retrai-se o mercado consumidor de produtos 

industrializados. 

A miséria chega ao campo, forçando o êxodo rural. Nesta situação, as cidades já 

castigadas pela falta de oportunidades de empregos, precisam atender a uma grande leva de 

indivíduos famintos, doentes, despossuídos, analfabetos ou com baixo índice de escolarização 

etc. Este quadro agrava o quadro da assistência social que é tarefa do poder público, do Estado. 

Configura-se um quadro de caos social. 

 

A Grande Depressão capitalista, no século XIX, provocou o crescimento dos grandes 

monopólios industriais e o Neocolonialismo europeu. 

A partir da segunda metade do século XIX, com a segunda fase da Revolução 

Industrial e as suas inovações técnicas e tecnológicas (produção do aço, produção da 

energia elétrica, invenção do telégrafo e do telefone e fabricação dos automóveis), 

financiadas pelos capitalistas industriais, o mundo passou por intensas 

transformações. 

A concentração de capitais e a ascensão das grandes indústrias (dos monopólios) 

tornaram viável o aumento da produção industrial e da industrialização pelo mundo. 

Porém, o enriquecimento de poucos capitalistas industriais ocasionou o 

empobrecimento de grande parcela da classe trabalhadora. 

Nos meios urbanos e nos meios rurais, nas fábricas e nos campos, as máquinas 

passaram a substituir a mão de obra humana. Consequentemente, o número de 
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desempregados cresceu acentuadamente; e os salários dos trabalhadores diminuíram. 

Dessa maneira, grande parcela da população que ficou desempregada e com baixos 

salários passou a consumir mercadorias industrializadas com menor frequência, 

retraindo o mercado consumidor. 

Nos campos, muitos camponeses empobrecidos passaram a migrar para as cidades em 

busca de melhores condições de vida. De 1873 a 1896, o sistema capitalista viveu sua 

primeira grande crise, chamada de Grande Depressão. 

A Grande Depressão Capitalista, no século XIX, configurou-se como uma crise 

decorrente da evolução do sistema capitalista. Essa crise gerou um descompasso entre 

a superprodução de mercadorias nas indústrias e uma população de trabalhadores sem 

poder aquisitivo para consumir essas mercadorias (decorrente do aumento do 

desemprego entre os trabalhadores e da redução dos seus salários). 

Em virtude da Grande Depressão Capitalista no século XIX, ocorreram duas 

principais consequências na economia dos países industrializados: a primeira foi a 

falência das pequenas e médias empresas e a concentração do capital nas mãos de 

poucos capitalistas industriais. A segunda consequência da depressão foi a busca de 

mercados consumidores externos, ou seja, fora da Europa, nos continentes ainda não 

industrializados, como a Ásia e a África. 

Esse fato deu início ao Neocolonialismo europeu, isto é, à partilha do continente 

asiático e africano pelas grandes potências industriais no século XIX. Era o início da 

exploração capitalista, da espoliação dos trabalhadores e dos recursos ambientais 

mundiais146. (CARVALHO, s/d147). 

 

O capitalismo vem passando por graves ciclos econômicos que podemos denomina-

los, atualmente, de crises financeiras. Desde a crise econômica do México de 1994, provocada 

pela falta de reservas internacionais, causando repercussões mundiais; a crise financeira asiática 

de 1997; a crise financeira na Rússia em 1998; a crise econômica da Argentina de 1999; a crise 

econômica sul-americana de 2002; a crise econômica de 2007-2008 como uma conjuntura 

econômica global, enquanto crise financeira internacional que perdura até os dias de hoje. E 

isso, ao nosso ver, encaminha-se para o que estamos nominando crise estrutural do capital.  

E nada mais adequado, acadêmica e cientificamente, para demonstrar o que vem 

ser a crise estrutural do capital, senão que a letra de quem a previu, desvelou e revelou ao 

mundo, o próprio Marx (2008, p. 328-329):  

 

A barreira efetiva da produção capitalista é o próprio capital: o capital e sua auto-

expansão se patenteiam ponto de partida e meta, móvel e fim da produção; a produção 

existe para o capital, ao invés de os meios de produção serem apenas meios de acelerar 

continuamente o desenvolvimento do processo vital para a sociedade dos produtores. 

Os limites intransponíveis em que se podem mover a manutenção e a expansão do 

valor-capital, a qual se baseia na expropriação e no empobrecimento da grande massa 

dos produtores, colidem constantemente com os métodos de produção que o capital 

tem de empregar para atingir seu objetivo e que visam ao aumento ilimitado da 

produção, à produção como um fim em si mesma, ao desenvolvimento incondicionado 

das forças produtivas sociais do trabalho. O meio – desenvolvimento ilimitado das 

forças produtivas sociais –, em caráter permanente, conflita como objetivo limitado, 

a valorização do capital existente.  Por conseguinte, se o modo capitalista de produção 

é um meio histórico para desenvolver a força produtiva social e criar o mercado 

                                                             
146 Cf. também, a esse respeito, COGGIOLA, O. As grandes depressões (1873-1896 e 1929-1939), 2017. 
147 Documento eletrônico sem paginação.  
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mundial apropriado, é ele ao mesmo tempo a contradição permanente entre essa tarefa 

histórica e as relações sociais de produção que lhe correspondem. (Itálicos do autor). 

  

É por essa razão que a forma política, através do Estado, intervém em meio às crises 

do capital, para fazer manter a ordem, o establishment, que faz sustentar as classes dominantes, 

os ricos burgueses, os capitalistas, na comprazia das contradições inerentes e intransponíveis 

do sistema que os mantém como classe dominante, resultado da exploração da classe 

trabalhadora, e da ruina da superpopulação relativa, dos desempregados crônicos, do 

lumpemproletariado, dos desalentados e dos indigentes. Desprovidos, que são, de toda a riqueza 

e relegados à miséria material e espiritual que tipifica, socialmente, as sociedades capitalistas 

avançadas. Estamos nos referindo ao enorme contingente populacional de marginalizados, 

ociosos, drogados, bêbados inveterados, caloteiros de toda espécie, dementes, doentes crônicos, 

maníacos, criminosos, e toda a sorte de indivíduos sub-humanos, criaturas bizarras do 

capitalismo contemporâneo. A exigir, portanto, a confirmação, e reafirmando a necessidade do 

monopólio da violência de Estado, com o fito de manter o que a forma jurídica denomina de lei 

e ordem social, a qual a entrega ao serviço da polícia. Quer dizer, a situação desses indivíduos 

é tipificada, pelo Estado, como casos de polícia.  

No máximo, a complacência do Estado para com os seus miseráveis, é transferida 

para a esfera da assistência social e/ou para a inclusão em políticas públicas que dizem buscar 

amenizar o sofrimento desses “desafortunados” ou “vítimas” do sistema, o que não passa de 

mais um embuste político ou, em um grande número de vezes, da utilização política da miséria 

e da desgraça alheia.  

Para nós, isso constitui, não somente uma crítica ao monopólio da violência de 

Estado, mas também uma crítica às relações econômicas, às relações sociais de produção que a 

determinam, como ainda à sua sansão científica que se patenteia no direito, e na sua estrutura 

material enaltecida pela apologética da economia na sua vulgata contemporânea, e, mesmo, na 

sua forma clássica, pois: 

 

A economia nacional não conhece, por conseguinte, o trabalhador desocupado, o 

homem que trabalha (Arbeitsmenschen), na medida em que ele se encontra fora da 

relação de trabalho. O homem que trabalha (Arbeitsmenschen), o ladrão, o vigarista, 

o mendigo, o desempregado, o faminto, o miserável e o criminoso, são figuras 

(Gestalten) que não existem para ela, mas só para outros olhos, para os do médico, 

do juiz, do coveiro, do administrador da miséria, fantasmas [situados] fora de seu 

domínio. As carências do trabalhador são assim, para ela, apenas a necessidade 

(Bedürfnis) de conservá-lo durante o trabalho, a fim de que a raça dos trabalhadores 

não desapareça. O salário possui, por conseguinte, exatamente o mesmo significado 

de conservação (Unterhaltung) na manutenção (Standerhaltung) de qualquer outro 

instrumento produtivo, tal qual o consumo do capital em geral, de modo a poder 
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reproduzir-se com juros. Como o óleo que se põe na roda para mantê-la em 

movimento. O salário pertence, pois, aos custos obrigatórios do capital e do capitalista 

e não deve ultrapassar a necessidade desta obrigação. (MARX, 2010, p. 91-92). 

(Itálicos do autor). 

 

E isso, ou seja, a contradição estrutural do capital, que expusemos logo acima (ver, 

também, supra, p. 194-195), Marx a explicitou, genialmente, nos Grundrisse (1857-1858): 

 

O próprio capital é a contradição em processo, [pelo fato] de que procura reduzir o 

tempo de trabalho ao mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo de 

trabalho como única medida e fonte da riqueza. [...] As forças produtivas e as relações 

sociais – ambas aspectos diferentes do desenvolvimento do indivíduo social – 

aparecem somente como meios para o capital, e para ele são exclusivamente meios 

para poder produzir a partir de seu fundamento acanhado. De fato, porém, elas 

constituem as condições materiais para fazê-lo voar pelos ares. (MARX, 2011, p. 588-

589).  

  

Algo mesmo que ele depois reafirma em uma brilhante publicação, a saber, no 

prefácio de 1859 do seu Para a Crítica da Economia Política, ao nos revelar o “fio condutor” 

dos seus estudos, concluindo que:  

 

Em uma certa etapa de seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da 

sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes, ou o que 

nada mais é do que a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade dentro 

das quais aquelas até então se tinham movido. De formas de desenvolvimento das 

forças produtivas estas relações se transformam em seu grilhões. Sobrevém então uma 

época de revolução social. Com a transformação da base econômica, toda a enorme 

superestrutura se transtorna com maior ou menor rapidez. Na consideração de tais 

transformações é necessário distinguir sempre entre a transformação material das 

condições econômicas de produção, que pode ser objeto de rigorosa verificação da 

ciência natural, e as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em 

resumo, as formas ideológicas pelas quais os homens tomam consciência deste 

conflito e o conduzem até o fim. Assim como não se julga o que um indivíduo é a 

partir do julgamento que ele faz de si mesmo, da mesma maneira não se pode julgar 

uma época de transformação a partir de sua própria consciência; ao contrário, é preciso 

explicar esta consciência a partir das contradições da vida material, a partir do conflito 

existente entre as forças produtivas sociais e as relações de produção. (MARX, 1978, 

p. 130). 

 

Vemos, pois, que há no método e na teoria de Marx, uma relação necessária entre 

crise e revolução. Mas, quanto a isso faremos as devidas incursões quando da conclusão da 

nossa tese. O que nós fizemos agora, e não o poderíamos, jamais, deixar de tê-lo feito, sob pena 

de enfraquecer ou, até mesmo, tornar insuficiente nossa análise – que se pretende marxista – 

sobre a violência na sociedade e na educação, seria não apontar como a infraestrutura 

econômica – a base material da sociedade e da teoria que se lhe impõe como uma crítica ácida 

– intervém, enquanto elemento decisivo, em todo o processo político e social e, sendo assim, 

evidentemente, também no sistema de educação escolar. Ainda que, é claro, o aparato jurídico 
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político estatal retroalimente ou, na menor das hipóteses, busque legitimar o modelo ou a ordem 

econômica vigente. Conforme ilustra a figura que vem a seguir, a qual mostra um esquema, por 

nós elaborado, do conceito de formação social, de acordo com a formulação de Marx no 

prefácio anteriormente referido.  

 
Figura 1. João Bosco Brito do Nascimento dando aula na Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte no início dos anos 2010. (Arquivo Pessoal) 

 

 

Vimos, então, como o capitalismo é um sistema contraditório que, ao que nos 

parece, chegou à senilidade, como o mostra a crise estrutural que o acomete e que da qual 

somente se pode sair com a abolição do próprio sistema, ou seja, da própria forma de 

sociabilidade gerada pelo modo de produção capitalista. 

Não obstante, as classes dominantes – os capitalistas ou, se assim se quiser, a 

burguesia –, pertinentemente os capitalistas do centro do sistema, impõem aos países periféricos 

políticas de austeridades que venham a auxiliar no rebatimento de suas próprias crises internas 

e na possibilidade de recuperação da expansão e crescimento de suas respectivas economias. 

Tais políticas se efetivam nos cortes com os gastos públicos, especialmente, nos países com 

desenvolvimentos econômico e político anacrônicos, como é o caso do Brasil. Isto torna a 

exploração das massas trabalhadoras cada vez mais intensa, na forma de uma hiperexploração 

que se configura como uma violência desmedida.  
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Neste diapasão, no Brasil de hoje, um dos primeiros ataques aos direitos dos 

trabalhadores e das massas populares, tendo em vista o ajustamento da política econômica 

brasileira aos interesses do capital internacional e nacional, foi a promulgação da Emenda 

Constitucional 95/2016, que limita por 20 anos os gastos públicos. 

O impacto desta emenda na educação, por exemplo, traduz-se no desmonte, 

sucateamento e precarização da educação pública do país. Os recursos alocados para a educação 

restringem-se aos mínimos constitucionais. Os cortes são referentes às despesas 

discriminatórias, atinentes às demandas estruturais do funcionamento adequado das escolas e 

da educação. 

Dias atrás (maio de 2019), o governo Bolsonaro, através do decreto 9.741, bloqueou 

R$ 5 bilhões do orçamento federal para a educação, de um montante que já vinha sendo 

contingenciado nos últimos dois anos. A propósito, diz o professor Amarildo Cenci (2019)148:  

 

 Atacar a educação pública e massacrar professores virou moda. Espalha-se pelo país 

um certo tipo de governante obstinado em cortar recursos da educação. Professores 

são vistos como inimigos que devem ser humilhados com baixos salários, atrasos nos 

vencimentos e rebaixamento de direitos, além de pretender tutelar sua profissão. 

Nos últimos meses, a fábrica de fake news, alimentada por fantasmas que circundam 

o centro do poder, empenha-se em taxar as universidades públicas em espaços de 

balbúrdia. Em um país com enormes carências na área da educação, o que se ouve é 

escolas públicas sendo fechadas e universidades e institutos federais ameaçados de 

não conseguirem quitar as contas de água e de energia elétrica. 

                                                 

Em um momento de acirramento da violência contra a educação brasileira, esta há 

de ser valente, de ser brava, e o está sendo. É um tempo em que urge a luta política em favor 

da educação enquanto um bem que precisa ser protegido e estimulado. Felizmente estamos 

alertas. A exemplo, no dia 15 de maio milhares de professores e estudantes tomaram as ruas 

para reivindicar os seus direitos por uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade que 

venha a atender, adequadamente, os interesses das classes trabalhadoras, mesmo que sob os 

limites que nos impõe o sistema capitalista. Porém, sem deixar de considerá-la, mesmo que 

como um dos motes do projeto civilizatório burguês, como um direito universal149.  

Mas como pode, em meio ao que estamos denominando crise estrutural do capital, 

a qual, evidentemente, afeta diretamente a produção, existir uma classe que se compraz nessa 

                                                             
148 Documento eletrônico sem paginação 
149 “Após o sucesso do Dia Nacional Em Defesa da Educação, ocorrido em 15 de maio, estudantes e professores 

convocam os brasileiros para mais um dia de luta e reforço da defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, 

e também contra os cortes de 30% da verba destinada às universidades federais anunciados pelo ministro da 

Educação, Abraham Weintraub. O Segundo Dia Nacional Em Defesa da Educação acontece no dia 30 de maio 

com atos em todas as regiões do país”. (GIOVANAZ, 2019). [Negrito do autor; documento eletrônico sem 

paginação].  
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contradição. Dito de outro modo, como pode a classe dominante viver a ostentar luxuosamente 

uma vida de glamour e riqueza, com todo o conforto que a sociedade capitalista lhe dispõe na 

forma das mais diversas e imagináveis possibilidades de consumo e de consumismo de bens e 

serviços; enquanto o proletariado que é a expressão do front da classe trabalhadora, sobrevive 

entregue à mais vil miséria material. Isto é inadmissível, política e economicamente. 

Isto acontece porque para o capitalista o que interessa é o dinheiro, visto ser este o 

“conceito existente e atuante do valor”. (MARX, 2010, p.160). De onde e como o dinheiro vem 

para as mãos do capitalista isto é o que menos interessa a ele. As crises, por exemplo, apesar de 

fazer quebrar vários empreendimentos, são favoráveis à expansão e crescimento de outros e 

como para os capitalistas o que importa é o dinheiro; não lhes importa os que não o têm, sejam 

os capitalistas que vão à bancarrota, ou os trabalhadores que pioram a sua condição de 

miseráveis. 

Na realidade, o dinheiro inverte tudo e faz isso como uma relação de violência. Não 

há nada mais violento do que isto, como diz, acertadamente, o professor Fábio Queiroz150. O 

dinheiro é utilizado de forma violenta contra aqueles que não o têm. De verdade, há uma 

dialética entre dinheiro, inversão e violência. O dinheiro é o meio de vida individual e mediador 

da existência de outro homem para quem possui dinheiro. Deste modo, tudo, sob as relações 

sociais capitalistas, é venal e toma a forma mercadoria. O possuidor do dinheiro possui, pois, 

as qualidades do dinheiro. Marx (2010, p. 159-160) esclarece: 

 

O que é para mim pelo dinheiro, o que eu posso pagar, isto é, o que o dinheiro pode 

comprar, isso sou eu, o possuidor do dinheiro. [...] As qualidades do dinheiro são 

minhas – [de] seu possuidor – qualidades e forças essenciais. O que eu sou e consigo 

não é determinado de modo algum, portanto, pela minha individualidade. Sou feio, 

mas posso comprar para mim a mais bela mulher.  

A inversão e a confusão de todas as qualidades humanas e naturais, a confraternização 

das impossibilidades – a força divina – do dinheiro repousa em sua essência enquanto 

ser genérico – estranhado, exteriorizando-se e se vendendo (sich veräussernden) – do 

homem. Ele é a capacidade exteriorizada (entäusserte) da humanidade. 

[...] O dinheiro é, portanto, a inversão universal das individualidades, que ele converte 

no seu contrário e que acrescenta aos seus atributos contraditórios.  

Enquanto houver tal poder inversor, o dinheiro se apresenta também contra o 

indivíduo e contra os vínculos sócias etc., que pretendem ser, para si, essência. Ele 

transforma a fidelidade em infidelidade, o amor em ódio, o ódio em amor, a virtude 

em vício, o vício em virtude, o servo em senhor, o senhor em servo, a estupidez em 

entendimento, o entendimento em estupidez. (Itálicos do autor). 

  

Contudo, cientificamente, isso precisa começar a ser elucidado através do círculo 

da forma de circulação do capital, ou melhor, na forma geral da circulação do dinheiro como 

                                                             
150 Conforme observação do professor Dr. Fábio Queiroz, quando de sua participação na banca de segunda 

qualificação desta tese de doutorado. 

200 



202 

 

capital, que começa com a compra e termina com a venda. Neste caso, o dinheiro é o ponto de 

partida e a meta final do movimento. Aqui, a mercadoria é o intercâmbio do dinheiro que é o 

seu equivalente universal. Logo, o dinheiro é o início e o fim do processo e do movimento151. 

Evidentemente, o que interessa à sociabilidade do capital é, em primazia, o dinheiro. Uma vez 

que vivemos na sociedade do dinheiro. Daí, talvez, o adágio popular, “o dinheiro é a mola do 

mundo”. Portanto, não interessa de onde ele venha, para o capitalista e/ou para os seus amantes, 

e devotos, o que vem a interessar é que se tenha dinheiro. “Às favas” os que não o têm. E que 

levem juntos com eles os escrúpulos morais e a hipocrisia cristã. 

 

O dinheiro, na medida em que possui o atributo de tudo comprar, na medida em que 

possui o atributo de se apropriar de todos os objetos, é, portanto, o objeto enquanto 

possessão eminente. A universalidade de seu atributo é a onipotência de seu ser; ele 

vale, como ser onipotente. ... O dinheiro é o alcoviteiro entre a necessidade e o objeto, 

entre a vida e o meio de vida do homem. Mas o que medeia a minha vida para mim, 

medeia-me também a existência de outro homem para mim. Isto é para mim o outro 

homem ... (MARX, 2010, p. 157-158). 

         

      Que, diabo? Decerto mãos e pés 

      E cabeça e traseiro, são teus!  

      Então tudo aquilo que vigorosamente eu fruo,  

      É por isso menos meu? 

      Se posso pagar seis cavalos,  

      Não são minhas as suas forças? 

      Corro e sou um homem probo, 

      Como se tivesse vinte e quatro pernas. 

 

                                Goethe, Fausto (Mefisto)152. 

 

Shakespeare, em “Timão de Atenas”:  
Ouro? Amarelo, brilhante, precioso ouro? 

Não, deuses, não sou homem que faça orações inconsequentes! 

Esta quantidade de ouro bastaria para transformar o preto em branco; 

o feio em belo; o falso em verdadeiro; o vil em nobre; 

o velho em jovem; o covarde em valente. 

Isto vai subornar vossos sacerdotes 

e vossos servidores, afastando-o de vós; vai tirar o travesseiro 

de debaixo da cabeça do homem mais robusto;  

este escravo amarelo vai unir e dissolver religiões, 

bendizer amaldiçoados, fazer adorar  

a lepra lívida, dar lugar aos ladrões, fazendo-os 

sentar no meio dos senadores com títulos, 

genuflexões e elogios; é isto que decide a viúva 

inconsolável a casar-se novamente 

e que perfuma e embalsama, como um dia de abril, 

aquela perante a qual entregariam a garganta, o hospital 

e as úlceras em pessoa. Vamos! Poeira maldita,  

prostituta comum de todo o gênero humano 

                                                             
151 MARX, K. O Capital, Livro Primeiro, 2006, p. 179.  
152 GOETHE, Johann Wolfgang. Fausto, I, Cena 4, “A taverna de Auerbach”. O leitor pode cf. também a tradução 

portuguesa de Agostinho D`Ornelas, pela Acta Universitatis Conimbricenses, 1953, p.82.  
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que semeia a discórdia entre a multidão de nações153. 

 

E mais adiante, Marx (2010, p. 160) escreve:  

 

Eu, se tenho vocação para estudar, mas não tenho dinheiro algum para isso, não tenho 

nenhuma vocação para estudar, isto é, nenhuma vocação efetiva, verdadeira. Se eu, 

ao contrário, não tenho realmente nenhuma vocação para estudar, mas tenho a vontade 

e o dinheiro, tenho para isso uma vocação efetiva. O dinheiro – enquanto exterior, não 

oriundo do homem enquanto homem, nem da sociedade humana enquanto sociedade 

–, meio e capacidade universais, faz da representação efetividade e da efetividade 

uma pura representação, transforma igualmente as forças essenciais humanas 

efetivas e naturais em puras representações abstratas e, por isso, em imperfeições, 

angustiantes fantasias, assim como, por outro lado, transforma as efetivas 

imperfeições e fantasias, as suas forças essenciais realmente impotentes que só 

existem na imaginação do indivíduo, em forças essenciais efetivas e efetiva 

capacidade. Já segundo esta determinação o dinheiro é, portanto, a inversão universal 

das individualidades, que ele converte no seu contrário e que acrescenta aos seus 

atributos contraditórios. [Itálicos do autor]. 

 

A sociedade capitalista é a sociedade do deus dinheiro. É ele um deus ciumento que 

exige culto exclusivo a si, tanto dos homens quanto de quaisquer outros possíveis deuses que 

porventura possam existir. É o intermediário entre o homem e tudo aquilo que as suas forças 

essenciais individuais e sociais não conseguem por si mesmas, mas que o conseguem através 

do seu deus dinheiro. Por isso, no capitalismo, ao dinheiro prestamos culto e adoração. 

E é por isso que no nosso tempo, o tempo histórico do capital: 

 

Tu tens de fazer venal, ou seja, útil, tudo o que é teu. Quando pergunto ao economista 

nacional: eu obedeço às leis econômicas quando tiro dinheiro do abandono, da oferta 

de meu corpo para a volúpia alheia (os operários fabris na França nomeiam a 

prostituição de suas mulheres e filhas de x horas de trabalho, o que é, à letra, 

verdadeiro) ou não procedo nacional-economicamente quando vendo o meu amigo 

aos marroquinos (e a venda imediata de seres humanos como comércio dos conscritos 

etc., se realiza em todos os países civilizados), o economista nacional responde-me 

assim: tu não ages contra minhas leis; mas veja o que diz a prima moral e a prima 

religião; minha moral e religião nacional-econômicas nada têm a objetar-te, mas em 

quem devo acreditar mais agora, na economia nacional ou na moral? – A moral da 

economia nacional é o ganho, o trabalho e a poupança, o ascetismo – mas a economia 

nacional promete-me satisfazer minhas carências. – A economia nacional da moral é 

a riqueza em boa consciência, em virtude etc., mas como posso ser virtuoso se nada 

sou, como posso ter uma boa consciência se nada sei? – Está fundado na essência do 

estranhamento que cada esfera me imputa um critério distinto e oposto: um, a moral; 

outro, a economia nacional, porque cada uma é um estranhamento determinado do 

homem e cada uma fixa um circo particular da atividade essencial estranhada; cada 

uma se comporta estranhamente com relação a outra. ... Assim, o senhor Michel 

Chevalier repreende Ricardo por este abstrair da moral. Mas Ricardo deixa a 

economia nacional falar a sua própria linguagem. Se esta não fala moralmente, então 

a culpa não é de Ricardo. M. Chevalier abstrai da economia nacional, na medida em 

                                                             
153 SHAKEASPEARE, William P. Timão de Atenas, ato IV, cena III. Marx cita a tradução de Schelegel-Tieck, de 

1832. Itálicos do próprio Marx. A versão por nós sugerida é SHAKESPEARE, William. Obra completa, vol. I 

(Tragédias), trad. F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros e Oscar Mendes, Rio de Janeiro: Editora Nova Aguillar, 

1988. (N. T.). 
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que moraliza, mas ele abstrai necessária e efetivamente da moral, na medida em que 

aciona a economia nacional. A relação do economista nacional com a moral, se, de 

outro modo, não é arbitrária, acidental e, por isso, infundada e não científica, se não 

ilude pela aparência, mas é considerada essencial, só pode ser, contudo, a relação das 

leis nacional-econômicas com a moral; se isto não tem lugar, ou antes, o contrário 

[tem lugar], o que pode fazer Ricardo? Além disso, a oposição entre a economia 

nacional e a moral é também apenas uma aparência e, assim como é uma oposição, 

novamente não é oposição alguma. A economia nacional apenas expressa, a seu modo, 

as leis morais. (MARX, 2010, 142-143). (Itálicos do autor).  

  

A relação entre a moral, na sociedade capitalista, e a economia política, está 

expressa nas diversas formas de manifestar-se a hipocrisia burguesa, visto que, o que é efetivo 

nas relações interpessoais, sob o capitalismo, na sociedade burguesa, é a necessidade prática, o 

interesse pessoal, as relações interesseiras, submetidas à venalidade universal que é, por fim, a 

prática desta sociabilidade. A moral burguesa não passa de mais uma história da carochinha. 

Ou, por outro lado, iguala-se, na prática, aos procedimentos e às possibilidades efetivas da 

economia política. 

Mas de onde vem esse poder incomensurável do dinheiro no capitalismo? Vem da 

própria estrutura lógica do modo de produção capitalista, que tem como expressão modelar, 

paradigmática, a forma mercadoria. Tem, portanto, suas relações materiais, econômicas, 

estruturadas e construídas para a troca. Trata-se, pois, de uma sociedade mercantil, uma 

sociedade de mercado livre, uma sociedade mercadológica e, desse modo, submetida à lógica 

do mercado. E o dinheiro é a mercadoria excepcional, visto que é com ela, enquanto equivalente 

universal do processo de troca, que se pode, efetivamente, permutar as mais diversas 

mercadorias umas com as outras. Sendo que a própria mercadoria dinheiro é o sinete da 

estrutura mesma do capital. E assim não é uma coisa, senão uma relação social, que não é 

estática, mas antes, ao contrário, é dinâmica, histórica e produtivamente revolucionária. Isto é 

provado quando, mediante a sua própria lógica estrutural, o dinheiro possui o atributo, a 

faculdade de se transformar, ele mesmo, em capital: capital-dinheiro. A seguir, veremos como 

isso ocorre. 

Quando o capitalista solta o dinheiro, o faz com a intensão de apoderar-se dele de 

novo. “Por isso, apenas adianta dinheiro. [...] Na circulação D – M – D, a dupla mudança da 

mesma mercadoria ocasiona a volta do dinheiro ao seu ponto de partida”. (MARX, 2006, p. 

179). Nessa circulação que estamos a expor, o dinheiro é capital, e não apenas dinheiro. Visto 

que ao dinheiro é acrescido um valor que o mesmo pode transformar, nas mãos dos capitalistas, 

em mais dinheiro, ou em compra de meios de produção na forma, por exemplo, de 

investimentos técnicos e/ou tecnológicos, que são capital. Ainda, na circulação D – M – D, a 
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volta do dinheiro é determinada pela maneira como foi despendido154. E para que fique 

meridianamente claro para o leitor, esse circuito do dinheiro que o transforma em capital, faz-

se necessário alcançarmos a inteligibilidade segundo a qual o fundamento da operação, do 

movimento, é a imprescindibilidade do retorno. Como aponta Marx (2006, p.180) “sem esse 

retorno, a operação se malogra ou o processo é interrompido e fica incompleto, por faltar a 

segunda fase, a venda que completa a compra, concluindo a operação”.  

O circuito, D – M – D, “tem por ponto de partida o dinheiro e retorna ao mesmo 

ponto. Por isso, é o próprio valor-de-troca o motivo que o impulsiona, o objetivo que o 

determina”. (MARX, 2006, p. 180). Nesse momento, parece-nos ser necessário que o leitor 

tenha acesso à leitura de uma citação um pouco mais longa de O Capital, para que ele se dê 

conta, cabalmente, de como, em Marx, o dinheiro se transforma em capital. Continuaremos com 

a circulação, D – M – D, contudo avançando em sua análise. 

 

À primeira vista, parece vazia de conteúdo, por ser tautológica. Ambos os extremos 

têm a mesma forma econômica. Ambos são dinheiro, sem as diferenças qualitativas 

dos valores-de-uso, pois dinheiro é a forma transfigurada das mercadorias na qual seus 

valores-de-uso particulares desaparecem. Primeiro, trocar 100 libras esterlinas por 

algodão e, depois, o mesmo algodão por cem libras esterlinas, fazendo um rodeio para 

permutar dinheiro por dinheiro, uma coisa por si mesma, afigura-se uma operação sem 

finalidade e sem sentido. Uma soma de dinheiro só pode distinguir-se de outra soma 

de dinheiro pela quantidade. O processo D – M – D, portanto, não deve ser o conteúdo 

a nenhuma diferença qualitativa entre seus extremos, pois ambos são dinheiro, mas à 

diferença quantitativa entre esses extremos. No final, se retira mais dinheiro da 

circulação do que se lançou nela no início. O algodão comprado a cem libras esterlinas 

será vendido, por exemplo, a 100 + 10 libras, 110 libras esterlinas, portanto. A forma 

completa desse processo é, por isso, D – M – D’, em que D’ = D + ∆D, isto é, igual à 

soma de dinheiro originalmente adiantada mais um acréscimo. A esse acréscimo ou 

excedente sobre o valor primitivo chamo de mais-valia (valor excedente). O valor 

originalmente antecipado não só se mantém na circulação, mas nela altera a própria 

magnitude, acrescenta uma mais-valia, valoriza-se. E este movimento transforma-o 

em capital. (MARX, 2006, p. 180-181). 

   

O mais interessante, para nós, aqui, é podermos nos dar conta de que nesse processo 

de compra para venda “o começo e o fim são os mesmos, dinheiro, valor-de-troca, e, por isso 

mesmo, o movimento não tem fim”. (MARX, 2006, p. 182). No exemplo das 100 libras 

esterlinas, “o que surge é um valor de 110 libras que, como o valor original de 100 libras, está 

em forma adequada para iniciar o processo de expansão do valor. O dinheiro encerra o 

movimento apenas para começá-lo de novo”. (MARX, 2006, p. 182). A circulação do dinheiro 

como capital “tem sua finalidade em si mesma, pois a sua expansão do valor só existe nesse 

                                                             
154 MARX, K. O Capital, Livro Primeiro, 2006, p. 180. 
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movimento continuamente renovado. Por isso, o movimento do capital não tem limites”. 

(MARX, 2006, p. 183). 

Escrevendo, no entanto, de maneira, talvez, extremamente simplificada, é isso o 

que ocorre quando o capitalismo, no seu movimento estrutural, desenvolve-se e avança 

historicamente para a supremacia do capital financeiro. Como Marx já o previra, sendo o que 

sucede na atualidade. Aqui, enseja uma ressalva. Temos, então, a oportunidade de expor uma 

outra pueril fraqueza intelectual de alguns economistas acadêmicos quando objetam que à 

ciência de Marx falta previsibilidade ou que uma das falhas da teoria é pecar pela inconsistência 

de suas previsões; na realidade, a história os prova o contrário. Muito embora, a bem da verdade, 

a única forma de capital que não foi teorizada por Marx foi o capital financeiro, ainda que, 

como dissemos, o tenha previsto. E o mesmo tenha se tornado uma categoria válida para a teoria 

marxista do século XX155. A valer, Marx aponta ideias preliminares sobre essa etapa do 

capitalismo que apenas começava a surgir quando de sua morte. 

Mas mesmo sem o tê-lo teorizado, Marx logrou conceituá-lo em referência à 

circulação do capital industrial e, conforme podemos notar em nossa exposição, logo acima, 

também em relação à circulação do capital comercial. Pensamos, então, que, nesse momento, 

primeiramente, o importante para o leitor é que conceituemos, de acordo com Marx, o que vem 

a ser capital financeiro. O que implica o reconhecimento da relação recíproca e dialética entre 

capital industrial e capital comercial. Marx (2008, p. 421) diz:  

 

O dinheiro efetua movimentos puramente técnicos no processo de circulação do 

capital industrial e, conforme podemos acrescentar agora, do capital comercial (pois 

este se incumbe de parte da circulação do capital industrial, parte que se torna 

operação própria e peculiar do capital comercial). Esses movimentos – ao se tornarem 

função autônoma de um capital particular que os executa, como operações peculiares, 

e nada mais faz além disso – transformam esse capital em capital financeiro. Parte do 

capital industrial, e também do capital comercial, na forma dinheiro, existiria sempre 

não só como capital-dinheiro em geral, mas como capital-dinheiro empenhado apenas 

nessas funções técnicas. Da totalidade do capital destaca-se e se torna autônoma 

determinada parte, na forma de capital-dinheiro, tendo a função capitalista de efetuar 

com exclusividade essas operações para toda a classe dos capitalistas industriais e 

comerciais. Como se dá com o capital comercial, parte do capital industrial existente 

no processo de circulação na figura de capital-dinheiro se destaca e executa essas 

operações do processo de reprodução para todo o capital restante. Os movimentos 

desse capital-dinheiro, portanto, são, por outro lado, movimentos apenas de parte que 

se tornou autônoma do capital industrial empenhado no processo de reprodução. 

Só quando e na medida em que se emprega novo capital – o que também se dá com a 

acumulação –, capital na forma-dinheiro se revela início e fim do movimento.  

 

                                                             
155 De acordo com John WEEKS, da American University, Washington, DC, como este escreve no verbete Capital 

financeiro, do Dicionário do Pensamento Marxista, Editado por Tom Bottomore, 1988, p. 47-51. 
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O conceito de Capital financeiro é, por assim dizer, atualizado na obra de Rudolf 

Hilferding156, Das FinanzKapital (1910), enquanto um capital que é formado em estreita 

integração do capital de financiamento, nas mãos dos bancos, com o capital industrial. Na 

concepção de Hilferding, o capital financeiro surge, portanto, quando há uma integração entre 

o capital bancário e o capital industrial com a dominância dos bancos, dos banqueiros sobre os 

industriais.  

 

Uma parte cada vez maior do capital industrial – escreve Hilferding – não pertence 

aos industriais que o utilizam. Podem dispor do capital unicamente por intermédio do 

banco, que representa, para eles, os proprietários desse capital. Por outro lado, o banco 

também se vê obrigado a fixar na indústria uma parte cada vez maior do seu capital. 

Graças a isto, converte-se, em proporções crescentes, em capitalista industrial. Este 

capital bancário – por conseguinte, capital sob a forma de dinheiro –, que por esse 

processo se transforma de fato em capital industrial, é aquilo a que chamo capital 

financeiro. Capital financeiro é o capital que se encontra à disposição dos bancos e 

que os industriais utilizam. (HILFERDING apud LENIN, 1986, p. 610). 

       

Segundo Lenin, (1986, p. 610), “esta definição não é completa porque não indica 

um dos aspectos mais importantes: o aumento da concentração da produção e o capital em grau 

tão elevado que conduz, e tem conduzido, ao monopólio”. Para Lenin, ao que nos parece, e nós 

corroboramos sua posição, o essencial é se ter a clareza de que o capitalismo financeiro foi, e 

ainda o é, a alavanca para a formação do capitalismo monopolista, resultante da concorrência 

inevitável – dada a lei geral da acumulação capitalista – entre as grandes empresas que terminam 

por fundirem-se e se unirem aos poucos bancos que dispõem de lastro em moeda corrente, mas 

especificamente, em dólares, e que através do sistema de crédito financiam o que hoje, 

chamamos de as grandes corporações. 

Lenin (1986, p. 610) escreve: “concentração da produção; monopólios que resultam 

da mesma; fusão ou junção dos bancos com a indústria: tal é a história do aparecimento do 

capital financeiro e daquilo que este conceito encerra”. É a gestão dos monopólios capitalistas 

que fez transformar, inexoravelmente, as condições gerais da produção e da propriedade 

privada, “na dominação da oligarquia financeira” (LENIN, 1986, p. 610). 

É partindo da lógica de que o capital é movimento contínuo e que o mesmo tem sua 

mais ampla, completa e perfeita expressão na forma dinheiro que acreditamos poder nomear os 

maiores capitalistas contemporâneos como representantes conscientes das oligarquias 

financeiras, enquanto os superiores acionistas das grandes corporações que dominam o mundo 

                                                             
156 Rudolf HILFERDING (Viena, 1877-1941), foi um médico praticante, mas tinha interesse de longa data na 

economia. Foi um dos líderes do Partido Social-Democrata Alemão. Ele fugiu para a França quando os nazistas 

chegaram ao poder, mas o regime de Petain entregou-o à Gestapo, e ele morreu em uma prisão alemã. Seu principal 

trabalho foi O capital financeiro (1910).  
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da produção e o da circulação. Tais capitalistas utilizam-se do sistema de crédito bancário para 

financiar as grandes redes de lojas comerciais, com todo o aparato midiático do qual necessitam 

para, através do marketing, se fazerem cada vez mais competitivas; além do seu influxo de 

capitais, solicitado insistentemente pelo setor de serviços, o capitalista financeiro tornou-se o 

capitalista par excellence. Sua pessoa, ou melhor, seu bolso, é donde sai e para onde volta o 

dinheiro. Porquanto, o capitalista financeiro é, hoje, e tem sido, na realidade, desde há muito 

tempo, o possuidor do dinheiro. Mesmo que não o fosse, desse modo, nominado.  

O exemplo de como o povo judeu é visto e tratado na história da civilização 

ocidental é emblemático nesse caso. Senão, vejamos. Sabemos, por exemplo, que a 

 

lei bíblica ligada à dimensão econômica da justiça social é a que proíbe a cobrança de 

juros em empréstimos aos pobres (Êxodo, 22:24; Levítico, 25:35 s.; Deuteronômio, 

23:20 s.). O quanto ela poderia ser levada a efeito numa sociedade agrária simples 

para a qual foi planejada não é certo. Com o desenvolvimento de economias mais 

complexas, baseadas na indústria, comércio e bancos, tornou-se um ideal impraticável 

e encontraram-se maneiras de através de interpretação e ficção legal, evitar a sua 

aplicação. Isto foi especialmente necessário na Idade Média, quando a exclusão dos 

judeus da maioria das outras atividades levou muitos deles a se ocuparem com 

empréstimos. (GOLDBERG; RAYNER, 1989, p. 346). 

  

Sabemos também que o Estado germano-cristão, por exemplo, restringia os direitos 

civis dos judeus. Contudo, como diz Bruno Bauer (apud MARX, 1989, p. 68): 

 

O judeu, que é simplesmente tolerado em Viena, por exemplo, determina a sorte de 

todo o império pelo seu poder financeiro. O judeu, que pode encontrar-se totalmente 

sem direitos no mais pequeno Estado germano, decide o destino da Europa. Enquanto 

as corporações e as guildas excluem o judeu ou, pelo menos, se mostram 

desfavoráveis a seu respeito, a audácia da indústria zomba da obstinação das 

instituições medievais157. 

 

O fato do dinheiro ter-se tornado um poder mundial é uma particularidade do 

desenvolvimento histórico da civilização, a tal fato o judeu pode ser relacionado em parceria 

devido à sua “concentração tradicional no comércio, que lhes dava um poder político real” 

(JUDAÍSMO, 1988, p. 203), como também lhes permitia “infiltrar seus valores comerciais e 

sociais na organização na sociedade civil” (JUDAÍSMO, 1988, p. 203), isso porque “o Estado 

precisa da função comercial desempenhada pelos judeus e se torna ‘judaizado’ em sua busca 

por dinheiro” (JUDAÍSMO, 1988, p. 203). 

Mas, estamos a buscar descortinar, a analisar, a estrutura ontológica do regime do 

capital. Assim sendo, busquemos adentrar, ao menos, en passant, em um elemento que lhe é 

                                                             
157 Bauer, Die Judenfrage, Braunschweig, 1843, p. 14. 
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imprescindível. Verifiquemos, então, mais um elemento que o compõe, a saber, a acumulação 

capitalista.  

Examinemos, precipuamente, a “influência que o aumento do capital tem sobre o 

resto da classe trabalhadora”. (MARX, 2006, p. 715). Isso deve ser visto enquanto pertinente 

endogenamente ao próprio processo de produção, pois a alteração do valor se origina no 

processo de produção mesmo, e não no processo que funciona como meio de produção, como 

capital constante. Como diz Marx (2006, p. 245):  

 

O valor de uma mercadoria é socialmente determinado. Se muda o tempo de trabalho 

socialmente exigido para sua produção – e a mesma quantidade de algodão [por 

exemplo] representa, em colheitas desfavoráveis, maior quantidade de trabalho que 

nas favoráveis –, verifica-se uma reação sobre a mercadoria antiga, que não passa de 

exemplar isolado de sua espécie, cujo valor sempre se mede pelo trabalho socialmente 

necessário, isto é, pelo trabalho necessário nas condições sociais presentes. (Grifo 

nosso). 

    

Mas, ao se alterar a composição do capital, do ponto de vista da matéria que 

funciona no processo de produção no qual todo capital se decompõe em meios de produção e 

força de trabalho viva, a técnica se insurge como a quantidade de trabalho que se emprega na 

massa dos meios de produção. Há estreita correlação entre ambos. Ou seja, entre a técnica e a 

quantidade de trabalho que se emprega nos meios de produção. Quer isto dizer que, para Marx, 

na composição do capital há uma estreita correlação entre a composição segundo o valor e a 

composição técnica158. Em suma, expressando adequadamente a composição do capital, Marx 

(2006, p. 715) diz:  

 

Para expressá-la, chamo a composição do capital segundo o valor, na medida em que 

é determinada pela composição técnica e reflete as modificações desta, de composição 

orgânica do capital. Ao falar simplesmente de composição do capital, estaremos 

sempre nos referindo à sua composição orgânica. 

 

Neste momento histórico, o qual estamos conceituando de momento da crise 

estrutural do capital, o preço do trabalho está em baixa, está inferiorizado. Há uma baixa nos 

salários e atraso no pagamento das remunerações. E no quadro econômico-político ao qual 

estamos nos reportando,  

 

Não é o aumento que ocorre no crescimento absoluto ou proporcional da força de 

trabalho ou da população trabalhadora que torna o capital insuficiente, mas, ao 

contrário, é a diminuição do capital que torna superabundante a força de trabalho 

explorável, ou excessivo o seu preço. Esses movimentos absolutos da acumulação do 

                                                             
158 Cf. MARX, 2006, p. 715. 
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capital, refletidos como movimentos relativos da massa da força de trabalho 

explorável, têm a aparência de provir da própria dinâmica dessa massa. Expressando 

matematicamente: a magnitude da acumulação é a variável independente e o montante 

dos salários, a variável dependente, não sendo verdadeira a afirmação oposta. 

(MARX, 2006, p. 723). 

   

Quer isto dizer que quem sofre toda a violência das ambiguidades e contradições 

que compõem o regime do capital, refletidas, por exemplo, em movimentos absolutos de 

acumulação do capital, é a massa da força de trabalho explorável. Sendo que a ideologia 

burguesa e a sua sansão científica, na forma da apologética da economia, nos discursos suposta 

ou pretensamente científicos dos economistas, fazem-nos querer crer – na maioria das vezes, 

usando para isso o princípio de autoridade –, e até acreditamos que eles próprios acreditam 

nisso (chega a ser hilário, embora seja trágico) que a inferiorização qualitativa da força de 

trabalho, ou seja, o seu suposto despreparo intelectual e/ou técnico, seria o que a faz padecer da 

miséria que, na realidade, lhe é imposta pelas crises resultantes do necessário e imprescindível 

movimento da acumulação capitalista própria à lógica estrutural do capital.  

Decorrente que é dos elementos que lhes são indispensáveis, como, por exemplo, a 

concorrência predatória e canibalesca entre os capitalistas; da força autoritária dos movimentos 

relativos aos rumos da produção, impostos pelas grandes corporações que defendem seus 

interesses específicos ou particulares, fazendo ir à bancarrota as empresas concorrentes e/ou as 

que atuam em outros ramos ou setores da produção que por ventura divirjam dos interesses que 

lhes são próprios, particulares, quer dizer, que se encontram em discrepância com interesses 

consoantes a cada período histórico da produção e circulação capitalistas.  Isso exemplifica a 

lei geral da acumulação capitalista. Posta aqui, na lei do capitalismo monopolista, imperialista, 

comandado que é, nos dias de hoje, pelo capital financeiro. Visto que o capital financeiro, 

operacionado pelos bancos e pelas bolsas de valores, em todo o mundo globalizado, não opera 

sem o retorno do dinheiro estando garantido. Daí o bordão de se dizer que só toma dinheiro 

emprestado, quem não precisa de dinheiro. Porquanto, o sistema de crédito bancário somente 

opera com a plena garantia de retorno lucrativo. É só assim, que o crédito bancário obtém a 

mais-valia.  

 

E tem de ser assim, no modo de produção em que o trabalhador existe para as 

necessidades de exploração dos valores existentes em vez de a riqueza material existir 

para as necessidades de desenvolvimento do trabalhador. Na religião, o ser humano é 

dominado por criações de seu próprio cérebro; analogamente, na produção capitalista, 

ele é subjugado pelos produtos de suas próprias mãos. (MARX, 2006, p. 724). 
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Pensamos, então, que está em curso uma crise estrutural do capital, como já o 

dissemos. Mas, voltemos à situação política do Brasil de hoje. Para Luis Felipe Miguel, os três 

eixos da extrema-direita brasileira passam pelo fundamentalismo religioso, o revival do 

anticomunismo e o que ele chama de libertarismo159. O fundamentalismo religioso de hoje, no 

Brasil, se traduz em ações truculentas e em projetos de poder, como a Frente Parlamentar 

Evangélica. O anticomunismo já é uma bandeira clássica e das mais infames e violentas que 

sempre se ergue quando a burguesia sente, de alguma maneira, os seus interesses, quer seja 

econômicos ou políticos, ameaçados.  

E isso tudo embalado por um discurso libertário de quem se diz não ser o protetor 

dos Direitos Humanos, senão dos humanos direitos. É risível. Trata-se, na realidade de um 

discurso tosco, que só fala em prender e matar “bandidos”; em tortura; em ditadura; e que, sob 

tais medidas, libertará, na opinião deles, os considerados cidadãos de bem. 

Mas para que não nos delonguemos em tais linhas gerais que norteiam a extrema-

direita, no governo eleito do Brasil, passemos a observar algumas de suas investidas violentas 

contra a educação brasileira, como sabemos, um dos objetos centrais deste presente estudo. Não 

obstante, se não tivéssemos feito as digressões científicas acerca da crise estrutural do capital; 

de como o dinheiro se transforma em capital; e qual a lógica do atual poder do capital financeiro, 

acreditamos que não poderíamos nos posicionar adequadamente em face ao avanço político da 

extrema-direita e o acirramento da violência na educação. Diferetemente deste nosso 

procedimento, infelizmente, algumas teses da pós-graduação em educação, por limitarem-se a 

expor relatos empiristas e/ou prenderem-se, basicamente, a indicadores estatísticos, são uma 

afronta à inteligência dos leitores. E mais: 

 

Essa nova manifestação da crise do capital colocou em evidência as contradições do 

próprio modo de produção capitalista e que o seu desenvolvimento não só não atende 

como é contrário às necessidades básicas e gerais da maioria da população mundial. 

[...] A gravidade da crise atual e as contradições recolocadas em outro nível 

recomendam que é necessário repensar o desenvolvimento e colocar em pauta a 

urgência da necessidade de superação do modo de produção capitalista e a construção 

de uma nova sociedade. (NAKATANI; HERRERA, 2011)160. 

  

O nosso interesse precípuo, com tal procedimento analítico, como o que fizemos 

nas nossas formulações um pouco mais acima, foi o de procurar municiar o leitor de um cabedal 

metodológico, conceitual, e teórico, que o possibilite compreender, cabalmente, a ofensiva 

                                                             
159 Conforme a divulgação da editora Boitempo pelo seu BLOG da obra O ódio como política: a reinvenção das 

direitas no Brasil, organizada por Esther Solano Gallego, disponível em: 

https://www.boitempoeditorial.com.br/produto/o-odio-como-politica-828.  
160 Documento eletrônico sem paginação. 
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política violenta, na atualidade, contra a educação. Isto quer dizer que a política educacional é, 

em última instância, condicionada pelos interesses da base material do sistema capitalista. Dito 

de outra forma, o modo de produção capitalista condiciona o modelo educacional.  

Para iniciar, os que estão no poder político, atualmente, no Brasil, pretendem tirar 

toda a autonomia do professor para ministrar suas aulas. Restringindo-lhes os conteúdos que 

podem ser ensinados. Querem banir dos currículos de ensino, matérias como Filosofia e 

Sociologia, substituindo-as por algo como “Moral e Cívica para o Século XXI”161. Não se 

poderia mais ensinar, por exemplo, o marxismo, pois isso seria doutrinação ideológica e, 

naturalmente, subversiva. Essa impostura que se quer fazer como conteúdo escolar, designada 

como “Moral e Cívica”, por exemplo, não passa de um revivre nostálgico e enfadonho de uma 

das balelas que na última das ditaduras militares, a que fomos submetidos, era componente 

simbólico da violência que o governo ditatorial nos fazia sofrer no campo da educação. Isso só 

serve para inculcar nos jovens as idiossincrasias militares sobre a chamada Segurança Nacional. 

Ou de como eles devem ser disciplinados em casa, nos estudos e na comunidade, que fique 

claro, sob o aval e a aferição do moralismo conservador da direita de caserna. Trata-se de como 

nossos jovens devem honrar a pátria e os seus símbolos e coisas do tipo. Para dizer a verdade, 

seguindo Felipe Catalani (2018), “o fascismo é anti-intelectualista não só no sentido de ódio 

aos intelectuais, mas também como ódio ao pensamento, aversão à introspecção”.  

Cogitam também afixar cartazes nas escolas, ditando certos “deveres do professor”. 

Visto que, segundo o deputado Flavinho (PSC-SP), “o professor não é um deus. Ele não é um 

senhor absoluto. Quando ele senta na sua cátedra, ele não é o senhor absoluto, ainda que seja 

no tema que ele é o especialista”. (MACEDO, 2018)162. 

Vejamos que mal passou a eleição e os apoiadores de Bolsonaro procuram, 

arbitrária e autoritariamente, concentrar ataques aos professores e professoras, acusados por 

eles de fazerem “doutrinação ideológica” em sala de aula. Segundo o excelente comentário de 

Alex Fraga (2018): 

 

                                                             
161 O governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro (PSL) promoveu recentemente um ataque às faculdades de 

filosofia e sociologia. O presidente anunciou que o ministro da Educação estuda “descentralizar o investimento 

em faculdades de filosofia e sociologia (humanas)” (MORAES, 2019), e priorizar áreas como veterinária, 

engenharia e medicina. (Documento eletrônico sem paginação). Afinal, um traço característico do fascismo é o 

seu repúdio à intelectualidade. E a filosofia democrática, digamos, aquela filosofia que se faz engagée com os 

problemas concretos do ambiente sociocultural do qual faz parte, sempre atemoriza os que se pretendem 

mandatários do poder político, por ser em essência questionadora e buscar desenvolver o senso crítico nos 

indivíduos. O que lhe possibilita a construção e publicização de um conhecimento que venha a pôr em cheque o 

status-quo dominante. 
162 Documento eletrônico sem paginação. 
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As tentativas de cerceamento da livre atividade docente já vêm se multiplicando e se 

intensificando no Brasil há algum tempo. Há um movimento ideológico bem definido, 

dissimulado a ponto de se dizer “sem partido”, quando na verdade todas as ações 

partem de um grupo político completamente alinhado com o pensamento conservador 

de direita. Ao se dizerem “sem partido”, estão na verdade camuflando suas reais 

intensões, que são a implantação do pensamento único e a absolutização de uma única 

ideologia no país. E é aí que os professores se tornam o alvo prioritário163.  
 

Nós acreditamos, seguindo o professor de Ciências Políticas da USP, André Singer, 

que para resistirmos e enfrentarmos o ataque draconiano a direitos pelo governo Bolsonaro, que 

devemos fazer uma frente, aglutinando diversas instituições que representam os trabalhadores, 

estudantes e movimentos sociais164. E que devemos também procurar interlocução e interação 

com os partidos políticos de esquerda, além dos órgãos internacionais de defesa dos Direitos 

Humanos. 

E na área da educação, poderemos nos municiar teoricamente tendo em vista a 

enfrentar o grave problema da violência na educação hoje, tratando de compreender como 

aquela se manifesta. E, de acordo com o conhecimento sistemático, formulado em categorias 

concretas, procurar saber da maneira de superá-la, investindo no estudo da teoria marx-

engelsiana. É isto que faremos no tópico que vem a seguir. Buscamos desconstruir as teorias 

pedagógicas burguesas que tomam, em geral, o problema da violência como um problema do 

indivíduo, ou um problema administrativo do Estado, ou da forma como este ou aquele partido 

político conduz a sua política educacional, e, assim, supostamente, apontando seus erros, 

propõem, então, novas metas político-administrativas para a correção e melhorias no modelo 

educacional vigente. 

 O que não podemos esquecer e, muito menos, deixar de considerar, é o elo existente 

entre a crise do capital, a qual foi objeto das nossas análises, ainda a pouco, e as pretensões da 

burocracia estatal em corrigi-las. Em que, para tanto, buscam a solução de suas contradições, 

em ações econômicas, políticas e pedagógico-educacionais, tentando recolocar em marcha o 

ritmo da acumulação de capital.    

Por outro lado, nós, ao contrário do que sugerem as pedagogias burguesas, 

permaneceremos investigando a gênese da violência na educação e as suas epifanias, 

articulando-as à violência estrutural do modo de produção capitalista. Procuramos mostrar 

como o Estado permite o livre curso dos antagonismos sociais, quando apenas aparenta superá-

los pela forma política, fazendo, portanto, com que a violência permaneça como uma chaga nas 

                                                             
163 Documento eletrônico sem paginação. 
164 Cf. O pronunciamento do professor André Singer ao veículo de comunicação na internet, Sul21, intitulado: 

“Frente pela democracia deve ser feita pela sociedade”, publicado em: 3 nov. 2018. 
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instituições e na sociedade, como a que perdura, por exemplo, no sistema de ensino e na vida 

escolar dos nossos educandos e mestres, e demais trabalhadores em educação.     

 

6.2 Educação e Emancipação Humana Universal 

 

O Estado elimina, à sua maneira, as distinções estabelecidas por nascimento, posição 

social, educação e profissão, ao decretar que o nascimento, a posição social, a 

educação e a profissão são distinções não políticas; ao proclamar, sem olhar a tais 

distinções, que todo o membro do povo é igual parceiro na soberania popular, e ao 

tratar do ponto de vista do Estado todos os elementos que compõe a vida real da nação. 

No entanto, o Estado permite que a propriedade privada, a educação e a profissão 

atuem à sua maneira, a saber: como propriedade privada, como educação e profissão, 

e manifestem a sua natureza particular. Longe de abolir estas diferenças efetivas, ele 

só existe na medida em que as pressupõe; apreende-se como Estado político e revela 

a sua universalidade apenas em oposição a tais elementos. (MARX, 1989, p. 44). 

(Itálicos do autor). 

 

A emancipação política da educação significa tratar a educação como um assunto político 

que diz, obviamente, respeito ao Estado. Embora isto constitua um avanço, desde que promova 

a laicidade do ensino é, ainda, uma emancipação parcial e desviada. Não obstante, elevá-la a 

uma relação de imbricação com a forma política estatal e, retirá-la, assim, das amarras dos 

privilégios familiais ou gentílicos, não lhe permite que ultrapasse as barreiras que o Estado a 

impõe, enquanto este é uma ilusão de comunidade, uma pseudocomunitarização. Uma 

abstração política e uma ficção jurídica que separa, promove a cisão entre a sociedade civil e a 

sociedade política (o Estado). Há, por certo, uma compartimentação na sociedade. Cidadão e 

homem165 estão divididos. O Cidadão é uma abstração do homem; sendo que este é o homme 

membro da sociedade civil. A cidadania é uma degradação, porquanto é um reflexo da 

parcialidade da sociedade civil. Isso ocorre, como comenta Georges Labica (1990, p. 84),  

 

[...]a fim de garantir a liberdade do proprietário, portanto, da exploração, atrás da 

proclamação da igualdade dos direitos. As realidades aí dissimuladas são exatamente 

as dos governantes e dos governados, dos dominadores e dos dominados – dito de 

outra forma, das classes. (Itálicos do autor). 

 

  Apenas aparentando superar os antagonismos e as oposições da vida material no 

cotidiano da sociedade civil, o Estado, na realidade, não só permite, como legaliza e busca 

legitimar todos os elementos contraditórios da sociedade civil, como é o caso com a educação. 

Além disso, ao ver referendada a sua emancipação política, a educação estará emancipada, 

                                                             
165 “Que seja entendido por ‘homem’ o indivíduo”. Cf. LABICA, 1990, p. 81. 
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como já assinalamos, de um modo desviado, por meio de um intermediário, isto é, o Estado; 

por mais necessário que seja tal intermediário. 

O Estado ao qual estamos nos referindo é o Estado político, o Estado enquanto tal, 

resultante das revoluções políticas do século XVIII (ilustradas pela Revolução Francesa). 

Portanto, o Estado liberal. Ao qual Bruno Bauer (1809-82) e consortes cantam loas e proclamam 

que a emancipação política significa a própria emancipação humana.  

A garantia da salvaguarda dos direitos civis – a cidadania –, na forma da igualdade 

jurídica a todos os membros do Estado, elevando os assuntos do povo a assuntos do Estado, 

supõe a comprovação da liberdade de expressão da democracia. Seja dito de passagem que isso 

constitui um avanço político, sendo uma, como já nos referimos, inclusive citando Gramsci, das 

maiores reivindicações das modernas camadas intelectuais no campo político. Com o que 

podemos ilustrar o enorme retrocesso em nível político-educacional, a esdrúxula proposta que 

a ultradireita insiste em querer aprovar contra o bom encaminhamento da educação através da 

chamada “lei da mordaça” ou “Escola sem Partido”. O que constitui mais uma violência contra 

a educação. Conquanto, como já mostramos, especialmente no capítulo 5, emancipação política 

não é o mesmo que emancipação humana.  

Então, os direitos do cidadão procuram, ainda que de maneira totalmente abstrata, refletir 

a essência social do homem. Porém, nenhuma constituição conseguiu sobrepor o cidadão ao 

homem – le bourgeois – mas, ao contrário, toda a legislação liberal só confirma o interesse 

privado do homem dissociado, sobre a representação abstrata do Estado. 

Desse modo, a sociedade estará dividida. O materialismo mecanicista, incluindo aí, 

Feuerbach, de um lado, põe acima a teoria ou o “governo”, “e do outro, embaixo, a prática ou 

os indivíduos presos às superstições e às desigualdades”. (LABICA, 1990, p. 83). Para Marx, e 

aqui, ele tem também a corroboração de Engels, as elaborações teóricas não devem perder 

nunca de vista a generalidade da circunstância histórica. Sendo assim, o tema do ensino e da 

educação, que é o nosso tema em tela nesta parte da presente tese, sempre será remetido à 

materialidade do capitalismo real. É, pois, por isso que ao fazer a crítica do materialismo 

feuerbachiano, Marx (1986, p. 12) diz: 

 

A doutrina materialista sobre a alteração das circunstâncias e da educação esquece 

que as circunstâncias são alteradas pelos homens e que o próprio educador deve ser 

educado. Ela deve, por isso, separar a sociedade em duas partes – uma das quais é 

colocada acima da sociedade. 

A coincidência da modificação das circunstâncias com a atividade humana ou a 

alteração de si próprio só pode ser apreendida e compreendida racionalmente como 

praxis revolucionária. (Itálicos do autor). 
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Quer isto dizer que o materialismo meramente contemplativo precisa ser censurado. 

Ou seja, precisamos ir além da forma do objeto. E isso pode ser constatado na atividade criativa 

dos indivíduos humanos, quer dizer, no trabalho, transformador da natureza e criador da 

sociedade e dos próprios homens. E foi Hegel quem primeiro visualizou a imagem real do 

trabalho na gênese histórica. A Fenomenologia do espírito foi a primeira obra a tratar 

seriamente, ao menos no nível histórico-idealista, da dinâmica do conceito epistemológico do 

trabalho166.   

 

Não há melhor testemunha da relevância da fenomenologia hegeliana, que nem 

mesma foi compreendida por Feuerbach do que Marx nos Manuscritos econômico-

filosóficos: a grandeza da fenomenologia é vista por Marx justamente no fato de que 

ela “capta a natureza do trabalho e compreende o homem concreto, o homem 

verdadeiro por ser real, como resultado de seu próprio trabalho” (MEGA I, 3, p. 156). 

Esta sentença é a que melhor esclarece a referida deficiência do materialismo 

meramente contemplativo, incluindo o de Feuerbach: falta ao materialismo anterior a 

relação permanentemente oscilante entre sujeito e objeto, que se chama trabalho. Por 

isso mesmo, ele concebe o objeto [Gegnstand], a realidade, a sensibilidade apenas 

“sob a forma do objeto”, omitindo a “atividade humano-sensorial”. Em contraposição, 

a fenomenologia de Hegel assumiu, como diz Marx, “a perspectiva da moderna 

economia nacionalista” (loc. cit., p. 157). Feuerbach ainda se encontrava 

epistemologicamente na perspectiva da sociedade escravista ou também da servidão, 

devido ao aspecto não ativo, contemplativo do seu materialismo. (BLOCH, 2005, p. 

254). (Itálicos do autor). 

 

Diferentemente da teoria materialista mecanicista do ambiente, do materialismo 

vulgar, que afirmava que os seres humanos são produtos das circunstâncias e da educação [Ver 

A sagrada Família (1845)], o materialismo marx-engelsiano, teoriza, voltando-se, 

originalmente, para a práxis histórica dos homens reais, que as circunstâncias são modificadas 

precisamente pelos homens, sendo que, nesta medida, o próprio educador precisa ser educado. 

 

Quando se estudam as doutrinas materialistas da bondade original e dos dons 

intelectuais iguais dos homens, da omnipotência da experiência, do hábito, da 

educação, da influência das circunstâncias externas sobre o homem, da grande 

importância da indústria, da legitimidade do prazer, etc., não é necessária uma grande 

sagacidade para descobrir os laços que o ligam ao comunismo e ao socialismo. Se o 

homem forma todos os seus conhecimentos, sensações, etc., do mundo sensível, e da 

experiência no seio desse mundo, o que é então importante é organizar o mundo 

empírico de tal modo que o homem aí ganhe experiência e assimile o que é 

verdadeiramente humano, que aí ganhe experiência na sua qualidade de homem. Se o 

interesse bem compreendido é o princípio de toda a moral, o interesse privado deve 

confundir-se com o interesse humano. Se o homem não é livre no sentido materialista, 

isto é, se não é livre pela força negativa de evitar tal ou tal coisa, mas pela força 

positiva de fazer valer a sua verdadeira individualidade, não se deve castigar o crime 

no indivíduo mas destruir as raízes antissociais do crime e dar a cada um o espaço 

social necessário à manifestação social do seu ser. Se o homem é formado pelas 

circunstâncias, é necessário formar as circunstâncias humanamente. Se o homem é 

                                                             
166 Cf. BLOCH, Princípio esperança, v. 1, 2005, p. 254.  
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por natureza, sociável, só desenvolverá a sua verdadeira natureza na sociedade, e o 

poder na sua natureza deve medir-se não pela força do indivíduo singular mas pela 

força da sociedade. (MARX; ENGELS, s/d, p. 196-197).  

 

Portanto, a partir da constatação materialista da manifestação empírica do ser 

humano é que se evidencia a necessidade da construção de condições materiais adequadas ao 

livre desenvolvimento do potencial humano imbricado na especificidade genérica do homem. 

Note-se bem que o homem não é um produto passivo das circunstâncias. Já procuramos deixar 

claro como em Marx há um reconhecimento da reciprocidade entre o homem e a sociedade, 

quer dizer, ao produzir a sociedade o homem produz a si mesmo. Aqui, Marx está preconizando 

o comunismo enquanto possibilidade de uma genuína sociabilidade humana, já que ele observa 

que tudo que diz respeito ao homem é social. Nos manuscritos de Paris, escreve, portanto, 

 

sob o pressuposto da propriedade privada positivamente suprassumida, o homem 

produz o homem, a si mesmo e ao outro homem; assim como [produz] o objeto, que 

é o acionamento (Betätigung) imediato da sua individualidade e ao mesmo tempo a 

sua própria existência para o outro homem, [para] a existência deste, e a existência 

deste para ele. Igualmente, tanto o material de trabalho quanto o homem enquanto 

sujeito são tanto resultado quanto ponto de partida do movimento [...]. Portanto, o 

caráter social é o caráter universal de todo o movimento. (MARX, 2010, p. 106), 

(itálico do autor). 

 

Por conseguinte, vemos como há em Marx, desde as premissas da sua teoria da 

história e da sociedade, uma reciprocidade e inseparabilidade entre o homem e a sociabilidade 

humana. Com a abolição positiva da propriedade privada o homem se tornaria sujeito do 

processo produtivo, em que as verdadeiras necessidades humanas seriam socialmente 

consideradas e reconhecidas. A sociabilidade, como já frisamos, não mais estaria estranhada; 

mas, antes, pelo contrário, o ser social seria elevado ao múltiplo reconhecimento, pois, “assim 

como a sociedade mesma produz o homem enquanto homem, assim ela é produzida por meio 

dele”. (MARX, 2010, p. 106). 

É este caráter social do movimento histórico que fundamenta a proposta marxiana 

de inversão da práxis como autotransformação histórica dos homens por eles mesmos, através 

de uma revolução radical no modo de satisfação das suas necessidades materiais enquanto ponto 

de partida de todo desenvolvimento social. 

Nosso objetivo é, por enquanto, contudo, enfatizar a importância das doutrinas 

materialistas na construção da teoria da história em Marx. Com efeito, “o materialismo é, para 

Marx, a única concepção capaz de produzir um saber positivo das relações materiais, 

econômico-sociais, entre os homens (de modo diferente do idealismo, que apenas produz um 

‘saber absoluto’), e de modificá-las”. (BEDESCHI, 1989, p. 73-74).   
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Desse modo, o materialismo histórico marxiano difere fundamentalmente do 

materialismo clássico do século XVIII que via o homem como um produto passivo das 

circunstâncias. De outro modo, o materialismo de Marx considera a reciprocidade entre o 

homem e as circunstâncias histórico-sociais e naturais ou entre os homens e o seu próprio meio 

material. Ou, ainda, entre os homens e o seu, como diria Gramsci – um dos exponentes do 

marxismo –, próprio ambiente sociocultural. 

 

Daí ser possível dizer que a personalidade histórica de um filósofo individual é 

também dada pela relação ativa entre ele e o ambiente cultural que ele quer modificar, 

ambiente que reage sobre o filósofo e – obrigando-o a uma permanente autocrítica – 

funciona como “professor”. Compreende-se assim porque uma das maiores 

reivindicações das modernas camadas intelectuais no campo político seja a da 

chamada “liberdade de pensamento e de expressão do pensamento (imprensa e 

associação)”, já que só onde existe esta condição política se realiza a relação de 

professor-discípulo no sentido mais geral, acima mencionado167; e, na realidade, só 

assim surge “historicamente” um novo tipo de filósofo, que se pode chamar de 

“filósofo democrático”, isto é, um filósofo consciente de que a sua personalidade não 

se limita à sua individualidade física, mas é uma relação social ativa de modificação 

do ambiente cultural. Quando o “pensador” se contenta com o próprio pensamento, 

“subjetivamente” livre (isto é, abstratamente livre), é hoje motivo de troça. A unidade 

entre ciência e vida é uma unidade ativa, somente nela se realizando a liberdade de 

pensamento; ela é uma relação mestre-aluno, uma relação entre o filósofo e o ambiente 

no qual se atua e de onde se extraem os problemas necessários para colocar e resolver: 

isto é, é a relação filosofia-história. (GRAMSCI, 1984, p. 37-38). 

 

 Voltando-se para o território da prática social e buscando a compreensão do seu 

caráter histórico, o materialismo de Marx tenta escapar da ilusão dogmática do materialismo 

anterior, preso ao empirismo e ao mito do “dado”. O social é movimento, é atividade , em 

primazia material, quer dizer, prática (transformação). Assim, a filosofia não pode virar as 

costas para a vida social, para a prática concreta dos homens reais.  A teoria deve andar junto 

com a prática. 

 

                                                             
167 A relação de professor-discípulo mencionada por Gramsci, deve-se a que o autor reporta-se, anteriormente, à 

colocação moderna da doutrina e da prática pedagógicas, “segundo as quais a relação entre professor e aluno é 

uma relação ativa, de vinculações recíprocas, e que, portanto, todo professor é sempre aluno e todo aluno, 

professor”. Com isto Gramsci objeta a relação pedagógica especificamente escolástica, “através das quais as novas 

gerações entram em contato com as antigas e absorvem as suas experiências e os seus valores historicamente 

necessários, ‘amadurecendo’ e desenvolvendo uma personalidade própria, histórica e culturalmente superior”. 

Gramsci vê que esta relação já existe em todo o conjunto da sociedade capitalista, e é reproduzida na relação de 

todo indivíduo aos outros indivíduos, “bem como entre camadas intelectuais e não intelectuais, entre governantes 

e governados, entre elites e seguidores, entre dirigentes e dirigidos, entre vanguardas e corpos de exército”. 

Podemos dizer, então, que Gramsci reconhece que toda relação pedagógica, na forma como quer a pedagogia do 

capital, constitui uma relação de hegemonia, isto é, uma relação de autoridade soberana. Por este aspecto, podemos 

ver que a pedagogia do capital se expressa em relações de violência. Primeiramente constituída na violência do 

professor enquanto autoridade pretensamente detentora do conhecimento e do saber que devem ser transmitidos e 

apreendidos pelo aluno, sem consideração aos seus próprios interesses individuais e de classe social, e/ou à sua 

própria história pessoal. Cf. GRAMSCI, 1984, p. 37.  
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Em suma, deve-se conceber o homem como uma série de relações ativas (um 

processo), no qual, se a individualidade tem a máxima importância, não é todavia o 

único elemento a ser considerado. A humanidade que se reflete em cada 

individualidade é composta de diversos elementos: 1) o indivíduo; 2) os outros 

homens; 3) a natureza. Mas o segundo e o terceiro elementos não são tão simples 

quanto poderia parecer. O indivíduo não entra em relação com os outros homens por 

justaposição, mas organicamente, isto é, na medida em que passa a fazer parte de 

organismos, dos mais simples aos mais complexos. Desta forma, o homem não entra 

em relações com a natureza simplesmente pelo fato de ser ele mesmo natureza, mas 

ativamente, por meio do trabalho e da técnica. E mais: estas relações não são 

mecânicas. São ativas e conscientes, ou seja, correspondem a um grau maior ou menor 

de inteligibilidade que delas tenha o homem individual. (GRAMSCI, 1984, p. 39-40). 

                      

Podemos agora dizer que não sendo nem um materialismo clássico, ou vulgar, como 

Marx chama o materialismo do século XVIII, e nem, evidentemente, um idealismo 

especulativo, o materialismo de Marx é uma teoria da história que pretende dizer o que os 

indivíduos são a partir das suas condições de existência e da sua ação.  

A concepção materialista da história tem, pois, como ponto de partida a condição 

natural do homem como ser objetivo, e prioriza a sua ação, como relação social, enquanto 

reprodução e transformação da natureza, pela mediação do trabalho, e, consequentemente, na 

satisfação de suas carências, como autotransformação da sua própria condição natural em uma 

peculiar condição natural humana. 

 

Antes de tudo, o trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza. 

Processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula e controla 

seu intercâmbio material com a natureza. Defronta-se com a natureza como uma de 

suas forças. Põe em movimento as forças naturais de seu corpo – braços e pernas, 

cabeça e mãos –, a fim de apropriar-se dos recursos da natureza, imprimindo-lhes 

forma útil à vida humana. Atuando assim sobre a natureza externa e modificando-a, 

ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Desenvolve as potencialidades nela 

adormecidas e submete ao seu domínio o jogo das forças naturais. [...] Pressupomos 

o trabalho sob forma exclusivamente humana. Uma aranha executa operações 

semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua 

colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na 

mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do 

trabalho aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do 

trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao 

material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei 

determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa 

subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é 

mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante todo o curso 

do trabalho. [...] O meio de trabalho é uma coisa ou um complexo de coisas que o 

trabalhador insere entre si mesmo e o objeto de trabalho e lhe serve para dirigir sua 

atividade sobre esse objeto. Ele utiliza as propriedades mecânicas, físicas, químicas 

das coisas, para fazê-las atuarem como forças sobre outras coisas, de acordo com o 

fim que tem em mira168. A coisa de que o trabalhador se apossa imediatamente – 

                                                             
168 “A razão é tão astuciosa quanto poderosa. Sua astúcia consiste principalmente em sua atividade mediadora, 

que, fazendo que os objetos ajam e reajam uns sobre os outros de acordo com sua própria natureza, realiza seu 

propósito sem intervir diretamente no processo”, G. W. F. HEGEL, Enzyklopädie [Enciclopédia das Ciências 

Filosóficas], Primeira Parte, “Die Logik” [A lógica] (Berlim, 1840), p. 382. (Nota de Marx. Transcrita do Livro I 

de O capital, 2013, p. 256-257). 
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excetuados meios de subsistência colhidos já prontos, tais como frutas, quando seus 

próprios membros servem de meio de trabalho – não é o objeto de trabalho, mas o 

meio de trabalho. Desse modo, faz de uma coisa da natureza órgão de sua própria 

atividade, um órgão que acrescenta a seus próprios órgãos corporais, aumentando seu 

próprio corpo natural, apesar da Bíblia. A terra, seu celeiro primitivo, é também seu 

arsenal primitivo de meios de trabalho. Fornece-lhe, por exemplo, a pedra que lança 

e lhe serve para moer, prensar, cortar etc. A própria terra é um meio de trabalho, mas, 

para servir como tal na agricultura, pressupõe toda uma série de outros meios de 

trabalho e um desenvolvimento relativamente elevado da força de trabalho. (MARX, 

2006, p. 211-213). 

                       

Nessa perspectiva, o homem para poder desenvolver-se deve manter, em 

colaboração com os outros homens, uma relação recíproca com a natureza e com os objetos por 

ele produzidos. Disso advém que a atividade humana deve ser compreendida como prática 

objetiva no atendimento das necessidades humanas, primeiramente materiais, e na afirmação 

da exterioridade das relações entre os homens como subjetividade, isto é, como construção da 

própria atividade humana, como forma histórico-social. Temos assim, como diz Adam Schaff 

(1967, p. 64), “a compreensão do mundo como produto da atividade humana, e, como este 

mundo cria, por seu lado, o homem, a compreensão da autocracia do homem social por 

intermédio da práxis social”.  

Atentemos que essa reivindicação do indivíduo humano real e ativo, além de 

mostrar que os homens têm em si mesmos, na sua atividade, o poder de criar a história, deve 

servir-nos também para expressarmos a ideia da necessidade e da possibilidade de uma 

revolução radical que venha a modificar efetivamente as condições de existência que os 

deforma e limita a sua evolução. Dito de outro modo, esta reivindicação da consideração da 

atividade prática, concreta, dos homens reais, serve tanto para demonstrar o homem enquanto 

fator da história, bem como para pressupor, materialmente, a possibilidade histórica da sua 

emancipação universal. Desenvolver esta temática, mostrando a importância das massas 

proletárias para a edificação da verdadeira personalidade humana, através da sua luta política 

enquanto ação de classe revolucionária contra a alienação do homem na sociedade burguesa, 

vem constituindo um dos nossos esforços no presente estudo.  

Assim também nós podemos dizer que na prática educacional há uma relação 

contraditória entre as conceituações, como as que aqui estamos propondo, de educação como 

usurpação e educação como emancipação. Na realidade, se a educação é submetida aos 

interesses materiais e históricos do capital; ela também pode proporcionar às classes 

trabalhadoras o acesso ao conhecimento sistematizado, o que lhes é o recurso intelectual básico 

para o empreendimento da luta política pela sua libertação enquanto classe explorada.  
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A discussão sobre essa temática justifica-se, nesta tese, porque vemos um 

movimento dialético entre usurpação e emancipação, o que implica também, a nosso ver, com 

o apoio de Raquel Dias (2017, p. 195), a 

 

necessidade de responder teoricamente às várias tentativas discursivas e práticas, que 

buscam imprimir ao complexo educacional a supremacia sobre as relações sociais de 

produção.  Nossa hipótese se localiza em direção oposta, compreendendo que a 

educação cumpre um papel predominantemente reprodutor, determinado pelo 

processo histórico, mas, no entanto, sem deixar de reconhecer as suas contradições. 

 

A práxis educativa que se propõe emancipatória enfrenta, evidentemente, logo a 

princípio, o ponto fulcral de ser a produção da vida material fundamental na construção das 

subjetividades, o que, no capitalismo, pelo exposto neste trabalho, é a primeira condição a ser 

vencida, ou seja, faz-se necessário subverter a estrutura lógica da produção capitalista, para que 

se alcance uma verdadeira emancipação humana. 

Não há, portanto, um espaço privilegiado para a educação no tempo do capital. Mas 

não esqueçamos que as circunstâncias são sempre produzidas e não nos percamos no mito do 

dado ou do fato, tenhamos consciência de que o fato é sempre o real interpretado. Aí está talvez 

uma primeira tentativa de eficácia do que possa vir a ser uma proposta de educação 

emancipatória ao tempo do capital, quer dizer, a possibilidade da autotransformação, enquanto 

o lugar da luta política, do educador e do educando, no enfrentamento das condições materiais 

que lhes são adversas.   

A práxis embasa toda a teoria de Marx. Podemos mesmo dizer que ela é a senha da 

sua teoria. A verdade resulta, para Marx, da necessidade objetiva da relação entre os homens, e 

deles com a natureza, pela mediação do trabalho, para atender, na sua história concreta, 

completa e integral, os seus objetivos. Primeiramente, a satisfação das suas carências e das suas 

faltas materiais e espirituais, construindo, por conseguinte, os seus meios de vida. As suas 

próprias condições materiais de existência e, logo, a si mesmos. 

Percebendo isso, Marx contrapôs à filosofia pura, e/ou à filosofia especulativa, o 

páthos da obra revolucionária prática e radical, municiada pela teoria, enquanto arma que atua 

na libertação das consciências, com o fito de se ter o foco na emancipação humana universal. 

Como escreve, de modo acertado, Ernst Bloch (2005, p. 259):  

 

Sem compreender o próprio fator “trabalho”, o prius “ser”, que não é nenhum factum 

brutum ou nenhum dado, não pode ser compreendido na história humana. Muito 

menos ele pode ser mediado como melhor da contemplação ativa, com que conclui a 

tese 1: com a “atuação revolucionária, prático-crítica”. Para Marx, o ser humano 

trabalhador, essa relação sujeito-objeto existente em todas as “circunstâncias”, é parte 
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determinante da base material; também o sujeito no mundo é mundo. (Itálico do 

autor). 

 

 Portanto, conhecer o mundo é se dar conta que o próprio mundo é produto do 

trabalho humano, sendo o homem, o sujeito no mundo, o mundo mesmo. Quer isto dizer que, 

para Marx, o conhecimento não é um afastamento do real, antes, pelo contrário, é, 

primeiramente, saber em que condições os homens ou, escrevendo melhor, os indivíduos 

humanos produzem a própria vida material e espiritual. Isto é, como diz, satisfatoriamente, o 

professor Antônio Rufino Vieira (1988, p. 97-98),  

 

o primeiro conjunto de teses [Teses sobre Feuerbach – 5, 1, 3]169 cumpre a função de 

demonstrar que, segundo Marx, conhecer o mundo não é afastar-se dele, mas 

(sublimando-se a noção de atividade subjetiva, na primeira tese), através do trabalho, 

apreendê-lo e transformá-lo. (Grifo nosso). 

 

Como temos visto, a categoria “trabalho”, compreendida em seu movimento 

histórico, é conditio sine qua non para a compreensão do desenvolvimento do homem, enquanto 

homem – indivíduos humanos. Novamente, Rufino Vieira (1988, p. 99) está correto ao dizer 

que: “O trabalho é uma tarefa social, fonte criadora da sociedade (e, por degeneração, provoca 

a divisão da sociedade em classes; enquanto por revolução, é fonte de desenvolvimento da 

sociedade sem classes)”. 

Um elemento capital, por assim dizer, no processo histórico de desenvolvimento 

dos indivíduos humanos, através do trabalho, é o recurso da divisão social do trabalho. Recurso 

esse criado pelos próprios indivíduos, mas que, no seu movimento, se-lhes-torna como algo 

natural, e passa, então, a dominá-los, como coisa que eles não controlam; mas que, ao contrário, 

são controlados por ele. No entanto, tal processo somente se faz cabal com a separação entre o 

trabalho material e intelectual. Para Marx: 

 

A divisão do trabalho só se converte em verdadeira divisão a partir do momento em 

que se separam os trabalhos material e espiritual170. A partir deste momento, a 

consciência já pode imaginar realmente que é algo mais e algo distinto da práxis 

vigente, pode realmente representar alguma coisa sem representar algo real – a partir 

deste momento a consciência se acha em condições de se emancipar do mundo e de 

se entregar à criação da teoria “pura”, da teologia “pura”, da filosofia “pura”, da moral 

“pura” etc. Mas mesmo quando esta teoria, esta teologia, esta filosofia, esta moral etc. 

se achem em contradição com as relações vigentes isso só poderá ser explicado pelo 

fato de que as relações sociais vigentes se acham, de sua parte, em contradição com a 

                                                             
169 Esse agrupamento das Teses é uma compreensão de Ernst Bloch, apresentada em sua obra Princípio esperança 

(1959). O que o autor considera como o primeiro conjunto de teses são as teses que ele diz tratar sobre a teoria do 

conhecimento, e as reconhece nas Teses 5, 1, 3 (Princípio Esperança I, 2005, p. 252-259). 
170 “Anotação à margem, de Marx: Coincide com eles a primeira forma dos ideólogos, os padres”. (Nota do editor 

alemão). (MARX; ENGELS, 2007, p. 54). 
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força produtiva dominante, coisa que, ademais, dentro de um determinado círculo 

nacional de relações poderá suceder também porque a contradição não se dá no seio 

desta órbita nacional, mas sim entre esta consciência nacional e a prática de outras 

nações171, quer dizer, entre a consciência nacional e universal de uma nação.  

Se compreende por si mesmo, ademais, que os “fantasmas”, os “nexos”, os “seres 

superiores”, os “conceitos”, as “dúvidas” não são mais do que a expressão espiritual 

puramente idealista, a ideia do indivíduo imaginariamente isolado, a representação de 

grilhões e limites assaz empíricos, dentro dos quais se move o modo de produção da 

vida e a forma de intercâmbio a ele adequada. (MARX; ENGELS, 2007, p. 54-55): 

 

A separação entre o trabalho material e intelectual deriva do processo histórico de 

relação entre os indivíduos humanos, e deles com a natureza. O homem é um ser de carências 

e, portanto, objetivo. Precisa, então, objetivar-se, isto é, satisfazer suas necessidades, 

primeiramente, físicas e/ou materiais. E para tanto, sua relação com a natureza, que é o seu 

braço inorgânico, se faz através da mediação do trabalho; inclusive os indivíduos precisam, 

assim como os animais, comer, beber, abrigar-se etc. Em tal caso, já nos primórdios do 

surgimento da espécie humana havia uma divisão, digamos, natural do trabalho, estabelecida 

pela idade e pelo sexo dos indivíduos. 

Em um processo milenar, as relações de trabalho foram, dado o desenvolvimento 

das forças produtivas materiais, complexificando-se. O auge desse desenvolvimento acabou por 

se traduzir no surgimento e separação dos três ramos básicos da produção, a saber: a agricultura, 

o comércio e a indústria. Com a consequente oposição entre eles, e o surgimento das cidades, 

corresponde à oposição entre a cidade e o campo. Sendo que o ápice de todo esse processo que 

acabamos de, sumariamente, expor, é a separação entre o trabalho material e o trabalho 

intelectual. 

Na prática, isso significou que o trabalhador intelectual, inadvertidamente, ou 

provavelmente por pura asneira, ou má fé, ou, dizendo de outro modo, por interesses de classe 

(para escrever cientificamente) pôde vir a não considerar o nexo incontornável entre a sua 

atividade e o trabalho material, passando a supostamente – ou mesmo que absurdamente –, em 

verdade, acreditar que existe, por exemplo, uma filosofia ou teoria puras. Coisa que acontece, 

por exemplo, com os juristas, que pensam ser eles, enquanto construtores da ciência do direito, 

que fazem a sociedade, quando, em realidade, não passam de instrumentos para fazerem valer 

os interesses dos capitalistas ou do regime do capital.  

Muito embora, é claro, que aqui, não devemos ser ingênuos, a ponto de não nos 

darmos conta de que tais profissionais se comprazem nas suas tarefas, visto que, para isso, 

recebem as benesses que os capitalistas conferem à sua profissão. Verdade seja dita, esses 

                                                             
171 “Anotação à margem, de Marx: Religião. Os alemães com a Ideologia como tal”. (Nota do editor alemão). (Loc. 

cit., p. 54).  
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profissionais são conscientemente, ou não, meros capachos da classe dominante. São 

representantes e propagadores legais da violência do regime do capital e da correspondente 

violência de Estado, a qual, mais precisamente, lhes compete. Mas são também, em importante 

medida, pagos suficientemente – conforme a sua personalidade mediana, quer dizer, de classe 

(pequeno-burgueses), para isso. “Dai a cada um o que lhe é devido: o imposto a quem é devido; 

a taxa a quem é devida; a reverência a quem é devida; a honra a quem é devida”. (Rm. 13,7).    

Leiamos também o comentário de Guiseppe Bedeschi (1989, p. 87-88), para quem 

(talvez aqui, salvemos, um pouco, os “doutos” juristas, visto que, possivelmente, o problema 

desses profissionais seja de limite intelectual, ou, porventura, de não terem tido acesso, ou, 

ainda, talvez, a devida atenção à teoria da história de Marx, já que este argumenta e demonstra, 

com clareza meridiana, a conexão entre as ideias e o meio material do qual emanam. O que 

torna um absurdo se considerar uma possível autonomização das ideias. Dito de outra maneira, 

não deixa de parecer um absurdo, ou parecer ingênuo, acreditar que as ideias construam, 

autonomamente, o mundo, como pensam os juristas):  

 

Segundo Marx, até uma opressão intelectual aparentemente “abstrata”, como a 

filosofia idealista, está estreitamente ligada – tendo aí o seu fundamento – a uma 

determinada forma social, caracterizada pela divisão do trabalho.  

Na ideologia dos pensadores burgueses, esta ilusão revela-se no fato de “os homens e 

as suas relações aparecerem invertidas como numa câmara escura”172: um fenômeno 

que se verifica devido os ideólogos serem levados naturalmente, pela sua situação 

social, a descurar a condição material das ideias e da atividade intelectual em geral, a 

menosprezar a conexão entre relações de produção e relações sociais, a ver nas 

doutrinas jurídicas, políticas, filosóficas, só e apenas um produto do espírito.  

 

Com efeito, o conceito de ideologia, de Marx, advém de uma analogia com a 

fisiologia humana. Neste caso, Marx está comparando a inversão da consciência, com a 

inversão que ocorre na retina quando nós visualizamos as coisas. Sabemos que elas nos chegam 

invertidas e, através da atividade neurológica, são convertidas no cérebro. Caso essa função não 

se realizasse, os objetos seriam visualizados de ponta-cabeça. É precisamente a esta situação 

própria da nossa visão, que Marx compara a apreensão, pela consciência, do mundo no tempo 

do capital. Nesse tempo, o mundo é invertido. Quer isso dizer que as nossas relações sociais se 

nos apresentam como relações entre coisas, e não como relações sociais. É o que Marx chama 

de reificação173 e fetichização, como expomos na primeira parte deste trabalho. Então, nós 

                                                             
172 MARX; ENGELS, A ideologia alemã.  
173 Reificação (al. Verdinglichung). “Termo empregado por alguns escritores marxistas para designar o fenômeno, 

no qual o próprio Marx insistira, e pelo qual, na economia capitalista, o trabalho humano se torna simplesmente 

atributo de uma coisa: ‘o fetiche da forma mercadoria consiste simplesmente no fato de que tal forma devolve aos 

homens, como um espelho, os caracteres sociais de seu próprio trabalho transformados em caracteres objetivos 
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pensamos de forma invertida, porque o mundo é um mundo invertido. Ou seja, já que vivemos 

em um mundo dominado por relações invertidas, a nossa consciência elabora especulações que 

sublimam esse mundo, tais como, a religião, a política de consenso, a apologética científica, a 

ficção jurídica, o rito acadêmico etc.  

Se bem que não estamos definindo aqui, ideologia como falsa consciência. Na 

verdade, estamos dizendo que a ideologia assume uma forma de consciência invertida, visto 

que o mundo em que vivemos, no tempo do capital, é um mundo invertido. Não obstante, 

através da teoria, podemos nos dar conta da inversão desse mundo, submetido ao regime do 

capital, e construirmos formas de consciência que são contrárias e antagônicas a tal regime – a 

consciência comunista compreendida no seu fundamento prático e subversivo. É, portanto, 

também ela uma forma de ideologia. Uma ideologia científica que municia teoricamente a 

prática revolucionária do proletariado. 

 

Em realidade, Marx quer criticar a aparente autonomia da ideologia de que viveu toda 

a filosofia idealista, e mostrar que a produção das ideias, bem longe de ser produto da 

sensibilidade, provém, em última instância, tão-somente das condições materiais. 

Donde a entortadura do raciocínio para mostrar a inanidade da pretensa separação 

entre o trabalho intelectual e o trabalho material.  

Crendo-se autônoma, a consciência intelectual pretende que seus próprios produtos 

vivam de sua originalidade, sem apreender o que os relaciona às diversas formas da 

divisão do trabalho. As ilusões dos intelectuais sobre si mesmos revelam esse modo 

da inversão que eles recusam. Temas bem conhecidos hoje, mas que apareciam como 

novidades na época ... Impunha-se denunciar essa dupla alienação da cultura, a do 

pensador que ignora o sentido de sua produção teórica e a do proletariado ao qual se 

impõem valores da classe dirigente, fazendo-os tomar como valores universais. 

(VÉDRINE, 1977, p. 43). 

 

E as condições materiais dos operários são uma violação a sua própria vida, a qual, 

em realidade, não lhe pertence, mas sim, pertence à classe dos capitalistas que lhes impõe uma 

vida de sofrimentos e miséria ou um mínimo de vida, uma mísera sobrevivência. Porém, isto 

ocorre, antes de mais nada, porque o trabalhador assalariado está, como estamos procurando 

mostrar ao longo deste trabalho, submetido, inexoravelmente, à lógica da produção capitalista. 

Esta é uma lógica férrea, fincada na exploração e, consequentemente, na violência contra os 

trabalhadores assalariados. Ademais, a produção capitalista é anárquica. Quer isto dizer que na 

sua lógica não cabe planejamento e organização, visto que ela tem por fundamento a forma 

                                                             
dos produtos daquele trabalho, em forma de propriedades sociais naturais das coisas produzidas, e portanto, 

espelha também a relação social entre produtores e trabalho complexivo como uma relação social de coisa, tendo 

existência fora dos próprios produtos. Por meio deste qui pro quo os produtos do trabalho tornam-se mercadorias, 

coisas sensivelmente supra-sensíveis, isto é, sociais’ (Kapital, I, 1, § 4). O termo Reificação para indicar este 

processo foi usado e difundido por G. Lukacs (cfr. Geschichte un klassenbwusstsein, 1922; trad. franc. 1960, págs. 

110 e segs.)”. (REIFICAÇÃO, 1970, p. 808). 
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mercadoria. Portanto, é uma produção que objetiva a troca. E a troca é incontrolável, acontece 

ao sabor dos interesses do mercado mundial. Tais interesses dizem respeito ao que, enquanto 

mercadoria, vem a satisfazer os desejos de consumo. Isto é algo, pois, incontrolável. 

A anarquia da produção capitalista deixa à deriva todo e qualquer planejamento 

possível da vida dos trabalhadores. Relacionado a isto está, por exemplo, o desemprego que é 

congênito ao regime do capital. A própria lógica da produção capitalista em si e para si, como 

viemos mostrando nesta tese, aponta o quanto o sistema impõe a violência e a subvida ao 

proletariado, através dos seus mecanismos de exploração. Isso Prova ser a própria lógica do 

capital que impinge a exploração aos trabalhadores, os quais vendem sua força de trabalho 

recebendo apenas o salário e deixando a riqueza produzida para os capitalistas. Marx diz (2012, 

p. 36-37):  

 

A força de trabalho em ação, o trabalho, é a própria atividade vital do operário, a 

própria manifestação da sua vida. E é essa atividade vital que ele vende a um terceiro 

para se assegurar dos meios de vida necessários. A sua atividade vital é para ele, 

portanto, apenas um meio para poder existir. Trabalha para viver. Ele nem sequer 

considera o trabalho como parte da sua vida, é antes um sacrifício da sua vida. É uma 

mercadoria que adjudicou a um terceiro. Por isso, o produto da sua atividade 

tampouco é o objetivo da sua atividade. O que o operário produz para si próprio não 

é a seda que tece, não é o ouro que extrai das minas, não é o palácio que constrói. O 

que ele produz para si próprio é o salário; e a seda, o ouro e o palácio reduzem-se, 

para ele, a uma determinada quantidade de meios de subsistência, talvez a uma roupa 

de algodão, a umas moedas, a um quarto no porão. E o operário – que, durante 12 

horas tece, fia, perfura, torneia, constrói, cava, talha a pedra e a transporta etc. – 

valerão para ele essas doze horas de tecelagem, de fiação, de trabalho com o arco de 

pua, ou com o torno, de pedreiro, ou escavador, como a manifestação da sua vida, 

como sua vida? Ao contrário.  A vida para ele, começa quando termina essa atividade, 

à mesa, no bar, na cama. As 12 horas de trabalho não têm, de modo algum, para ele, 

o sentido de tecer, de fiar, de perfurar etc., mas representam unicamente o meio de 

ganhar o dinheiro que lhe permitirá sentar-se à mesa, ir ao bar, deitar-se na cama. 

O operário livre, vende-se a si mesmo e, além disso, por partes. Vende em leilão 8, 

10, 12, 15 horas da sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das 

matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao 

capitalista. O operário não pertence nem a um proprietário nem à terra, mas 8, 10, 12, 

15 horas da sua vida diária pertencem a quem as compra. [...] Mas o operário, cuja 

única fonte de rendimentos é a venda da sua força de trabalho, não pode deixar toda 

a classe dos compradores, isto é, a classe dos capitalistas, sem renunciar à existência. 

E compete a ele a encontrar quem o queira, isto é, encontrar um comprador nessa 

classe dos capitalistas. (Itálicos do autor).   

 

Quer isto dizer que nós vivemos, repitamos, em uma sociedade de classes, e, 

portanto, antes dos indivíduos, existem as classes e o que lhes é interessante a cada uma de per 

se. Porém, o que nós viemos procurando reafirmar até aqui, pode ser traduzido em que o 

condicionante dos interesses das classes (interesses antagônicos) é a própria lógica da produção 

sob o regime do capital. Em soma, a lógica da exploração, da forma mercadoria (o dinheiro é a 

sua forma mais resplandecente), e das trocas generalizadas: são esses os três princípios lógicos 
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fundamentais que estruturam o modo de produção capitalista e o seu correspondente sistema 

social – a sociabilidade burguesa. 

Contudo, não podemos desconsiderar que embora as ações individuais se façam 

acontecer mediante as necessidades (aliás, como também as nossas ações sociais); seria um erro 

crasso não reconhecer que somente podemos partir de nossos próprios interesses individuais; 

mesmo que esses interesses sejam mediados pelos interesses de classe, já que, como temos 

insistido, no capitalismo, os nossos interesses são modelados pela lógica do capital, isto é, o 

capitalismo é um modo de produção e uma forma social que se impõe aos indivíduos. Em outras 

palavras, o capitalismo está também dentro de nós174, e à nossa volta, dando forma ao ambiente 

sociocultural no qual vivemos.  

É uma grande ilusão acreditarmos que, sob o sistema do capital, existem pessoas. 

O que há, insistimos, são indivíduos medianos ou, como também já o dissemos, indivíduos de 

classe. Por isso, as noções idealizadas de família, igreja, educação, justiça, etc., assim como os 

sentimentos, da mesma forma idealizados, de fraternidade, amor, amizade etc., há muito 

desapareceram. Vivemos hoje, em um mundo em que tudo se tornou venal, tudo é mercadoria. 

O individualismo burguês, moldado em relações interesseiras, não somente dá o tom à forma 

social burguesa, mas, efetivamente, domina os quatro cantos do mundo. O que impõe aos 

indivíduos um discurso único. O discurso do capital que tem a sua forma mais resplandecente 

no culto ao dinheiro. O deus nos tempos do capital. 

Não há em Marx, podemos dizer aqui, uma antropologia do discurso. Não temos 

meios, nesse caso, de falar em homem em uma realidade em que ele não existe. Na verdade, as 

figuras, quer seja a do capitalista, quer seja a do operário assalariado, negam o homem, e 

deverão, por isso, ambas, ser abolidas.  

Nossas motivações, capacidade de distinção e sentimentos175, são governados pela 

lógica do sistema capitalista enquanto uma lei sócio-histórica férrea. A nossa subjetividade está, 

portanto, oprimida e totalmente subordinada a tal lógica que se expressa no que chamamos, 

nesta tese, de violência da forma mercadoria e na correspondente sociedade das trocas 

generalizadas – a sociabilidade burguesa.  

Contudo, a opressão do capital sobre o proletariado, mediante a exploração da sua 

força de trabalho, revela o próprio limite do capital. Visto que todo o seu desenvolvimento se 

faz em um antagonismo entre as forças produtivas materiais, incluindo aí, logicamente, a força 

de trabalho, e as relações de produção. É por isso que, no seu desenvolvimento – do modo de 

                                                             
174 Ver, por exemplo, também, KLUGE, 2008, p. 15. 
175 Loc. cit., p. 15. 
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produção capitalista –, as relações de produção que deveriam alavancá-lo, transformam-se em 

grilhões que impedem o necessário e imprescindível avanço das forças produtivas.  

E é justamente esse processo que torna possível aos indivíduos o reconhecimento 

do seu potencial transformador enquanto sujeitos no mundo, que atuam em condições históricas 

assaz empíricas e, na prática, tomam consciência do seu poder enquanto indivíduos capazes de, 

unidos por sua própria vontade, em uma associação de produtores livres, vislumbrarem a 

possibilidade de se fazerem senhor do seu próprio destino. Marx e Engels dizem:    

 

A limitação do capital está no fato de que todo seu desenvolvimento se efetua de 

maneira antagônica e a elaboração das forças produtivas, a riqueza universal, a 

ciência, etc., aparecem como alienação do trabalhador que se comporta frente às 

condições produzidas por ele mesmo como frente a uma riqueza alheia e causadora 

de sua pobreza.  

Porém, esta forma contraditória é transitória e produz as condições reais de sua própria 

abolição. O resultado é que o capital tende a criar essa base que contém, em potencial, 

o desenvolvimento universal das forças produtivas e da riqueza, assim como a 

universalidade das comunicações; em uma palavra, a base do mercado mundial. Esta 

base encerra a possibilidade do desenvolvimento universal do indivíduo. O 

desenvolvimento real dos indivíduos a partir desta base, pelo qual cada barreira é 

constantemente superada, e proporciona esta consciência: nenhum limite pode ser 

considerado como sagrado.  

A universalidade do indivíduo não se realiza já no pensamento nem na imaginação; 

está viva em suas relações teóricas e práticas. Encontra-se, pois, em condições de 

apreender sua própria história como um processo e de conceber a natureza, com a qual 

forma realmente corpo, de maneira científica (o que lhe permita dominá-la na prática). 

Através dele, o processo de desenvolvimento se produz e concebe como uma 

premissa. Porém, é evidente que tudo isto exige o pleno desenvolvimento das forças 

produtivas como condição da produção: é preciso que as condições de produção 

determinadas deixem aparecer como obstáculos ao desenvolvimento das forças 

produtivas. (MARX; ENGELS, 1992, p. 39-40). (Itálicos dos autores).   

 

É através do trabalho, mesmo enquanto trabalho alienado, e pelos próprios 

sofrimentos e violências que sofrem os trabalhadores, que os mesmos se veem em uma condição 

de igualdade pela própria exploração e atrocidades a que eles estão submetidos. Sendo que é 

essa situação de igualdade gerada pelo sofrimento e violências sofridas que os indivíduos 

tendem a aglutinar-se na busca da superação de tais condições inumanas. E isso se dá, 

primeiramente, pelo sentimento de revolta. 

Sendo que é o processo educativo responsável por preparar a força de trabalho que 

será posta no mercado e, portanto, ela mesma, quer dizer, a própria educação, na sua forma 

burguesa, é uma violência – uma usurpação, como a nominamos176. Visto ser ela o meio mais 

                                                             
176 De acordo com a orientação do Prof. Dr. Fábio José Cavalcanti de Queiroz, em anuência da banca da primeira 

qualificação desta tese, composta pelos professores, o nosso orientador, Dr. Hildemar Luiz Rech (presidente); Dr. 

Frederico Jorge Ferreira Costa (membro); Dr. Fábio José Cavalcanti de Queiroz (membro); e Dr. Eduardo Ferreira 

Chagas (membro). 
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eficaz que o Estado, ao serviço do capital, encontra para disciplinar os indivíduos a se tornarem 

aptos às atividades laborativas, na forma como os quer o capital. Isto é uma das “estratégias da 

classe capitalista para manter o controle sobre a classe trabalhadora, restringindo as formas de 

seu acesso ao saber cultural da humanidade e acentuando a separação entre trabalho intelectual 

e trabalho manual”. (CHAGAS; QUEIROZ, 2016, p. 100). 

Mas a educação é também uma possibilidade de fazer com que os jovens das classes 

subordinadas e o proletariado tenham acesso ao conhecimento universalmente produzido e 

conheçam, minimamente, a história da ciência, da tradição filosófica, das artes, enfim, das 

técnicas do conhecimento sistematizado. Essa é a condição intelectual mínima para a educação 

do proletariado, tendo em vistas a apreensão da teoria denunciadora da exploração que o 

capitalismo lhe impõe. O que significa a posse da munição intelectual para empreender a luta 

política por sua auto emancipação. Por isso, “reafirmamos, não obstante os limites que cercam 

os processos de educação formal, que os trabalhadores não podem abdicar de uma 

reivindicação-chave: a luta pelo acesso às objetivações históricas produzidas pela humanidade 

ao longo do tempo”. (CHAGAS; QUEIROZ, 2016, p. 100). 

Mas é lógico, como viemos mostrando, que, sob o capitalismo, a educação dos 

indivíduos é uma educação parcial, em se considerando que a própria produção capitalista 

empobrece as capacidades dos trabalhadores. E isso, em importante medida, com o recurso das 

novas tecnologias que dispensam uma atividade laborativa mais elaborada por parte dos 

indivíduos. Como escrevem Eduardo Chagas e Fábio Queiroz (2016, p. 100), “constatamos, 

assim, que, em última instância, tal educação se mostra não só mitigada, mas, ao mesmo tempo, 

refém de um sistema no qual o cerceamento à liberdade do trabalhador, explícito ou não, 

desempenha papel decisivo”.  

Mas, que não se engane o nosso leitor: com essa afirmação acima, não estamos a 

condenar nem muito menos desestimulando o uso das novas tecnologias, tanto no processo 

produtivo e, muito menos, nos sistemas de ensino e na educação. Seria, pensamos nós, um 

anacronismo, não reconhecer a importância da informática, da robótica, da internet, das 

nanotecnologias, da cibernética, da engenharia genética etc. O que condenamos e denunciamos 

nesta nossa tese, diz respeito a que toda a revolução na produção capitalista é impreterivelmente 

ou obrigatoriamente, feita tendo em vista a autovalorização do capital, buscando auferir mais-

valia e, correspondentemente, acumular e concentrar capital. 

Desse modo, os trabalhadores são dispensados do processo produtivo, já que a 

produção advém e se move através do trabalho pretérito, do trabalho morto, preterindo a 

atividade vital criativa dos indivíduos, pois que a produção somente se dá em conformidade 
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com a forma mercadoria e, consequentemente, de acordo com os interesses do mercado 

mundial. Os indivíduos ficam, portanto, empobrecidos: intelectual, cultural, material, e 

espiritualmente. Em uma palavra: os trabalhadores, sob o regime do capital, sofrem um 

processo de embrutecimento, em escala exponencial. Isto é, uma violência brutal. Uma 

brutalidade.  

 

A intensificação da jornada de trabalho, ao lado de horas extras custosas e alienantes, 

apenas demonstra que o capital maneja o progresso técnico [e tecnológico], não a 

favor, mas contra aqueles que vivem da venda de sua força de trabalho. No caso da 

educação para o trabalhador, as mudanças que se deram ao longo de mais de um século 

e meio, a datar da publicação de O Capital, não conseguiram dotar o dono da força de 

trabalho de uma práxis que acrescentasse um novo significado a sua existência, 

humanizando a sua natureza, naturalizando a sua humanidade. Esses fatos somente 

demonstram como o capital maneja a instrução púbica, não a favor, mas contra 

aqueles que vivem da venda de sua capacidade de trabalho (CHAGAS; QUEIROZ, 

2016, p.104) (Grifo nosso).  

 

Devemos ainda enfatizar que a necessária luta proletária por libertação, nunca pode 

ser sequer pensada na forma de reivindicações deste ou daquele proletário isoladamente; mas 

sim enquanto luta de classe. Marx, ao tratar da luta pela jornada de trabalho, que é uma das 

lutas que compõe historicamente o necessário processo de avanço emancipatório do 

proletariado, por exemplo, afirma que: 

 

A história da regulamentação da jornada de trabalho em alguns ramos de produção e 

a luta que ainda prossegue em outros para se obter essa regulamentação demonstram 

palpavelmente que o trabalhador isolado, o trabalhador como vendedor “livre” de sua 

força de trabalho, sucumbe sem qualquer resistência a certo nível de desenvolvimento 

da produção capitalista. A instituição de uma jornada normal de trabalho é, por isso, 

o resultado de uma guerra civil de longa duração, mais ou menos oculta, entre a classe 

capitalista e a classe trabalhadora. (MARX, 2006, p. 342-343). 

 

Já em oposição a essa postura de classe que a teoria reivindica, temos a fetichização 

das relações de trabalho na qual aparece em Marx o conceito de trabalhador coletivo como 

central na crítica da economia política. Para Marx (2006, p. 417): “Na manufatura, o 

enriquecimento do trabalhador coletivo e, por isso, do capital em forças produtivas sociais 

realiza-se à custa do empobrecimento do trabalhador em forças produtivas individuais”.  

 

A ignorância é a mãe da indústria e da superstição. O raciocínio e a imaginação estão 

sujeito a erros; mas é independente de ambos um modo habitual de mover a mão ou o 

pé. Por isso, as manufaturas prosperam mais onde mais se dispensa o espírito e onde 

a manufatura pode [...] ser considerada uma máquina cujas partes são seres humanos. 

(FERGUSON apud MARX, 2006, p. 417). 
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Marx também usa o economista clássico, Adam Smith, com o objetivo de atestar 

que o avanço da divisão do trabalho leva a que os proletários se vejam empobrecidos não só 

materialmente, mas, inclusive, cultural, intelectual e espiritualmente, devido aos limites das 

atividades laborais a que são submetidos na indústria moderna. 

 

Com o avanço da divisão do trabalho, a ocupação da maior parte daqueles que vivem 

do trabalho, isto é, da maioria da população, acaba restringindo-se a algumas operações 

extremamente simples, muitas vezes a uma ou duas. Ora, a compreensão da maior parte 

das pessoas é formada pelas suas ocupações normais. O homem que gasta toda sua vida 

executando algumas operações simples, cujos efeitos também são, talvez, sempre os 

mesmos ou mais ou menos os mesmos, não tem nenhuma oportunidade para exercitar 

sua compreensão ou para exercer seu espírito inventivo no sentido de encontrar meios 

para eliminar dificuldades que nunca ocorre. Ele perde naturalmente o hábito de fazer 

isso, tornando-se geralmente tão embotado e ignorante quanto possa ser uma criatura 

humana. (SMITH II, 1996, p. 244). 

 

Para Marx, o trabalho na grande indústria efetiva-se pelo trabalhador coletivo ou 

trabalhador total, isto é, o trabalhador enquanto reúne todas as forças produtivas da humanidade 

– sem que estas estejam organizadas –, mas que operam juntas no capital global, e que mantém 

unida toda a maquinaria, e toda a estrutura do sistema do capital. 

 

Marx descreve esse trabalhador total, i. é., a conexão subterrânea de todas as 

capacidades de trabalho resumidas no processo industrial, sob o ponto de vista da não 

emancipação. As capacidades de trabalho (também aquelas que já estão embutidas 

nas máquinas) produzem a riqueza da sociedade, mas elas não podem se apropriar 

dela e também não podem determinar as metas da produção. (KLUGE, 2008, p. 39). 

 

Isso, paradoxalmente, enquanto um aspecto da divisão do trabalho, separa e confunde 

o trabalhador, que embora trabalhe na qualidade de um operador coletivo das forças produtivas 

do sistema capitalista, não se dá conta que a esse procedimento subjaz uma lógica de produção 

que se faz independentemente da sua vontade, quer dizer, da vontade dos produtores diretos – 

os trabalhadores. Então, a produção da riqueza manifesta-se nas coisas, nas mercadorias, 

escamoteando a capacidade do homem trabalhador, do produtor direto, fazendo, desse modo, 

com que o trabalho tome a forma de trabalho abstrato.  

Mas como vimos, logo acima, em Smith, a imbecilidade do trabalhador parcial 

advém desde a divisão do trabalho. E o mesmo autor deixa, mais uma vez, escapar como o 

trabalho, sob o regime do capital, leva o trabalhador à miséria intelectual, e até mesmo ao seu 

definho corporal.  

 

Esse tipo de vida corrompe até mesmo sua atividade corporal, tornando-o incapaz de 

utilizar sua força física com vigor e perseverança em alguma ocupação que não aquela 

para a qual foi criado. Assim, a habilidade que ele adquiriu em sua ocupação 
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específica parece ter sido adquirida à custa de suas virtudes intelectuais, sociais e 

marciais. Ora, em toda sociedade evoluída e civilizada, este é o estado em que 

inevitavelmente caem os trabalhadores pobres – isto é, a grande massa da população. 

(SMITH II, 1996, p. 244). 

 

Então, Marx, partindo das próprias proposições e declarações dos teóricos clássicos 

do liberalismo, a exemplo, de um proeminente, entre eles, referimo-nos a Adam Smith, vai, por 

conseguinte, depois de mostrar, subliminarmente, os limites e a violência da educação na sua 

forma burguesa – o que, tendo como referência o legado teórico Marx-engelsiano, procuramos 

mostrar na segunda parte deste trabalho –, dizer como deve ser construído um modelo de 

educação e de ensino, em proposituras positivas, com o intento emancipatório dos trabalhadores 

e a projeção de uma educação para uma sociedade futura – a sociedade comunista. Marx parte 

determinando que:  

 

O operário não é um agente livre. Em demasiados casos, ele é até demasiado ignorante 

para compreender o verdadeiro interesse do seu filho, ou as condições normais do 

desenvolvimento humano. No entanto, a parte mais esclarecida da classe operária 

compreende inteiramente que o futuro da sua classe, e, por conseguinte, da 

humanidade, depende completamente da formação da geração operária nascente. Eles 

sabem, antes de tudo o mais, que as crianças e os jovens trabalhadores têm de ser 

salvos dos efeitos esmagadores do presente sistema. Isto só poderá ser efetuado 

convertendo a razão social em força social. E, em dadas circunstâncias, não existe 

outro método de o fazer senão através de leis gerais impostas pelo poder do Estado. 

Impondo tais leis, a classe operária não fortifica o poder governamental. Pelo 

contrário, eles transformam esse poder, agora usado contra eles, em seu próprio 

agente. Eles efetuam por uma medida [Act] geral aquilo que em vão tentariam atingir 

por uma multidão de esforços individuais isolados. (MARX, 1982177). [Itálicos do 

autor]. 

 

O que Marx nos adverte, repetidamente, é que devemos agir enquanto classe 

proletária que existe em oposição à classe dos capitalistas burgueses. Que eles são nossos 

inimigos de classe e, portanto, tudo o que interessa a eles é, por conseguinte, contrário a nós 

mesmos. A eles só interessa nos explorar, explorando a nossa capacidade de trabalho, 

explorando-nos como portadores de mão-de-obra a ser vendida, pelo preço mais baixo que eles 

conseguirem pagar, para nos usar na forma de trabalhadores assalariados, construtores da 

riqueza que só a eles pertencerá, deixando-nos, cada vez mais, empobrecidos.  

Contudo, estejamos em alerta, e compreendamos adequadamente a teoria, como 

condição indispensável para a nossa emancipação enquanto classe e, consequentemente, como 

possibilidade positiva da emancipação humana universal. Marx objeta as abstrações de homem 

político formuladas e defendidas, por exemplo, por Rousseau178. Neste diapasão, quando Marx 

                                                             
177 Documento eletrônico sem paginação. 
178 ROUSSEAU, J. J., Do contrato social, Livro Segundo, capítulo VII, “Do Legislador”, 1978, p. 56-59. 
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se refere à nossa condição de classe proletária, está, também, nos ensinando que devemos, o 

quanto pudermos, usar o próprio Estado burguês a nosso favor. Mas, cuidado. Não nos 

descuidemos de permanecermos atentos para o fato de que somente a revolução social radical 

nos fará emancipados, estando também, emancipada, assim, a humanidade. Sem nunca mais 

termos de estar submetidos à forma política estatal.  

E agora, para concluirmos esta seção, começaremos citando a acepção, precisa, de 

Marx sobre o que deve ser o conceito adequado de educação para a emancipação humana 

universal. 

 

Por educação entendemos três coisas: 

Primeiramente: Educação mental [intelectual]. 

Segundo: Educação física [corporal], tal como é dada em escolas de ginástica e pelo 

exercício militar. 

Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os princípios gerais de todos os 

processos de produção [e de caráter científico] e, simultaneamente, inicia a criança e 

o jovem no uso prático e manejo dos instrumentos elementares de todos os ofícios. 

(MARX, 1982179). (Itálicos do autor, grifos nosso)180. 

 

Contudo, devemos enfatizar sobre o nosso procedimento, na trilha de Marx, ao 

longo desta tese, em que nunca pensamos a educação em sentido abstrato, mas sim, 

contextualizada dentro da sociabilidade do capital. Ou seja, afirmamos que só podemos pensar 

a educação ou dela tratar, dentro de um contexto histórico-social específico.  

Não obstante, a educação que Marx propõe – e isto significa que embora ele não 

tenha uma obra ou um pensamento sistematizado sobre a educação, podemos dizer que há uma 

teoria intrínseca de educação no seu escopo teórico e no arcabouço da construção do seu 

programa – é, antes de mais nada, uma educação universal181. 

Neste sentido, a educação deverá servir a um projeto de formação integral dos 

indivíduos humanos, prospectando, positivamente, a sua verdadeira emancipação universal. 

Segundo Marx, o homem enquanto individualidade expressa uma totalidade de manifestação 

humana da vida. Tanto a sensibilidade, afecções, paixões e ainda as carências, bem como a 

“totalidade ideal”, manifestam-se de diversas formas no indivíduo, muito embora o revelar-se 

do homem seja a individualidade, a particularidade, assim, diz Marx (2010, p. 108): 

 

O homem – por mais que seja um indivíduo particular, e precisamente sua 

particularidade faz dele um indivíduo e uma coletividade efetivo-individual 

                                                             
179 Documento eletrônico sem paginação. 
180 Cotejar com a tradução dos Textos sobre educação e ensino da Editora Moraes, 1992, p. 60-61. 
181 Conforme CHAGAS, E. F.  Marx e os seus textos sobre educação e ensino. Palestra proferida no VI Curso de 

Extensão: “A Filosofia da Educação: Uma Discussão a Partir da Tradição Filosófica”, na UFC, 08 jun. 2018. 
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(wirkliches individuelles Gemeinwesen) – é, do mesmo modo, tanto a totalidade, a 

totalidade ideal, a existência subjetiva da sociedade pensada e sentida para si, assim 

como ele também é na efetividade, tanto como intuição e fruição efetiva da existência 

social, quanto como uma totalidade de externação humana de vida. [Itálicos do autor]. 

 

Só reconhecendo isso, o homem é “omnilateral”, portanto, homem total ou o 

homem na sua totalidade. “O homem [diz Marx] se apropria da sua essência omnilateral de uma 

maneira omnilateral, portanto, como um homem total”. (MARX, 2010, p. 108). Também sob 

este aspecto, é a abolição positiva da propriedade privada enquanto desalienação do homem, 

que leva à apropriação sensível da essência e da vida humanas. Segundo Marx (2010, p. 108-

109):  

 

A propriedade privada nos fez tão cretinos e unilaterais que um objeto somente é o 

nosso [objeto] se o temos, portanto, quando existe para nós como capital ou é por nós 

imediatamente possuído, comido, bebido, trazido em nosso corpo, habitado por nós 

etc., enfim, usado. 

A suprassunção da propriedade privada é, por conseguinte a emancipação completa 

de todas as qualidades e sentidos humanos; mas ela é esta emancipação justamente 

pelo fato desses sentidos e propriedades terem se tornado humanos, tanto subjetiva 

quanto objetivamente. [Itálicos do autor]. 

 

Ou como diz McLellan (1990, p. 82), 

 

já que a alienação [negativa] viciava todas as faculdades humanas, sua superação 

representaria a libertação total. Não se limitaria à posse e à fruição de objetos 

materiais: todas as faculdades humanas, cada uma a seu modo, tornar-se-iam meios 

para apropriar-se da realidade. (Grifo nosso). 

 

Como vemos, então, a concepção de educação em Marx vai em direção de uma 

educação universal enquanto formação ampla dos indivíduos humanos; em oposição a uma 

educação unilateral, meramente tecnicista e/ou reprodutivista do sistema do capital. A 

educação, na sua forma universal, diz respeito também à espiritualidade humana. E pressupõe 

uma educação teorética182. Quer dizer, o primeiro elemento a se considerar em uma teoria da 

educação em Marx, é a sua forma intelectual, ligada ao conhecimento subjetivo, no qual os 

educandos dominem minimamente a tradição do conhecimento filosófico, científico e cultural, 

elaborados milenarmente. 

O objetivo disso, é que os educandos tenham uma formação integral que deve ser 

articulada com o trabalho concreto (útil). Trata-se de pensar uma educação que tenha vínculo 

com a realidade. Sendo que isto resulta, naturalmente, da relação da educação com o trabalho, 

                                                             
182 Idem, ibidem. 
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pois, não há sociabilidade sem o trabalho. E o trabalho é a mediação entre os homens, e deles 

com a natureza, na construção de suas condições materiais e espirituais de existência. Ou seja, 

não há o homem sem o trabalho. Ademais, trabalho também é formação.  

Enfatizemos, portanto, que a educação que estamos defendendo tem uma relação 

imbricada endogenamente com o trabalho; porém, não no sentido de trabalho assalariado, e 

sim, com o trabalho no qual efetivamos nossa subjetividade humana. É neste sentido que 

afirmamos que o trabalho é também formação.  

A educação, então, se articula com o trabalho em sentido positivo, como condição 

de mediação da criação dos meios de vida. E negativamente, como crítica do trabalho 

assalariado, no âmbito da sociedade do capital, da exploração do trabalho183. Na sociabilidade 

do capital, nós somos educados para ver no outro alguém com quem nós nos colocamos em 

oposição; e não para sermos camaradas, companheiros, ajudando-nos mutuamente. Na 

realidade, os indivíduos, sob o sistema capitalista, são sempre concorrentes. Opostos uns aos 

outros.  

O segundo elemento a considerar no conceito tripartite de Marx de educação é o de 

educação corporal. O autor vincula o ensino e a ginástica com o trabalho produtivo. 

Comentando em O Capital, a respeito de que a legislação inglesa sobre as fábricas prevê o 

ensino elementar como condição obrigatória para admissão de crianças ao trabalho, Marx 

(2006, p. 547-549) escreve:  

 

Apesar da aparência mesquinha que apresentam em seu conjunto, as disposições da 

lei fabril relativas à educação fizeram da instrução primária condição indispensável 

para o emprego de crianças. Seu sucesso demonstrou, antes de tudo, a possibilidade 

de conjugar educação e ginástica com o trabalho manual, e, consequentemente, o 

trabalho manual com educação e ginástica. Os inspetores de fábrica logo descobriram, 

através dos depoimentos dos mestres-escolas, que as crianças empregadas nas 

fábricas, embora só tivessem meia frequência escolar, aprendiam tanto e muitas vezes 

mais que os alunos regulares que tinham a frequência diária integral. [...]. 

Do sistema fabril, conforme expõe pormenorizadamente Robert Owen, brotou o 

germe da educação do futuro, que conjugará o trabalho produtivo de todos os meninos 

além de uma certa idade com o ensino e a ginástica, constituindo-se em método de 

elevar a produção social e em único meio de produzir seres humanos plenamente 

desenvolvidos. 

 

O terceiro e último elemento ao qual Marx se refere sobre o que ele entende por 

educação é a educação tecnológica. Com isto, ele pensa em uma educação politécnica. E esta 

conclusão dele advém da sua observação do próprio desenvolvimento da grande indústria. 

 

                                                             
183 Idem, ibidem. 
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[...] A indústria moderna, com suas próprias catástrofes, torna questão de vida ou 

morte reconhecer como lei geral e social da produção a variação dos trabalhos e, em 

consequência, a maior versatilidade possível do trabalhador, e adaptar as condições à 

efetivação normal dessa lei. Torna questão de vida ou morte substituir a 

monstruosidade de uma população operária miserável, disponível, mantida em reserva 

para as necessidades flutuantes da exploração capitalista, pela disponibilidade 

absoluta do ser humano para as necessidades variáveis do trabalho; substituir o 

indivíduo parcial, mero fragmento humano que repete sempre uma operação parcial, 

pelo indivíduo integralmente desenvolvido, para o qual as diferentes funções sociais 

não passariam de formas diferentes e sucessivas de sua atividade. As escolas 

politécnicas e agronômicas são fatores desse processo de transformação, que se 

desenvolveram espontaneamente na base da indústria moderna; constituem também 

fatores dessa metamorfose as escolas de ensino profissional, onde os filhos dos 

operários recebem algum ensino tecnológico e são iniciados no manejo prático dos 

diferentes instrumentos de produção. A legislação fabril arrancou ao capital a primeira 

e insuficiente concessão de conjugar a instrução primária com o trabalho na fábrica. 

Mas não há dúvida de que a conquista inevitável do poder político pela classe 

trabalhadora trará a adoção do ensino tecnológico, teórico e prático, nas escolas dos 

trabalhadores. (MARX, 2006, p. 552-553). 

 

Entretanto, é mister enfatizar que não se trata aqui, de um modelo de educação 

meramente tecnicista. Ou puramente uma forma de preparação da mão-de-obra qualificada para 

o trabalho na indústria, para atender aos interesses do mercado de trabalho. Mas pressupõe que 

a educação tem também uma preocupação com as novas tecnologias, as novas ciências, o que 

significa dizer que não estamos apregoando, como é o caso da formação burguesa184, uma 

formação unilateralmente técnica para a classe trabalhadora.  

O que estamos propondo não é um conhecimento fragmentado, na forma de 

especializações próprias de um saber isolado. Antes, pelo contrário, estamos pensando em um 

saber que tenha o seu estatuto estabelecido na prática política da luta dos trabalhadores por sua 

emancipação, o que requer um saber articulado entre ciência e técnica, e o reconhecimento da 

importância da crítica do regime do capital, que tem na técnica um mero instrumento de sua 

autovalorização. 

Não advogamos, portanto, uma educação a serviço da produção capitalista. Mas, 

antes, uma educação que domina a formação politécnica, entendida como formação tecnológica 

e científica, em função do homem, do coletivo, da sociedade e da natureza185.   

Concluímos, então, que a acepção de educação para Marx, se constitui em uma 

tríade na qual os seus elementos: intelectual, corporal e tecnológico, não são compreendidos, 

logicamente, de forma estanque; antes, pelo contrário, estes são constituídos em uma relação 

recíproca, tendo em vista uma educação universal, no intuito da formação integral do homem. 

E que, portanto, deve estar articulada com o trabalho enquanto necessidade natural eterna dos 

                                                             
184 Conforme CHAGAS, E. F.  Marx e os seus textos sobre educação e ensino. Palestra proferida no VI Curso de 

Extensão: “A Filosofia da Educação: Uma Discussão a Partir da Tradição Filosófica”, na UFC, 08 jun. 2018. 
185 Idem, ibidem. 
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indivíduos humanos; mas também com a sua forma negativa, como trabalho assalariado, 

passível da crítica científica ao trabalho abstrato. Isso implica, necessariamente, a articulação 

entre educação e luta política, no feitio do instrumento próprio para a emancipação da classe 

trabalhadora.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A investigação que realizamos e expomos nesta tese visou a demonstrar que o 

recrudescimento da violência na sociedade e educação burguesas nos dias atuais, advém, 

fundamentalmente, da aporia entre capital e trabalho. Mostramos que na sociedade capitalista, 

acobertada pela forma jurídica, o capital é prevalente sobre o trabalho. Por isto, a violência, 

sendo inerente ao regime do capital, recai sobre a classe trabalhadora, visto que esta sofre todos 

os reveses advindos da exploração do seu trabalho, submetido que é ao regime do salariato.  

Vimos que não podemos, pois, falar sobre a violência na educação, sem assumirmos 

uma posição de classe, já que a educação escolar está submetida a atual divisão social do 

trabalho. Sendo que é também o Estado, a entidade da sociedade burguesa a quem está destinada 

a formulação de políticas que norteiam o sistema educacional. Nesta medida, todo o processo 

educativo está voltado para o atendimento dos interesses do mercado de trabalho, sendo esta a 

natureza da violência na educação. 

Isto é assim porque uma educação que se faz conforme os ditames do capital será 

sempre uma educação parcial e fragmentada, que não pode reconhecer o educando na sua 

integralidade enquanto indivíduo humano, visto que os indivíduos só têm interesse para o 

capital quando estão aptos a venderem para o capitalista a sua força de trabalho. Logo, a 

educação, no tempo do capital, é uma usurpação das potencialidades genuinamente humanas 

dos estudantes. 

Pensando, assim, defendemos a tese que há em Marx e Engels uma teoria da 

violência na sociedade e educação burguesas. Tal fenômeno é histórico, e os autores o 

tematizam em uma sociedade específica – a sociedade capitalista. Tomamos, desse modo, a 

violência enquanto um constituinte imanente, intrínseco, à estrutura do capitalismo, o que se 

manifesta e se reproduz, particularmente, em exploração, opressão e repressão, tanto na vida 

material quanto na vida espiritual dos trabalhadores. Chegamos mesmo a afirmar, 

enfaticamente, que nos dias de hoje, em todo o mundo capitalista, a miséria espiritual é tão 

intensa, ou mesmo mais candente que a miséria material, o que torna, em vista disso, essa 

sociedade cada vez mais violenta. 

Mostramos como, para Marx, a sociedade burguesa surge com a violência. Que a 

violência é o seu fundamento histórico – chegando mesmo a ser a potência econômica – da 

origem do capitalismo e que perdura e se perpetua, com agravantes sintomáticos, até a 

contemporaneidade. Isto fica evidenciado mediante a necessidade do sistema em se expandir, 

em troca da crescente exploração da classe trabalhadora. Marx diz:  



239 

 
 

Hoje em dia, tudo parece levar no seu seio a sua própria contradição. Vemos que as 

máquinas, dotadas da propriedade maravilhosa de reduzir e tornar mais frutífero o 

trabalho humano, provocam a fome e o esgotamento do trabalhador. As fontes de 

riqueza recém-descobertas se convertem, por artes de um estranho malefício, em 

fontes de privações. Os triunfos da arte parecem adquiridos ao preço de qualidades 

morais. O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior; mas, ao mesmo 

tempo, o homem se transforma em escravo de outros homens ou da sua própria 

infâmia. Até a pura luz da ciência parece só poder brilhar sobre o fundo tenebroso da 

ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual 

as forças materiais, enquanto reduzem a vida humana ao nível de uma força material 

bruta. Este antagonismo entre a indústria moderna e a ciência, de um lado, e a miséria 

e a decadência, de outro; este antagonismo entre as forças produtivas e as relações 

sociais da nossa época é um fato palpável, esmagador e incontrovertível. (s/d, p. 298-

299). 

 

Conforme o brilhante comentário de Terry Eagleton (1999, p. 43-44): “Ao acumular 

a maior riqueza que a história jamais presenciou, a classe capitalista o fez no contexto de 

relações sociais que deixaram a maioria de seus subordinados faminta, desventurada e 

oprimida”. Os trabalhadores são, portanto, forçados a entrarem em uma concorrência universal. 

Fazemos, dessa maneira, compulsoriamente, parte de uma ordem social na qual impera o 

individualismo possessivo. Isto efetiva uma sociabilidade estranhada, marcada pela atomização 

e o sórdido egoísmo individualista, próprios do homem burguês.  

Todavia, por outro lado, tais imposições, sob as quais os trabalhadores estão 

constrangidos, também os possibilita que se aglutinem. Segundo Marx, é o desenvolvimento 

histórico do movimento da propriedade privada que cria as condições materiais do 

aparecimento de uma certa classe de proprietários privados – os capitalistas. Mas também 

nasce, nesse movimento, uma outra classe social. Esta carrega consigo todas as mazelas de uma 

ordem social, da qual ela faz parte; mas que é também, por aquela, negada. Contudo, ao mesmo 

tempo, ela – a classe trabalhadora – é a contradição interna enquanto negação da própria ordem 

que a explora. Os trabalhadores estão completamente dissociados das forças produtivas 

enquanto suas próprias forças. Sendo que até a sua própria força de trabalho individual é 

considerada na relação mercantil de troca, ao tempo do capital, em uma submissão ao mercado.  

Tal situação que leva à separação universal desses indivíduos resulta da 

concorrência. Mas também lhes possibilita a aglutinação através do reconhecimento dos seus 

interesses comuns, na medida em que tomam consciência da sua condição de classe. A posição 

de classe dos trabalhadores os permite perspectivar a subversão da ordem social burguesa 

mediante a concepção de uma nova forma de sociabilidade genuinamente humana – o 

comunismo.   
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Marx nunca parte de conceitos. Por conseguinte, seria, a nosso ver, um erro 

metodológico, se nós começássemos por buscar um conceito de violência, previamente 

construído, nesse autor. Algo que, evidentemente, o leitor, acreditamos, pôde perceber que não 

o fizemos. No entanto, afirmamos que a lógica e a semântica da violência em Marx são 

inspiradas na dialética hegeliana. Mais precisamente, como essa está expressa na terceira seção 

do livro II da Ciência da Lógica, de Hegel.  

Tal afirmação nos conduz a uma análise fundamental das relações históricas, 

específicas ao capitalismo, no que tange à luta de classes. Vejamos. Somente se tem poder sobre 

outro, quando se é parte desse outro. Neste sentido, a violência implica a realidade do outro. De 

maneira simplificada, parece-nos ser esta a sintaxe da violência como exposta por Hegel. 

Logicamente, para este filósofo, essa relação recíproca de causalidade se refere à constituição 

do conceito. Porém, para nós, isto vai influir na posição marxiana de se pensar a violência como 

a parteira da história, já que para Marx, o proletariado é o outro, isto é, o negativo, e a 

contradição é a relação na sociedade capitalista. Nessa seara, a violência é o poder material da 

sociedade burguesa, expresso no aviltamento, no desprezo, no escárnio e na injustiça pura e 

simples cometida contra o proletariado, com o fito de obter a mais-valia (Mehrwert).  

Consequentemente, este está legitimamente amparado, pela sua própria condição 

de produtor direto da riqueza e, contraditoriamente, por ser, absolutamente, excluído em sua 

participação, de fazer uso de uma contra violência, de uma violência, assim sendo, legítima – 

justa violência revolucionária –, que venha a abolir a exploração a que está submetido sob o 

regime do capital.  

Atentemos que para uma compreensão ontológica do capital e do sistema social que 

o tem por base – o capitalismo, faz-se necessário precisar a origem histórica da produção 

capitalista. Melhor escrevendo, expor claramente como foi que o capitalismo veio a se tornar o 

modo de produção hegemônico. 

A acumulação primitiva diz respeito às origens históricas do trabalho assalariado, 

resultado da separação dos produtores diretos – os trabalhadores –, dos seus meios de trabalho 

e dos seus meios de subsistência. Estamos tratando da questão central da transformação da força 

de trabalho em mercadoria. Quer dizer, da formação da classe trabalhadora no capitalismo. 

Marx demonstrou nesse processo, o papel da conquista, da subjugação, do assassínio para 

roubar, da espoliação, em suma, da violência que a burguesia emergente cometeu contra os 

trabalhadores. 

Vemos que essas ações violentas não limitaram sua presença à fase originária do 

capitalismo. Na verdade, repercutem até os dias de hoje, devido à própria necessidade estrutural 
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do sistema capitalista que precisa manter a concentração e a acumulação das riquezas 

produzidas. Isso implica, necessariamente, na exploração do trabalhador. Perpetuando, sob o 

capitalismo, a antinomia entre trabalho e capital. Logo, a riqueza burguesa gera o 

empobrecimento e a miséria do trabalhador. Dito de outra forma, a riqueza burguesa é 

construída sobre a miséria dos trabalhadores. O que fortalece a nossa proposição de que, 

conforme a teoria marx-engelsiana, a violência é intrínseca à lógica das relações materiais do 

sistema capitalista, isto é, a violência, no modo de produção capitalista, é estrutural. 

Analisando o que a sociedade escolheu para a sua expressão de conjunto, ou seja, o 

Estado, e considerando, sobretudo, a sua imbricação endógena com a economia, Engels 

corrobora a teoria de Marx, afirmando que a violência, em sua forma organizada, se denomina 

Estado.  

Neste diapasão, concebemos que em sendo o Estado o elemento jurídico-político 

competente para nortear o modelo educacional do país, o fará conforme os interesses dos 

capitalistas. Isso requer a legitimação, pela forma jurídica, de uma pedagogia do capital. O que 

significa que a educação estará a serviço do sistema. Logo, a mesma, por natureza, é uma 

violência. Porém, isto implica uma contradição, porque a educação, mesmo sendo burguesa, 

permite a crítica. Há, pois, uma dialética. O modelo educacional institucional é postulante dos 

interesses do capital. Contudo, tanto os educadores quanto os educandos, defendem, em 

importante medida, os seus próprios interesses. Portanto, há que se considerar, aqui, a luta 

política e o papel do sujeito histórico – o proletariado. Se assim não o fosse, o domínio seria 

total, todos seriam autômatos, conforme assevera a professora Juraci Maia186. Na verdade, o 

conhecimento sistematizado, mesmo submetido ao perigo da ideologização, suscita, quase 

sempre, o desejo de mudança.  

Por conseguinte, embasado em nossas formulações ao longo do presente estudo, 

defendemos, na esteira da teoria marx-engelsiana, a tese da sua atualidade conceitual de 

que a violência na sociedade e educação burguesas, têm a sua estrutura originária na 

própria lógica do modo de produção capitalista. Esta proposição foi articulada no âmbito do 

processo histórico da formação social burguesa, em conexão com o desvelamento crítico de 

elementos decisivos da estrutura do regime do capital, tomando como referencial teórico um 

expressivo número de obras de Marx e Engels.  

Nessa medida, a educação é, em última instância, determinada pelo modo de 

produção da vida material. Assim, a educação burguesa é estabelecida pelo modo de produção 

                                                             
186 Concordante com a observação da professora Dra. Juraci Maia, quando da segunda qualificação desta tese. 
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capitalista, sendo que a sua tarefa primordial é retroalimentar o sistema, com a finalidade de 

aperfeiçoá-lo conforme os interesses da classe dominante e perpetuá-lo, reproduzindo as 

condições materiais e intelectuais à manutenção do trabalho abstrato, bem como divulgando e 

propagando a ideologia burguesa que possa assegurar a exploração e dominação de classe. 

Defendemos, aqui, que a violência na educação é praticada contra a classe 

trabalhadora, a partir da estrutura de exploração que é o cerne do sistema do capital, o qual, ao 

se autovalorizar, perpetra e perpetua, como algo natural e inalterável, o regime da propriedade 

privada e as consequentes desigualdades sociais que correspondem e conformam a necessidade 

da sociedade de classes.  

Por fim, resta-nos dizer que a educação escolar está submetida a propósitos 

intencionais de interesse exclusivo dos burgueses dominantes e exploradores da força de 

trabalho das classes subordinadas, o que impele a estas uma prática pedagógica de doutrinação 

ideológica que visa a formar trabalhadores desprovidos de senso crítico e, portanto, 

ingenuamente úteis. Tais trabalhadores são formados, ou melhor, deformados, através da 

educação, em “capital humano”, enquanto meros vendedores da sua força de trabalho que vem 

a servir à reprodução das relações de produção capitalistas e à autovalorização do capital. 

Para que isso seja possível, repitamos, os capitalistas servem-se de uma educação 

ideologizada, reprodutivista e usurpadora, na forma de uma pedagogia do capital, buscando 

fazer, através da educação escolar, com que os trabalhadores resignem-se a ordinários agentes 

da autovalorização do capital. Usurpando-lhes, assim, sua mais genuína humanidade, 

conscientemente livre e criativa. 

O processo educativo é responsável por preparar a força de trabalho que será posta 

no mercado e, portanto, ela mesma, quer dizer, a própria educação, na sua forma burguesa é 

uma violência – uma usurpação, como a nominamos. Visto ser ela o meio mais eficaz que o 

Estado, ao serviço do capital, encontra para disciplinar os indivíduos a se tornarem aptos às 

atividades laborativas, na forma como os quer o capital. 

Mas a educação é também uma possibilidade de fazer com que os jovens das classes 

subordinadas, o proletariado e toda a classe trabalhadora, tenham acesso ao conhecimento 

universalmente produzido, conheçam aspectos importantes da tradição filosófica, da ciência, 

das artes, enfim, das técnicas do conhecimento sistematizado. Essa é a condição intelectual 

mínima para a educação dos trabalhadores, tendo em vista a apreensão da teoria denunciadora 

da exploração que o capitalismo lhes impõem, a saber, a teoria marx-engelsiana. O que significa 

a posse da munição intelectual para fazer possível empreender a luta política por sua auto 

emancipação. Logo, temos, assim, evidenciada, no mundo contemporâneo, sob qual reina a 
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ignorância e a barbárie, a exemplo do Brasil nos dias de hoje, a atualidade e a virilidade do 

pensamento marx-engelsiano. 

Vimos que a busca da emancipação humana universal deve passar pela construção 

de uma teoria que seja capaz de desmascarar criticamente a dimensão da exploração da classe 

trabalhadora na sociedade burguesa. Primeiramente, como violência na forma da auto alienação 

ativa na esfera do modo de produção capitalista. Isto leva, necessariamente, a estabelecer na 

construção teórica a mediação da ação prática dos indivíduos envolvidos diretamente no 

aviltamento da alienação da atividade – os trabalhadores – os quais, levados por seus próprios 

sofrimentos, tornam-se conscientes da sua condição inumana, dos processos violentos e 

contraditórios a que estão subjugados e, assim, tenderão a destruir o sistema que os explora, 

organizando uma revolução radical que subverta as razões objetivas e subjetivas da situação de 

opressão e exploração em que vivem. 

Resulta do que precede, com base nos pontos de vista indicados ao longo deste 

trabalho, que se a política estatal e democrática burguesa não é capaz de promover a libertação 

do homem, esta deverá então ser buscada na história, ou seja, na prática concreta dos indivíduos 

reais, no sentido do estabelecimento de uma nova ordem social. Para tanto, é preciso pensar 

uma sociabilidade alternativa com base na igualdade social, na qual o homem seja visto com o 

ser supremo para o homem. 

Para chegarmos à teoria marx-engelsiana do estabelecimento dessa nova ordem, 

mostramos a articulação das críticas de Marx e Engels à alienação política e à alienação 

econômica na sociedade burguesa, esclarecendo que o valor de tais críticas é dado na proposta 

de superação histórica das barreiras que o capitalismo impõe à plena realização dos indivíduos 

humanos. 

Daí a razão de termos direcionado o contexto desta pesquisa para o modo de 

produção material da vida, enquanto o elo entre o mundo empírico e as relações sociais, quer 

nos seus aspectos materiais, bem como nas suas manifestações intelectuais ou espirituais. Isto 

porque a produção real das condições materiais de existência constitui a base da construção 

teórica de Marx e Engels. O substrato material da vida é visto como o movimento de produção 

e reprodução do ser social, ou seja, histórico.  

Nessa perspectiva, a história humana não será compreendida a partir de um 

referencial externo, ou de uma ideia reguladora, quer seja, uma teleologia do progresso, ou 

como manifestação da razão universal, ou ainda como a busca de um ideal ético etc. Mas sim, 

como um produto da práxis, entendida, aqui, como a atividade criativa e auto criativa por meio 
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das quais o homem cria e transforma o mundo. Quer isso dizer que a história é tida como um 

modo do ser do homem, o qual dá a forma da realidade humana.  

Em face disso, intervir efetivamente na realidade sócio histórica do homem, 

significa, para Marx e Engels, revolucionar radicalmente o modo de produção material da vida, 

quer dizer, superar a forma social burguesa, enquanto sociabilidade estranhada, que submete os 

indivíduos aos interesses de classes e sofistica o vínculo social nas Constituições do Estado. 

Compreende-se, assim, o Estado como a expressão de conjunto para a dimensão da alienação 

humana na sociedade burguesa, sendo, portanto, necessário derrubar esse Estado para que o 

homem atinja a sua emancipação. 

Essa fratura no devir histórico deverá, pois, ser obra da classe que sofre diretamente, 

sob o jugo do capitalismo, todas as contradições da alienação humana e, assim sendo, para 

emancipar-se terá de emancipar toda a humanidade da situação desumana à qual está submetida 

pelo culto à sua própria prática social estranhada. Desse modo, a revolução proletária, que 

propõe o comunismo como a forma social capaz de harmonizar a existência e a essência 

humanas, pretende ser identificada como a revolução do gênero humano. 
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