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“Two roads diverged in a wood, and I-- 
I took the one less traveled by, 

And that has made all the difference.” 
 

Robert Frost 



 
RESUMO 

 
O presente trabalho busca elucidar as relações entre as concepções 
epistemológicas modernas de sujeito e objeto e a concepção político-
econômica de mercadoria. Para tal, tomamos como fio condutor a crítica de 
Karl Marx à economia política burguesa – principalmente a partir de ‘O Capital’ 
– para interpretar o cânone epistemológico cartesiano a partir de uma 
perspectiva fenomenológico-dialética, proposta por Herbert Marcuse. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Uma questão que mereça ser chamada filosófica necessita, a nosso ver, 

questionar o ‘algo’, o ‘objeto’ da questão de modo tão profundo, tão radical, que 

envolva necessariamente o questionador, o modo de mostrar-se a questão, a 

questão mesma e sua legitimidade. Estes entrelaçamentos, por sua vez, 

devem mostrar-se como nexos essencialmente necessários e não escolhas 

arbitrárias do ‘filósofo’ escritor. Este tem sido o proceder do pensamento que 

chamamos filosofia desde sua gênese, resumido na pergunta que a tudo 

engloba, inclusive a si mesma:  o que é? De modo que não pode ser diferente 

com esta investigação que aqui iniciamos.  

Ao unirmos no título ‘razão’ e ‘mercantil’ pretendemos vincular o que não 

estava explícito no projeto civilizatório que se autodenominou ‘modernidade’ — 

a ‘pureza’ de sua racionalidade iluminadora não era trans-histórica, supra-

mundana, provinda diretamente do reino metafísico das idéias puras; muito 

pelo contrário, a ‘razão’ moderna era ela mesma a culminação de processos de 

lutas históricas concretas, era resultado de ‘múltiplas determinações’ históricas.  

Na primeira sessão, discute-se o ‘método’. Longe de ser apenas a 

consideração sobre que ‘procedimentos’ foram seguidos na consecução desta 

investigação, trata-se muito mais de dar mostras do entrelaçamento entre 

questão e método, entre “quê” e “como”. Tentaremos expor como o “quê” 

mesmo da questão já é pré-compreendido a partir de pré-conceitos estruturais 

que norteiam essencialmente o homem em seu mundo histórico que, muito 

longe de ser aprioristicamente pura cognoscibilidade desinteressada, o homem 

é num mundo que lhe é ontologicamente anterior e o fundamenta. O ‘método’ e 

a ‘coisa’ se co-determinam estruturalmente. Tentaremos aqui uma aproximação 

entre a fenomenologia do século XX e o materialismo dialético de Marx, 

mediada pelo pensador Herbert Marcuse que se propôs a pensar mesmo uma 

“fenomenologia dialética”. Para tal, precisaremos ver em linhas gerais as 

dialéticas de Hegel e Marx e os traços fundamentais da hermenêutica 

fenomenológica. Seguindo estes passos tentaremos mostrar o modo como um 

método pode vir a complementar o outro e porque só a junção de ambos pode 
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nos ajudar a atingir o que desejamos: uma compreensão material que seja 

ontologicamente fundada, e vice versa; a relação em espiral se realizará se 

caminharmos fenomenologicamente para a materialidade e dialeticamente para 

o fundamento ontológico.  

Na segunda sessão, mostraremos a pertinência da maneira como Marx 

caracteriza o modo de produção capitalista em seus aspectos mais 

fundamentais. A partir da conhecida inversão materialista do idealismo 

hegeliano, Marx é o primeiro pensador a pensar a realidade a partir das 

categorias econômicas, a partir do modo como os homem (re)produzem 

materialmente suas vidas e, a mostrar como a produção material determina a 

produção espiritual de cada tempo histórico. As significações propostas por 

Marx para o trabalho, valor, troca, mercadoria, etc., nos servem como valiosas 

indicações que mostram claramente o quão burguês e mercantil vinha sendo a 

produção intelectual moderna – e não podia ser diferente se é o modo de 

produção material que determina a produção espiritual, em termos marxianos.  

Na terceira, Descartes será nosso guia na re-construção da situação inicial da 

era moderna. Suas contradições sendo ‘superadas’ no mercantilismo 

expansionista, a elevação do burguês ao status de ‘homem por excelência’, a 

ocultação do outro das colônias e a busca incessante por novos mercados, 

etc., são partes do fundamento material do edifício epistemológico europeu 

moderno. Acompanharemos o pensador francês na fundamentação radical de 

seu pensamento exposta paradigmaticamente em suas meditações 

metafísicas.  

Na quarta, a argumentação ‘exclusivamente epistemológica’ de Descartes terá 

seu caráter material desvelado através de uma interpretação materialista – 

veremos de que maneira se permutam, se co-pertencem, sujeito, objeto e 

mercadoria. Tentaremos observar as repercussões filosóficas e também sócio-

históricas do expansionismo mercantil e como a recepção de Descartes 

fundamenta intelectualmente a práxis burguesa.    

Buscar os alicerces que sustentam as contradições do mundo em que vivemos 

tem sido, reiteradamente, nossa motivação primeira. Compreender de que 

modo foi possível alcançarmos um tal estágio histórico em que as produções 
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crescem, as guerras crescem, o capital cresce mas a vida do planeta 

descresce constitui-se apenas como o primeiro passo rumo a mudanças que 

sejam significativas. Toda práxis pressupõe, ou precisa pressupor uma certa 

compreensão do fenômeno, ou, mais uma vez, subordinaremo-nos ao aparato 

ideológico que oculta as contradições fundamentais, expondo-as sob o tênue 

véu do absoluto relativismo subjetivista. Este subjetivismo passa a ser, 

portanto, o primeiro alvo de nosso esforço filosófico.  
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2. QUESTÕES METODOLÓGICAS. 

 

2.1. Certeza ou Pergunta? 

 

Quando pensamos ‘método’ de forma corriqueira, este se nos apresenta como 

algo de muito simples: trata-se de um meio, uma maneira de ir de um lugar a 

outro, de executar uma tarefa; um modo de consumação de um fim; meio este, 

estipulado a priori, isto é, o trajeto para realização de uma tarefa já está, ele 

mesmo, de antemão dado, disposto. Assim, é comum ouvirmos alguém 

perguntar: “qual método de ensino desta escola?”, ou “qual método esta 

pesquisa utilizará?”, como se já fosse sabido, antes das experiências mesmas, 

o que são ensino, ensinar, aluno, aprender, etc.; ou melhor, como se fosse 

possível assegurar o acesso à tais experiências a partir da mera repetição de 

procedimentos rígidos. Tal concepção de método é, de maneira genérica, um 

dos fundamentos estruturais do pensamento moderno, e tem como seu texto 

canônico o famoso Discours de la Méthode, de René Descartes. Acenaremos 

para esta noção e nos aperceberemos de sua importância para um 

enfrentamento crítico com nossa tradição filosófica, uma vez que se trata da 

grande questão moderna: o asseguramento, a certeza a priori. 

Nossa investigação pretende caminhar por pontos da obra de Karl Marx em 

busca de uma clarificação do(s) fundamento(s) da forma mercadoria e de suas 

implicações com o projeto epistemológico-burguês de civilização. E aqui é o 

lugar de respondermos como nos aproximaremos do texto, qual será o nosso 

método! A questão do método do próprio Marx foi discutida calorosamente ao 

longo do século XX, por inúmeros pensadores como Lênin, Kosik, Marcuse, 

Lukács entre outros. Do ponto de vista metodológico defendera-se, de modo 

geral que, ou Marx era apenas um hegeliano “enrustido” ou que Marx operara 

uma verdadeira transformação radical da dialética hegeliana, transformando-a 

em método para conhecimento “objetivo” seguro dos fenômenos. Para Hegel, 

dialética era a forma de a própria realidade manifestar-se; para Marx, a 
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dialética era o melhor meio de compreender o modo como a realidade se 

manifesta – a dialética era conforme o objeto. 1 

Arriscando uma resposta direta à pergunta norteadora deste item: costumamos 

chamar nosso “método” de fenomenologia. Limitando-nos a umas poucas 

formulações, podemos dizer que a fenomenologia pretende: a) voltar às ‘coisas 

mesmas’; b) relacionar-se de maneira positiva com a inesgotabilidade do real; 

c) pensar o fundamento não ao modo de uma certeza e, d) instaurar uma 

consciência hermenêutica mais apurada no âmbito da Filosofia [e das ciências]. 

Para que não soem como meras fórmulas vazias, precisamos pensá-las. 

“Voltar às coisas mesmas!” era o lema de Edmund Husserl, fundador da 

fenomenologia: após anos de representações intelectuais a priori, de 

especulações que diziam muito pouco da faticidade imediata da vida (processo 

este que culminou na identificação absoluta entre pensamento racional e 

realidade [Hegel]), era hora de voltar à cotidianidade, à faticidade, ao mundo. 

Hora de se perguntar por que afinal a ‘razão iluminadora’ que pairava por sobre 

a história ou que, no melhor dos casos, convertia-se a si mesma em História do 

Espírito Absoluto [Hegel] era quem ditava as ‘regras’, os ‘métodos’ da vida 

humana instrumentalizada pela ciência moderna. Hora de perceber que o ego 

cogito cartesiano possuía, ele mesmo, uma história, um fundamento2. Para isso 

era preciso um pensamento que não partisse, ou que pelo menos tentasse não 

partir, de uma cisão pressuposta entre homem e mundo, entre sujeito e objeto; 

o conhecer não podia mais ser pensado como uma relação autônoma de uma 

consciência em relação a um mundo de coisas [ôntico] também autônomo. 

Compreender o fundamento ao modo de uma certeza (certitudo) impossibilita a 

própria manifestação do fundamento mesmo, que aparece sempre a cada vez 

a partir de uma nova configuração histórica. Somente a partir disso estaremos 

na possibilidade efetiva de um pensamento hermenêutico que consiga, ao 
                                                
1 Deixemos claro que temos consciência das inúmeras posições intermediárias e que não se 
trata, sobremaneira, de afirmar que grandes pensadores como os citados ficaram presos em 
circunlóquios e fórmulas banais acerca do pensamento dialético. Trata-se muito mais de uma 
generalização metodológica, que mostrará sua pertinência no decorrer do texto – as posições 
citadas irradiam-se a partir do mesmo fundamento. As principais diferenças e similitudes entre 
as dialéticas de Hegel e Marx serão abordadas adiante.   
2 Exatamente o que pretendemos mostrar: os fundamentos sócio-históricos do ideal moderno. 
E, apenas a título de provocação, pensemos com Nietzsche a relação entre os ‘hábitos 
gramaticais’ e o ‘sujeito moderno’. Certas línguas desconhecem a primeira pessoa pensada 
como substrato de todas as ações. (Cf. NIETZSCHE, Friedrich. Para Além do Bem e do Mal, 
Cap. I, aforismos 16 e 17. São Paulo, Martin Claret, 2004). 
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mesmo tempo, reconhecer o caráter histórico das concretizações humanas e 

de suas interpretações, bem como pensar que mesmo este reconhecimento da 

própria historicidade é ele mesmo limitado pelas próprias circunstâncias 

históricas efetivas. Em suma: não há um ‘tornar consciente’ que seja total. 

Trata-se de um pensamento com a tarefa de uma constante crítica imanente3, 

cônscio da circularidade na qual está imerso; de um pensamento que utiliza 

conceitos e generalizações reconhecendo sua provisoriedade e não como 

categorias abstratas que passam a engessar a realidade e forçá-la a 

enquadrar-se em suas ‘hipóteses’. 

Dessa maneira, explica-se o porquê das aspas quando dissemos “nosso 

método”: dentro da “rigidez” conceitual científica imposta à Filosofia durante a 

Modernidade, não podemos chamar nossa atitude de método4. 

Caracterizaremos melhor nossa abordagem se a tratarmos como uma atitude 

fenomenológica, concorde aos pressupostos já explicitados. Não 

conseguiremos ‘enumerar’ pensadores do ‘movimento’ ou da ‘corrente’ 

fenomenológica; podemos, contudo, apontar para aqueles que têm adotado tal 

atitude, o que não quer dizer que sejam pensadores que possam ser todos 

reduzidos a um “ismo” de uma corrente qualquer. Husserl, Heidegger, Merleau-

Ponty, Gadamer, Sartre e outros não são ‘sucessões’ de uma cadeia lógica e 

linear de desdobramentos de um sistema; são pensadores que pensaram a 

realidade a partir da urgência de suas faticidade, imediaticidade e concretude; 

pensadores que substituíram a certeza pela pergunta. 5 

                                                
3 Não visamos aqui crítica no sentido de um “criticismo” metodológico ou cético, como o 
Kantiano. Pretendemos evocar o sentido fundamental do criticar. (Do grego, khrinei (krivnei): 
distinguir, pôr em destaque. Por derivação: Submeter os critérios à pergunta).  
4 É manifesto que não se trata de afirmar que não há um certo método fenomenológico ou que 
este não seja ‘rigoroso’. Aqui queremos apenas marcar, reiteradamente, que não partimos de 
uma pré-compreensão metodológica de método como cânone que assegura a verdade para 
toda e qualquer investigação do real. É sempre preciso se haver com as “coisas mesmas”. 
5 Há uma práxis comum de preocupação demais com o ‘conceito’ ou o ‘ismo’ do “pensamento” 
e de menos com o que deve ser pensado. Até porque, a rigor, um “ismo” enquadra as 
pretensões mais gerais de ‘flexibilidade’ e dinamismo de um pensamento. Isso apenas para 
resguardarmo-nos contra aqueles que exigirem uma definição clara e distinta de fenomenologia 
a partir do pensamento husserliano ou mesmo para aqueles que nos objetarem que, se 
pensadores como Heidegger, Merleau-Ponty e outros romperam gravemente com Husserl sob 
determinados aspectos, não devemos chamá-los todos fenomenólogos. Ou ainda para os que 
objetarem que Gadamer e Heidegger são ‘membros’ de uma ‘corrente’ hermenêutica e assim 
‘caracterizar’ sua ruptura com a fenomenologia, etc. Compreender onde e como, em relação ao 
pensamento ocorrem tais rupturas é importante para quem investiga a filosofia contemporânea; 
não obstante, deixamos aos ‘interessados’ a categorização de nosso esforço de pensamento 
num ‘ismo’.     
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2.2. Principais fundamentos da dialética hegeliana 

 

Enquanto base metafísica e metodológica do pensamento de Marx, 

analisaremos a dialética hegeliana em seus aspectos estruturais fundamentais, 

para traçarmos os principais pontos de contato e de divergência entre o 

idealismo histórico e o materialismo histórico. (Claro está, com isso, que 

partimos com a pré-compreensão de que Marx é filósofo e não ‘apenas’ um 

economista e que, sim, possui pressupostos metafísicos explícitos e implícitos 

em seu pensamento). Hegel reassume uma discussão dos antigos deixada de 

lado pelos modernos: a relação entre movimento e repouso; sua ontologia 

constitui-se numa discussão e re-apropriação da metafísica do movimento, 

notadamente da aristotélica6. Vejamos como isto se dá.  

A primeira tese de Hegel, criticando e superando a tradição escolástico-

moderna, é que o real é em-si (essencialmente) contraditório, e não 

contingentemente ou acidentalmente contraditório. Por isso a Ciência da Lógica 

parte da doutrina do ser para mostrar sua contrariedade mais abstrata: sua co-

incidência com o nada. Primeiramente, para compreendermos essa co-

incidência, esclareçamos que, radicalizando Kant, Hegel mantém e aprofunda a 

distinção entre entendimento (verstand) e Razão (vernunft). O primeiro é o 

nível de compreensão ordinário de determinações fixas, onde os opostos se 

mantêm exteriormente contrapostos e excluídos, sem nunca aparecerem em 

sua unidade e necessidade internas. É o nível do conhecimento matemático 

em geral. A Razão, que em Kant já é o lugar das idéias, mas não supera as 

antinomias do entendimento é, para Hegel, justamente o acontecimento da 

unidade que suprassume os opostos mantendo-os em sua diferença. Assim, 

duas determinações opostas fixadas pelo entendimento, como por exemplo, 

vida e morte, manter-se-iam separadas extrinsecamente se não as 

elevássemos ao nível da razão para alcançarmos o conceito [dialético] de vida, 

como a unidade que abrange em-si tais opostos; a compreensão dialética é 

aquela que sabe que vida já contém em si mesma o germe da morte e que, 

                                                
6 Marcuse analisa, esquematicamente, a influência aristotélica no pensamento hegeliano. (Cf. 
MARCUSE, Herbert. Razão e Revolução: Hegel e o advento da teoria social; trad. Marília 
Barroso. 5ª ed. - São Paulo: Paz e Terra, 2004. p. 45-46, principalmente.) 
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assim sendo, as determinações do entendimento passam de um oposto a outro 

sem que este as possa suprassumir. Tal suprassunção é obra da razão, é um 

conhecimento verdadeiramente racional.  

É preciso partir do começo7 – da mais pura indeterminação. Ora, a 

representação que possuímos de ser em geral, ser puro é a mais abrangente e 

indeterminada, e por isso, dela partiremos – é uma unidade abstrata da 

realidade, já que tudo é. Ser puro é absoluta carência de determinação, pois se 

este determinar-se de algum modo, passará a ser algum ente (ser-aí); por outro 

lado, ser absoluta carência de determinação é um dos modos pelos quais 

caracterizamos o nada. Ser e Nada são assumidos como opostos até mesmo 

pela consciência ordinária: só se diz que algo é quando ele ‘não é um nada’. 

Hegelianemente, isto quer dizer: há uma co-incidência, uma contradição 

fundamental entre ser e nada; de modo que um não pode ser reduzido ao 

outro, mas ambos comportam a caracterização de absoluta carência de 

determinação8. O nada como negatividade do ser é por sua vez negado 

(superado) no vir-a-ser, de modo que aquilo que vem a ser (ser-aí), vem a ser 

assumindo a negação (uma vez que nega o ser absolutamente indeterminado 

determinando-se) e superando a negação sendo um ente determinado e não 

um ‘nada’. Ser e nada são suprassumidos no vir-a-ser, que é assim o primeiro 

conceito e, portanto, mais concreto que ser e nada. A contradição é o princípio 

de movimento da realidade mesma. 

É preciso agora não tornar estas conclusões estáticas. Este ser que se 

configurou num algo (Dasein) mantém em si mesmo o germe da negação (ou 

princípio de movimento) uma vez que é um algo determinado sempre saindo de 

si e vindo a ser algo de outro. Assim é que um homem pode negar-se hoje 

agora como iletrado para realizar-se amanhã como letrado. Houve uma 

passagem de um para outro, de modo que o segundo negou e suprassumiu o 

primeiro, mantendo a estrutura dialética da realidade. Dito de outra forma: a 

dialética não é para Hegel ‘método’ no sentido de ser um modo possível de 

                                                
7 Ao menos metodologicamente, visto que a necessidade do começo é um pressuposto. (“Mas 
a dificuldade de instituir um começo apresenta-se ao mesmo tempo, porque um começo, como 
algo imediato, faz sua pressuposição; ou melhor, ele mesmo é uma pressuposição.” Cf. 
HEGEL, Enciclopédia das Ciências Filosóficas em compêndio: I – A ciência da Lógica. (1830). 
São Paulo: Loyola, 1995. §1, p. 40. Grifos no original) 
8 Ibidem. § 87-88. 
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compreensão da realidade, mas é intrinsecamente o reflexo da realidade no 

pensamento; a própria realidade é dialética. 9 

Assim sendo, o caminho para o conhecimento racional não pode ser diferente 

da análise dos momentos da idéia lógica. É preciso que a razão negue a fixidez 

das determinações do entendimento para elevar-se ao conceito; esclareçamos 

que não se trata de um simples negar, mas de mostrar que a apresentação 

imediata não apresenta os entes como aquilo que realmente são: um processo, 

um vir-a-ser; ao contrário, o entendimento ordinário fixa apenas este momento 

imediato10 do processo e não pode alcançar uma compreensão da verdade: a 

verdade de um ente imediato só é alcançada na compreensão do movimento 

de ser deste ente, enquanto isto que ele é e aquilo que ainda não é, e as 

mediações necessárias – isto é um conceito, para Hegel. 

A absoluta identificação entre pensamento e realidade através da figura da 

dialética é provavelmente a principal das “mistificações” de que Hegel é 

acusado por Marx. Entretanto, distinguir o idealismo de um do materialismo do 

outro apenas re-afirmando que há uma inversão ou que se trata ‘apenas’ de 

uma questão ‘metodológica’ dá muito pouco ao pensar. Analisemos o sentido 

de ser concreto, assim como o sentido da ‘superação’ ou ‘elevação’ 

(aufhebung) das contradições em ambos para tentarmos elucidar tal distinção. 

Hegel sabe e afirma que o conteúdo do pensamento, a verdade, o universal 

não pode ser esgotado numa proposição, que é, por definição, particular e 

particularizante. Todo ser-aí carrega em si o germe de sua própria superação e 

com isso de sua própria destruição no seio do absoluto; entretanto, o 

pensamento pode apreender a verdade de tal contradição imanente através do 

conceito. Se uma proposição não pode mostrar a verdade, é preciso um 

conjunto delas, concatenadas de maneira necessária a partir da análise da 

realidade mesma e de seus processos de negação e superação — a isto Hegel 

chama sistema. Para tanto, é necessário que a totalidade [absoluto] se mostre 

enquanto conceito, superando as contradições anteriores. Em suma, as 

                                                
9 “A exposição presente (...) estabelece uma nova elaboração da filosofia conforme um método 
– que, como espero ainda será reconhecido como o único e verdadeiro [e] idêntico ao 
conteúdo.” Ibidem. Prefácio à primeira edição (1817), Ibidem, p. 13. Grifo nosso. 
10 É esta fixidez imediata que será chamada posteriormente por Kosik de pseudoconcreto. (Cf. 
KOSIK, Karel. O Mundo da Pseudoconcreticidade e sua a destruição. In: _____ Dialética do 
Concreto. São Paulo: Ed. Paz e Terra S.A., 1995. P.13-25.).  
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contradições se resolvem no conceito que é, em si e para si, mais concreto que 

as determinações abstratas do entendimento – i.e., as contradições se 

resolvem idealisticamente. A análise da Ciência da Lógica é justamente uma 

análise dos momentos da Idéia Lógica, do absoluto, isto é, do real. E a 

realidade fenomênica tal como está dada é um destes momentos.  Portanto, a 

identificação entre realidade concreta e idéia lógica torna necessário o sistema; 

ou então que se abdique da pretensão de suprassumir as contradições11. Por 

isso o pensamento de Hegel desembocará na primazia do Estado, no fim da 

história, no fim da arte, etc., - temas que por ora não pretendemos tratar aqui 

nesta investigação.  

Na dialética materialista de Marx, os principais fundamentos metafísicos da 

dialética hegeliana se mantêm. Aqui também é preciso superar a 

imediaticidade do aspecto ôntico da realidade; é preciso negá-la, através da 

abstração para assim reconhecer sua gênese processual, atingindo-se então o 

concreto. Mas, o que é concreto para Marx não é o conceito que suprassume e 

sustenta os opostos, mas antes o resultado, ou melhor, o produto material 

desta contradição 12. Se para Hegel há uma Odisséia histórica do Espírito 

Absoluto em andamento (e por isso, em última instância, o Absoluto é o 

sujeito), para Marx a realidade é fruto do modo como os homens re-produzem 

materialmente suas vidas13. Marx concorda que o fenômeno, o imediato não 

                                                
11 Um gabaritado intérprete de Hegel, Marcuse, assim nos diz: “O sistema de Hegel levou a 
termo o período da filosofia moderna que começara com Descartes e dera corpo às idéias 
básicas da sociedade moderna. Hegel foi o último a interpretar o mundo como razão, a sujeitar 
a natureza e a história aos critérios do pensamento e da liberdade. Ao mesmo tempo, ele 
identificou a ordem política e social efetuada pelos homens com a base sobre que se devia 
realizar a razão. Seu sistema trouxera a filosofia ao limiar da negação da filosofia, [etc...]”. 
Marcuse, 2004, p. 220.  
12 Um dos poucos postulados diretamente metodológicos presentes n’O Capital diz: “Já vimos 
que a troca de mercadorias encerra elementos contraditórios e mutuamente exclusivos. A 
diferenciação das mercadorias em mercadorias e dinheiro não faz cessar essas contradições, 
mas gera a forma dentro da qual elas podem se mover. Este é, afinal de contas, o método de 
solucionar contradições reais.É uma contradição, por exemplo, ser um corpo, continuamente, 
atraído e repelido por outro. A elipse é uma das formas de movimento em que essa contradição 
se dá e se resolve ao mesmo tempo.” (MARX, Karl. O Capital: critica da economia política. 15ª 
ed. - São Paulo: Bertrand Brasil, 1996. P. 116-117. Grifos nossos). Não há aqui resoluções 
idealísticas das contradições, mas antes, movimento das contradições mesmas, realizando-se, 
consumando-se, determinando-se reflexivamente. 
13 A título de demonstração, pensemos na primeira parte do Manifesto Comunista onde se 
trata, claramente, de expor o processo de gênese histórica da burguesia (e do proletariado, 
consequentemente). (“... vemos que a burguesia moderna é produto de um longo processo de 
desenvolvimento, de uma série de profundas transformações no modo de produção e nos 
meios de comunicação.” ETC.) Cf. MARX, Karl. ENGELS, Friedrich. Manifesto do Partido 
Comunista (1848). – Porto Alegre: L&PM Pocket, 2007, p. 26. Grifos nossos. 
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apresenta todo o ser do ente, mas discorda que sua produção seja ato do 

absoluto. Concreto é para Marx o ôntico quando visto a partir de suas 

determinações históricas; a “superação” é, para Marx, compreender a realidade 

dada em seus processos como produzidos pelas sociedades. Para ambos o 

concreto é a unidade de múltiplas determinações; a diferença é que esta 

unidade é para um conceito e para o outro modo de produção. Por isso a 

práxis14, categoria pouco relevante na filosofia hegeliana, possuirá lugar de 

destaque na produção de Marx – como na famosa tese contra Feuerbach – não 

apenas compreender, mas também transformar a realidade através de uma 

práxis revolucionária15. É justamente no pensamento que visa a práxis que 

Marcuse visa a fundamental diferença entre as filosofias de Hegel e Marx,  

 

[...] todos os conceitos filosóficos da teoria marxista são categorias 

econômicas e sociais, enquanto que todas as categorias econômicas 

e sociais de Hegel são conceitos filosóficos. [...] no sistema de Hegel 

todas as categorias acabam por se aplicar à ordem existente, 

enquanto que no sistema de Marx elas se referem à negação desta 

ordem. 16 

 

Em Hegel a razão já está apta a se realizar realizando as potencialidades dos 

homens enquanto que para Marx, a existência do proletariado ainda nega o 

acontecimento efetivamente verdadeiro da razão. O trecho de Marcuse reflete 

a inversão metodológica e praxiológica da passagem de Hegel a Marx. 17  

                                                
14 “A falha capital de todo materialismo até agora (incluso o de Feuerbach) é captar o objeto, a 
efetividade, a sensibilidade apenas sob a forma de objeto ou de intuição, e não como atividade 
humana sensível, praxias; (...)” MARX. Teses contra Feuerbach, p. 57. In.: 2. ed. - São Paulo: 
Abril Cultural, 1978. Grifos no original. 
15 Ibidem. P. 59.  
16 MARCUSE, 2004. P. 225.  
17 Não em franca oposição a Marcuse, mas antes, olhando por outra perspectiva, seja 
importante pontuar que uma práxis revolucionária parece pressupor a compreensão do 
fenômeno. De maneira que a dialética hegeliana é superada em termos materiais, ou para usar 
o termo ‘correto’: a dialética hegeliana é suprassumida por Marx, e não somente negada. 
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2.3. Marx e a Modernidade 

 

Karl Marx era um homem do seu tempo. Acabamos de ver, esquematicamente, 

o modo como o pensamento de Hegel é recebido por Marx; isto é, vimos como 

Marx assume sua herança como tarefa; como ele mesmo afirmou no Posfácio 

da Segunda edição alemã de O Capital, em 1873: 

 

Critiquei a dialética hegeliana, no que ela tem de mistificação, há 

quase 30 anos quando estava em plena moda. Ao tempo em que 

elaborava o primeiro volume de ‘O Capital’ era costume dos 

epígonos impertinentes, arrogantes e medíocres (…) comprazer-se 

em tratar Hegel (…) como um ‘cão morto’. Confessei-me, então, 

abertamente discípulo daquele grande pensador, e no capítulo sobre 

a teoria do valor, joguei, várias vezes, com seus modos de 

expressão peculiares. A mistificação por que passa a dialética nas 

mãos de Hegel não o impediu de ser o primeiro a apresentar suas 

formas gerais de movimento, de maneira ampla e consciente. Em 

Hegel, a dialética está de cabeça para baixo.18  

 

Marx dá mostras de um profundo pensamento histórico: reconhece o caráter de 

fundamento do pensamento de Hegel, bem como reconhece suas limitações 

históricas. Em outras palavras: sabe que Hegel não é “cão morto” porque Hegel 

é um dos pilares fundamentais de todo o movimento intelectual daquele tempo, 

fosse ele modista ou não.  Assim como Hegel, Marx é um pensador que, ainda 

no seio da modernidade, desfere fortes críticas a esta. Foi Marx quem primeiro 

ousou mostrar que o pensamento abstrato estava voando alto demais, 

pairando como que um deus por sobre as cabeças dos milhões de 

trabalhadores assalariados em condições sub-humanas de vida; foi ele quem 

criticou veementemente o espírito burguês no que este possui de mais 

assustador: a transformação da humanidade mesma em mercadoria, em força 

de trabalho19. E qual era, então, o método de Marx? Podemos repeti-lo nós 

                                                
18 MARX, 1996. p. 16-17. 
19 É preciso que nos atenhamos ao duplo sentido desse termo no pensamento de Marx: força 
de trabalho é capacidade para trabalhar, e nesse sentido, é característica ontológica do 
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mesmos para compreendermos o próprio Marx? Ou o método para 

investigação “objetiva” da realidade é um, e o método para “interpretação” de 

um filósofo outro? 

Propositadamente, ressoa nestas perguntas a compreensão cartesiana do 

método. Estas indagações não perguntam efetivamente por um o{do", um 

caminho; ou melhor, perguntam por um caminho, mas um caminho conhecido, 

sabido, trilhado; perguntam apenas por uma certeza. Nestas indagações não 

se encontra aberta a possibilidade de outra manifestação do fundamento que 

não seja a certeza: já é sabido de que modo as “respostas” se manifestarão; 

falta apenas a certeza de fazer a pergunta correta. Pergunta esta que contém 

em si mesma sua consumação, sua resposta. Trata-se, realmente, de um 

modo possível de compreensão do ‘caminho’, mas não o que buscamos. O 

método empírico-objetivo que só encontra validade em dados matemáticos, isto 

é, em abstrações quantitativas é o método científico20. Neste caso, caminho é 

apenas o melhor modo possível de se operar uma passagem de um ponto A a 

um ponto B, como uma simples reta. Percebamos que, já de antemão, 

conhecemos partida, chegada e caminho – a forma do conhecimento está 

pressuposta. Temos um método que apenas nos conduzirá do conhecido 

objetivamente até ao ainda não conhecido objetivamente. Se o único modo 

possível de conhecimento da realidade é o conhecimento “objetivo”, já 

conhecemos toda a realidade; de modo hipotético, até o infinito se mostra 

como possivelmente cognoscível; o fundamento permanecerá oculto pela 

certeza. Temos a certeza de que o ser é a grandeza matemática.  

Podemos, por outro lado, pensar o caminho de uma outra maneira. Como um 

desbravador em densa floresta que, muito ao longe avista uma clareira e 

precisa ele mesmo descobrir possibilidades de chegar até ela. A busca pela 

“coisa” converte-se na busca pelo caminho que leva à própria coisa, de modo 

que nem caminho nem “coisa” são cognoscíveis ‘objetivamente’ a priori. Isto 

quer dizer que em filosofia – ou poderíamos dizer na própria realidade? – 

                                                                                                                                          
homem; mas força de trabalho é também essa capacidade ontológica apropriada pelo modo de 
vida burguês e assim sendo é, portanto, também mercadoria força de trabalho. 
20 Não se trata de uma simples ‘desvalorização’ das ciências enquanto tais, mas apenas de 
mostrar que a pergunta filosófica essencial, a saber, “o que é ser” não pode ser esgotada na 
pergunta secundária “o que é este ser”.  
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temos uma união inextrincável entre ‘método’ e ‘objeto’, entre caminho e coisa, 

entre pensar e ser. O “como” e o “quê” da realidade sempre se manifestam 

conjuntamente e assim conjuntos precisam ser pensados. 

Caracterizamos, assim, dois diferentes modos de manifestação da pergunta21. 

A pergunta que buscamos aponta, indica, acena e pré-compreende, mas não 

assegura. A pergunta que buscamos como condutora metodológica se funda 

nessa circularidade: pré-compreende, projeta, interpreta e se re-formula na 

medida em que “a coisa mesma” assim mostrar necessário. Esclareçamos isso 

melhor. Esta circularidade acontece no encontro entre as pré-compreensões de 

quem pretende interpretar um texto e as compreensões que podem ser 

pautadas pela “coisa mesma”. Toda interpretação é sempre um projeto de 

sentido que precisa se haver com a coisa mesma para ser legitimado ou re-

projetado. Nesse sentido, Gadamer afirma que o círculo ontológico da 

compreensão não pode ser vicioso, isto é, não pode perfazer apenas um dos 

sentidos. O círculo tem sentido ontológico positivo, ou seja, não é um 

“acessório” à compreensão, mas sua própria condição de possibilidade. Por 

isso, para uma plena realização da tarefa hermenêutica é necessário 

reconhecer que certos pré-conceitos22 são legítimos. A reflexão histórico-

hermenêutica se transforma numa certa “autoconscientização” de quais pré-

conceitos estão atuando na tentativa de compreender um texto, para então, no 

confronto com a coisa mesma, decidir por sua legitimidade ou não. Os pré-

conceitos – agora compreendidos como história, como tradição – são a 

condição de qualquer compreensão e, uma “autoconsciência” transparente de 

todos os preconceitos que atuam em nosso ser histórico é uma ilusão, ou 

melhor, um pré-conceito moderno. Ao comparar a história com um “fluir”, 

Gadamer quer acenar para a dinâmica própria da história: é impossível para 

quem está sendo levado por uma correnteza perceber claramente qual a 

“porção” de água o conduz, e desde quando; onde “acaba” a correnteza e onde 

“começa”; mantendo a metáfora, o fluir histórico conduz o indivíduo que, 

                                                
21 Todo esse parágrafo é uma breve exposição dos itens fundamentais da hermenêutica 
fenomenológica de Gadamer. (Cf. GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método I – Traços 
fundamentais de uma hermenêutica filosófica. Petrópolis: Vozes, 2005. p. 354-405.) 
22 “Pré-conceito” tem aqui maior amplitude do que pensamos cotidianamente. Não se trata 
meramente de um “pré” com o sentido negativo de prejudicial, mas como ontologicamente 
anterior, ou seja, como fundamento histórico.  (Cf. Ibidem, p. 368.) 
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evidentemente, pode nadar, mas possui suas limitações concretas. A 

correnteza é como os preconceitos que nos são constituintes: conduzem-nos 

sem que sejam clara e totalmente percebidos. 

Retornemos a Marx. Deixamos de lado a esdrúxula interpretação que afirma 

tratar-se “apenas” de um economista maduro que, durante sua juventude, teve 

aventuras com a dialética e desventuras com a esquerda hegeliana. Uma 

honorável justificativa de que esta posição não se sustenta podemos encontrá-

la em Lukács, em sua análise dos Princípios Ontológicos Fundamentais de 

Marx. Este pensador nos mostra que a “economia” de Marx é sempre uma 

“Economia Total”, isto é, é um discurso ontológico. É o que Lukács chama 

“Ontologia do Ser Social”. Entretanto, justamente devido à justeza na 

compreensão do método de Marx é que Lukács será o ponto de partida de 

nossa crítica. Como afirmamos, Marx herda uma tradição epistemológica 

fundada na certeza – e assim o faz também Lukács através do próprio Marx23. 

Entretanto, a posição histórica de Marx já aparece no horizonte da finalização 

deste pensamento; não de finalização como se fosse cessar a metafísica 

tradicional e sua ‘objetividade’, mas justamente num momento em que tal 

pensamento se encontra em pleno acabamento, alcançando sua plenitude. O 

momento mais elevado é o início de sua própria descida. Marx é um daqueles 

que, em sendo extremamente modernos, abrem a possibilidade de superação 

deste pensamento24; novamente, não de ‘superação’ como se aparecesse uma 

nova cartilha com novos ‘conceitos filosóficos’ mostrando um ‘novo jeito’ de 

fazer filosofia, mas de superação como tentativa de um pensamento 

hermenêutico mais auto-crítico, como descrevemos anteriormente; superação 

aqui diz sempre um pensamento condizente com as condições histórico-sociais 

                                                
23 Falamos em herança filosófica não como um fardo a se livrar e muito menos pretendendo 
insinuar que nós estamos ‘livres’ de tal influência. Muito pelo contrário, estamos tentando 
mostrar como justamente é apenas através da assunção desta tradição que a possibilidade de 
superação se mostra. Como bem mostrou Gadamer, o que possuímos nós a nosso favor é a 
distância temporal. (cf. Ibidem, p. 385) 
24 Outro pensador que traz a insígnia da metafísica criticando-a e apontando para sua possível 
superação é Nietzsche. Contudo, este não é o momento de uma análise das relações de 
proximidade entre críticas aparentemente tão distintas quanto às de Nietzsche e Marx. E que 
fique claro também que aqui não se trata de pregar algum ‘movimento’, ao modo de um “anti-
modernismo” ou algo do gênero. Pensar a história de modo hermenêutico não quer dizer se 
tornar ‘juiz’ e ‘diretor’ desta mesma história. E reconhecer as limitações das possibilidades do 
pensamento também não quer dizer que o pensamento como tal não é possível. Como 
dizemos cotidianamente, “nem oito, nem oitenta”. 
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(portanto, materiais) vigentes. Lukács intui com clareza a posição metodológica 

de Marx:  

 

[...] não há nele [Marx] nenhum tratamento autônomo de problemas 

ontológicos; ele jamais se preocupa em determinar o lugar desses 

problemas no pensamento, em defini-los com relação à gnosiologia, 

à lógica, etc., de modo sistemático ou sistematizante. (...) seu ponto 

de partida é nitidamente – ainda que em termos críticos – a filosofia 

hegeliana.25 

 

Marx não faz “uma ontologia” ou “uma metafísica” especificamente, e em 

‘oposição’ a uma teoria do conhecimento e uma lógica, mesmo assumindo a 

filosofia hegeliana como seu ponto de partida. Dito de outra forma: Marx 

assume Hegel denunciando, de saída, a inversão presente em sua dialética: o 

aspecto ôntico da realidade tem precedência ontológica em relação ao 

“sistema” de compreensão do real, como vimos; por isso Lukács pode afirmar 

que Marx é, ao mesmo tempo, economista e mais do que economista: é um 

pensador que parte da economia vulgar porque precisa, no bojo de sua 

‘inversão materialista’, compreender sua realidade a partir das condições 

materiais de manutenção da vida; falando dialeticamente: a partir das 

categorias econômicas. 26 E o faz a partir do arcabouço conceitual-metafísico 

hegeliano, ainda que criticamente. 

Alcançamos até aqui que o materialismo é uma conseqüência do próprio 

idealismo hegeliano27. E Marx, que muito mais do que um “materialista” é um 

pensador, assume a necessidade de pensar o real a partir do seu aspecto 

concreto-ôntico. Contudo, será isto suficiente sobre o método de Marx? E, será 

isto o suficiente para afirmarmos que Marx possibilita um enfrentamento crítico 

com a tradição moderna? Ouçamos Lukács, 

                                                
25 LUKÁCS, György. Ontologia do Ser Social – Os princípios ontológicos fundamentais de 
Marx. São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, 1979. p. 11.  
26 “... pela primeira vez na história da filosofia, as categorias econômicas aparecem como as 
categorias de produção e de reprodução da vida humana, tornando assim possível uma 
descrição ontológica do ser social sobre bases materialistas.” Ibidem. p. 15 
27 Engels e Lenin são pensadores que defendem até mesmo “tendências materialistas” no 
interior do idealismo objetivo de Hegel. [Cf. Ibidem (p. 11-12)]  
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[...] o ser social [...] pressupõe o ser da natureza inorgânica e 

orgânica. Não se pode considerar o ser social como independente do 

ser da natureza, como antíteses que se excluem, o que é feito por 

grande parte da filosofia burguesa quando se refere aos chamados 

“domínios do espírito”. Mas, de modo igualmente nítido, a ontologia 

marxiana do ser social exclui a transposição simplista, materialista 

vulgar, das leis naturais para a sociedade, como era moda, por 

exemplo, na época do ‘darwinismo social’. As formas de objetividade 

do ser social se desenvolvem, à medida que surge e se explicita a 

práxis social, a partir do ser natural, tornando-se cada vez mais 

claramente sociais.28 

 

Precisamos nos deter nesta passagem. Não há, em Lukács, uma clarificação 

do que está sendo compreendido por ontológico. Este termo, quer por sua 

vasta gama de significados possíveis, quer por suas respectivas utilizações 

históricas, pode conduzir-nos a inúmeras incompreensões. O que nos parece é 

que, ontológico para Lukács aparece às vezes como sinônimo de material ou 

base material; isto é, a inversão materialista sobre o idealismo é considerar o 

ser de um ponto de vista “ontológico”, isto é, não-ideal; neste sentido aparece 

também a expressão “concreto-ôntico”29. Em outras vezes, ‘ontológico’ aparece 

com uma conotação mais abrangente, de uma unidade entre fenômeno e 

essência, indicando uma ‘totalidade’. Acreditamos que esse sentido seja o 

pretendido por Lukács no mais das vezes; ambíguas, todavia, permanecem as 

‘oposições’: se com o termo ontológico quer-se pensar totalidade, como nos 

será possível pensar a ‘totalidade’ do ser social se este “pressupõe o ser da 

natureza” como algo que lhe é estranho? Por mais que afirme não se tratar da 

mesma oposição excludente mantida pelos ‘filósofos burgueses’ e nem de uma 

‘transposição simplista’ do ‘natural’ para o ‘social’, o texto de Lukács não 

aponta para uma possível solução desta antinomia. Tendo esclarecido que o 

ser social é [e se explicita na] práxis, mantém a oposição ‘burguesa’ afirmando 

que esta se torna “cada vez claramente mais social”. Pressupõe-se uma 

‘medida de socialidade’ como um afastamento progressivo do ‘natural’. E o 

                                                
28 Ibidem. P. 17. 
29 Ibidem.  p. 14 
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próprio Marx falava de um “recuo dos limites naturais” 30. Tornar-se cada vez 

‘mais sociais’ possui forte ressonância hegeliana que pretendemos mostrar no 

conceito de trabalho em Marx.   

De qualquer forma, todos os pré-conceitos fundamentais da modernidade 

encontram-se presentes; portanto, com outras mediações e outras palavras, 

homem e mundo, sujeito e objeto, continuam apartados. Por outro lado, 

justamente o fato de conscientemente não “aderir” nem a uma visão burguesa 

que separava radicalmente natureza e homem bem como não “aderir” a um 

‘cientificismo’ social já deveria nos indicar que Marx é um pensador singular. O 

fato de reconhecer a necessidade de se pensar a realidade a partir de outras 

bases já é, por si só, um legado que Marx nos deixou. Acreditamos que, ao 

longo dessa exposição, tornar-se-á mais claro que estas ambigüidades não são 

acessórias ou índices de incompreensões e inconsistências, mas antes, estão 

fundadas radicalmente na concepção filosófica moderna, paradigmaticamente 

nas dialéticas de Hegel e Marx.   

 

2.4. Materialismo Histórico e Fenomenologia 

 

Depois de construir seu imenso castelo de conhecimentos, ou melhor, de 

certezas objetivas a partir da primeira certeza, Descartes se deparou com um 

problema insolúvel: depois da separação abrupta e radical entre a res cogitans 

e a res extensa, isto é, entre a ‘coisa que pensa’ e a ‘coisa material’ – 

substâncias ontologicamente diferentes – tornou-se impossível novamente 

‘juntá-las’, como veremos de maneira detalhada adiante. A partir disto, a 

colocação das questões filosóficas como questões de “síntese” tornou-se, não 

só possível, mas, necessária: conhecimento como síntese entre um sujeito e 

um objeto, o homem como “síntese” entre um corpo e uma alma, entre razão e 

emoção, a questão última dos relacionamentos humanos como “sínteses” entre 

liberdades absolutamente individuais independentes entre si [Kant]. Passamos 

a nos relacionar com uma realidade fenomênica como representação e com 

uma realidade como “coisa-em-si” absolutamente incognoscível, isto é, temos 

                                                
30 MARX, 1996. P. 20 
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uma oposição insolúvel; ou, no máximo, suprimimos as contradições fundando-

as, todas, na subjetividade absoluta [Hegel]. Esquematicamente são estes, os 

grandes desdobramentos do pensamento moderno. O próprio Marx, como 

dissemos, criticou o ‘método introspectivo’ cartesiano:  

 

Ora, é realmente fácil dizer ao indivíduo singular o que Aristóteles já 

disse: tu foste engendrado por teu pai e tua mãe, isto é, o coito de 

dois seres humanos, um ato genérico dos homens, produziu em ti o 

homem. Vês, pois, que inclusive fisicamente o homem deve ao 

homem sua existência. (…) Tu responderás, porém: admito este 

movimento circular, mas admita o progresso que me leva cada vez 

mais longe, até que eu pergunte: quem engendrou o primeiro homem 

e a natureza em geral? Só posso responder-te: tua própria pergunta 

é um produto de uma abstração. Pergunta-te como chegaste a essa 

pergunta; pergunta-te se tua pergunta não provém de um ponto de 

vista a que não posso responder, porque é um ponto de vista 

absurdo. Pergunta-te se esse progresso existe como tal para um 

pensamento racional. Quando perguntas pela criação do homem e 

da natureza, fazes abstração do homem e da natureza. Tu os supõe 

como não existentes, e queres que eu os prove a ti como existentes. 

Digo-te apenas: abandona tua abstração, sê conseqüente, e, se 

ainda que pensando o homem e a natureza como não existentes, 

pensas /xI/ pensa-te a ti mesmo como não existente, pois tu também 

és natureza e homem. Não penses, não me perguntes, pois, 

enquanto pensas e perguntas, perde todo o sentido tua abstração do 

ser da natureza e do homem. Ou és tão egoísta que colocas tudo 

como nada e queres ser somente tu?” 31  

 

Como dissemos, Marx é um pensador que possibilita uma real colocação do 

problema em um novo patamar, acenando do interior da própria dialética, do 

próprio pensamento metafísico moderno para suas próprias contradições. Ao 

mesmo tempo, seu pertencimento a esta mesma tradição é denunciado pelo 

tratamento às vezes ‘científico-objetivo’ da realidade; é denunciado por certas 

oposições fundadas na concepção cartesiana que ainda são mantidas, como 

‘homem’ x ‘natureza’, ‘natureza’ e ‘sociedade’, etc.. Por mais que essas 

                                                
31 MARX, 1978. p. 15 grifos nossos. 
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oposições sejam postas por Marx numa amplitude não vista até então, elas 

partem de uma realidade cindida. Como afirmamos, Marx se apóia num 

fundamento histórico que não pode tornar descoberto por completo; os pré-

conceitos constituintes se entranham em todo ser histórico, principalmente na 

[e a partir da] linguagem. É impossível não ouvir Descartes quando se ouvem 

os termos extensão, objetividade, subjetividade, etc. Tais termos estruturam 

[mostram] toda uma visão de mundo, toda uma tradição de pensamento, toda 

uma relação específica para com a realidade que, atuando como pré-conceitos, 

precisam de distância temporal para serem postos a descoberto. Tal des-

cobrimento é justamente a tarefa hermenêutica por excelência. Marx, portanto, 

precisa pensar a realidade a partir de outras bases, mas não as tem! E na 

medida em que utiliza as ‘bases anteriores’, estabilizam-se inúmeras 

contradições. Tentando mostrar que a realidade é mais do que uma relação 

entre sujeito-objeto, Marx fala em aspectos ‘subjetivos’ e ‘objetivos’ todo o 

tempo; tentando pensar o mundo numa unidade, separa ‘social’ e ‘natural’; 

criticando a transformação de toda a realidade em mercadoria, trata esta 

mesma realidade de maneira ‘objetiva’. 32 O fundamento (muito mais concreto 

do que ‘epistemológico’, como veremos) da cisão homem-mundo permanecia 

oculto para Marx, e sustentava as contradições às quais referíamo-nos.  

Já em seus inícios a Fenomenologia se deu conta desta circularidade. Husserl 

propôs, como um recurso metodológico, a chamada redução (eidética) ou 

epoqué. De maneira geral, a idéia era suspender os juízos [e os pré-juízos] ao 

investigar o real; era ter de se haver com a coisa mesma numa espécie de 

“pureza” e imediaticidade. O que já mostra o quanto o próprio Husserl herdou 

da tradição cartesiana. Cedo, porém, as inúmeras discussões mostraram a 

                                                
32 E é de extrema importância notar que, ora o trabalho é um traço ontológico positivo do 
homem, ora aparece como algo de ‘estranho’ a natureza do trabalhador; somente um 
pensamento que parta de um homem compreendido como ontologicamente diferente da 
natureza pode compreender o esforço para sobreviver como um modo de dominação desta 
mesma natureza [trabalharemos esta ‘estranheza’ no tópico sobre o trabalho]; trata-se um 
reflexo filosófico da práxis ocidental ao longo dos séculos [principalmente durante as 
expansões mercantilistas]: dominar e subjugar o diferente. O que tentaremos mostrar ao longo 
desta investigação é como justamente o tratamento ‘objetivo’-quantitativo se situa no 
fundamento da forma mercadoria e por isso, é ao mesmo tempo, alvo de crítica e de elogios da 
parte de Marx. Crítica em relação à mercadoria propriamente dita e suas relações com o capital 
e a propriedade privada e elogios em relação à cientificidade objetiva do conhecimento. Mesmo 
assim, não podemos esquecer que a propriedade privada burguesa é um estágio necessário e, 
portanto positivo, para a superação da luta de classes.  
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impossibilidade de uma total suspensão (principalmente a forte posição de 

Heidegger e sua conseqüente interpretação por Gadamer, previamente 

exposta) do mundo, mas, enquanto ferramenta, enquanto orientação, a 

redução fenomenológica abriu novas possibilidades de tratamento do real. 

Heidegger percebeu que o ‘linguajar’ filosófico moderno trazia consigo 

inúmeras representações e relações de parentesco com a ciência que 

obstaculizariam a exposição de suas idéias. Para não evocar um fundamento 

cartesiano, pretendeu fundar uma nova ‘gramática’; não como uma 

invencionice, como se pudéssemos ‘inventar’ novas linguagens sempre que 

‘nos cansássemos’ da atual; mas, atendendo ao chamado de pensadores como 

o próprio Marx, assim como Nietzsche [outro que re-significou termos 

científicos como psicológico, fisiológico, etc.], tentou lançar bases novas para a 

compreensão da realidade; tentou recolocar a pergunta fundamental do 

pensamento: a pergunta pelo sentido do ser. Evidentemente, sempre a partir 

da assunção do fundamento histórico, sempre a partir de um enfrentamento 

crítico com a tradição33.Aproximações entre a fenomenologia e o materialismo 

histórico foram esboçadas ao longo do século XX, como no existencialismo 

marxista de Sartre, e nas análises de Herbert Marcuse, principalmente. É das 

análises de Marcuse que trataremos agora, para desfechar estas 

considerações metodológicas. 

É através da noção de historicidade34 que se torna possível, para Marcuse, 

uma articulação real entre o materialismo histórico e a dialética. A grande 

contribuição do materialismo histórico é trazer à tona que os modos de 

produção e reprodução material das condições da vida determinam as relações 

sociais, ideais, etc., bem como são determinados [tais modos] pelas condições 

históricas que a eles subjazem. Com isto anuncia-se o necessário caráter 

processual do real e de suas possíveis transformações, como vimos 

anteriormente. Afirma Marcuse, “o marxismo é uma teoria histórica em duplo 

                                                
33 Não por acaso, a fundamentação da noção heideggeriana de mundo passa por uma 
discussão com Descartes e sua cisão do real em duas instâncias autônomas. (Cf. 
HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Petrópolis: Vozes, 2008. 3ª edição. P. 114 em diante). 
34 “Com a descoberta da história, enquanto categoria fundamental da existência humana, Marx 
propõe a idéia da existência histórica, com a qual caracteriza, ao mesmo tempo, a existência 
‘peculiar’, ‘significante’, ‘autêntica’, diante de todos os desvios fáticos... [etc.]” MARCUSE, 
Herbert. Materialismo Histórico e Existência; Introdução, tradução e notas de Vamireh Chacon. 
Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Universitário, 1968. P. 62.  
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sentido: por um lado, porque seu objeto é um objeto histórico, de outro porque 

ele próprio ataca uma situação histórica concreta, no movimento histórico.”35 

Do ponto de vista metodológico, a dialética marxista é uma apreensão de 

seu(s) objeto(s) como tornados, produzidos e sempre novamente remetidos e 

vinculados à sua base material (para evitar as hipóstases das abstrações 

idealistas), sempre perpassado pela práxis da sociedade que (os) engendra(s) 

– só há verdades concretas, socialmente vividas. O que a dialética não permite 

é alcançar a historicidade mesma do objeto de forma imanente — falta uma 

apreensão “total” do seu objeto. Como pôde Marcuse obter estas 

determinações do Marxismo?  

A questão inicial é, para Marcuse, o “desvendamento da básica situação 

marxista” 36, posto que “cumpre determinar o objeto de pesquisa na sua 

circunstância”. Com isto quer se acenar para o horizonte histórico que tornou 

possível o Marxismo enquanto teoria do fato social, que tornou possível o 

materialismo enquanto conjunto de verdades práticas historicamente situadas. 

Trata-se, muito mais da validade determinada pela práxis que pela certeza de 

teorias ‘isentas de contradições’. Determinar a situação: mostrar o lugar a partir 

do qual questão e método ganham seu sentido; toda pesquisa verdadeiramente 

histórica é um relacionamento alterativo, posto que a ‘coisa passada’ (neste 

caso, o marxismo) e aquele que a investiga estão fundados no mesmo modo 

de ser histórico. O passado clama por re-apropriação, re-significação; clama 

por assunção do destino histórico. Tal situação, resumidamente, é a 

possibilidade de um ato revolucionário que libere [a possibilidade de] uma nova 

realização para o homem, a partir do reconhecimento da historicidade (é a 

historicidade que permite a crítica às instituições burguesas). A análise 

imanente do materialismo mostra que o marxismo surge como ato radical 

necessário engendrado pela própria situação caracterizada. Apreende-se de 

forma “total” o objeto marxismo, não como esgotamento de seu fenômeno, mas 

a partir de seu enraizamento na situação existencial concreta. 

                                                
35 Ibidem. P. 76-77 
36 Ibidem. 57-58 
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Por sua vez, a fenomenologia37 traz a compreensão da historicidade como 

componente essencial da existência (Dasein) humana enquanto fundada na 

pré-ocupação possibilitada pelas estruturas temporais passado-presente-futuro. 

Supera-se a dicotomia ‘epistemológica’ sujeito-objeto, pois a existência é 

essencialmente ser-com-outros-num-mundo. A estrutura originária do ser-com 

mostra que toda destinação histórica é sempre social, sempre remete um 

conjunto fundamentado de alguma forma, uma sociedade. Portanto seu modo 

de indagação já abrange de saída o interrogante, o interrogado em seu modo 

imediato de aparecimento e o sentido da interrogação. O ‘objeto’ 

imediatamente dado é fruto de significações a serem também apreendidas. 

Assim define Marcuse a fenomenologia: “indagação e acesso que se deixam 

deduzir dos próprios objetos.” 38 Trata-se, portanto, para Marcuse de 

‘completar’ o método fenomenológico no sentido da última concreção, isto é, 

re-colocar o ser histórico abstrato fincado em sua base material39. A 

fenomenologia como exposta até aqui possibilita um relacionamento 

verdadeiramente histórico a partir da busca da situação de seu objeto, de modo 

que possa questioná-lo de maneira imanente e trazê-lo à luz. Ouçamos o 

próprio Marcuse,  

 

                                                
37 Marcuse pensa a fenomenologia, sobretudo, a partir de Heidegger – pensa sempre numa 
fenomenologia da existência (Dasein). 
38 Ibidem. P. 79 
39 Marcuse critica Heidegger em dois pontos: 1) “E a tentativa de Heidegger remeter de volta, 
exatamente neste ponto [a assunção da de-cisão histórica], a decisiva resolução à solitária 
existência [Dasein] humana, em vez de levá-la adiante à resolução do ato, precisa vir a ser 
contradita. Este fato é mais que uma modificação da existência passada: ele é uma nova forma 
abrangente de todas as esferas da vida pública.” E o que aqui nos interessa mais: 2) “Não é 
nisto que reside sua fraqueza, que as interpretações afirmem o relacionamento, 
essencialmente conforme, entre a existência e o mundo, e sim que as interpretações 
permaneçam neste fato e não levem a pesquisa adiante até a base ontológica deste fato. Não 
deteve, a existência em geral, enquanto lançado ser-no-mundo conforme seu mundo e, não se 
relacionou mundanidade, em geral, enquanto significabilidade, a uma existência e sim 
permaneceu sempre existência concreta num mundo concreto, relacionou-se um mundo 
concreto a uma existência concreta. Esta última abstração impede o choque com a base 
material da historicidade. [...] A análise fenomenológica não deve permanecer na exibição da 
existência enquanto último lançamento fenomenal. [etc.]“ Ibidem, p. 84-85 O que interessa: o 
limite alcançado pela apreensão “total” (historicamente situada etc.) deve ser superado numa 
volta à concreção mais radical: à base material, às condições de reprodução material da vida. 
Curioso é ver Marcuse criticar o mestre dizendo que este não volta à “base ontológica”. 
Novamente, uma espécie de “inversão ‘materialista’” através de articulação com uma práxis 
revolucionária?  



30 

Quando, por um lado, reivindicamos que a fenomenologia, 

começada por Heidegger, em torno da existência humana, 

impulsione-se na direção da concreção dialética e realize-se numa 

fenomenologia da existência concreta e atual do ato concreto, 

historicamente reivindicado, assim precisa, por outro lado, tornar-se 

fenomenológico o método dialético do conhecimento e fazer sua 

concreção enquanto plena apreensão do seu objeto também na 

outra direção. Deste modo, eles não se devem satisfazer em indicar 

o seu lugar histórico na análise da faticidade, em determinar seu 

enraizamento numa situação histórica da existência humana — e sim 

é necessário pesquisar adiante, se ali a faticidade também se 

esgota, se se trata de um próprio sentido, não a-histórico, porém 

enquanto habitado mediante toda historicidade.40 

 

Alcançar uma compreensão “total”, meta-física do objeto e devolvê-lo a seu 

mundo concreto histórica e concretamente situado é o projeto marcuseano de 

uma fenomenologia dialética. “Só uma síntese de ambos os métodos [...] 

permite à historicidade da existência humana tornar-se adequada.” 41  

                                                
40 Ibidem. P. 80 
41 Ibidem. P. 81 
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3. MARX: A CARACTERIZAÇÃO DO MODO CAPITALISTA DE PRODUÇÃO 

 

3.1. Mercadoria: Fundamentos e Modos de Expressão 

 

A tentativa de analisar as condições de reprodução material da vida como o 

lugar privilegiado para compreensão de seu tempo pôs para Marx, já de saída, 

a necessidade de caracterizar a mercadoria, por ser esta a forma elementar (e 

em seu estágio mais bem acabado) da formação social a ser investigada: o 

moderno capitalismo industrial burguês, uma vez que este se configura em 

uma “imensa acumulação de mercadorias” 42. Partiremos, portanto, da 

definição prévia dada pelo próprio Marx já no início do primeiro capítulo d’O 

Capital: “A mercadoria é, antes de mais nada, um objeto externo, uma coisa 

que, por suas propriedades, satisfaz necessidades humanas, seja qual for a 

natureza, a origem delas, provenham do estômago ou da fantasia.”43  

A coisa-mercadoria satisfaz necessidades, independentemente da origem 

destas. A mercadoria serve para alguma coisa, é útil; nos termos de Marx, 

possui valor-de-uso. Este valor-de-uso se realiza no consumo, satisfazendo a 

necessidade; trata-se de uma relação de apropriação direta entre o indivíduo e 

a coisa. Todavia, o valor-de-uso, a utilidade de uma coisa é também o modo de 

manifestação do valor-de-troca. O modo mais evidente de se observar o valor-

de-troca é nas relações quantitativas em que se trocam mercadorias diferentes; 

diferentes qualidades (valores-de-uso) são trocadas por diferentes quantidades 

(valores-de-troca)44. Uma mercadoria pode possuir diversos valores-de-troca, 

isto é, pode ser trocada por diferentes quantidades de outros valores-de-uso. 

Mesmo assim, esses diversos valores-de-troca precisam ser permutáveis entre 

si: há uma igualdade re-aparecendo de forma sub-reptícia em todas estas 

trocas; há um sentido comum. Onde podemos encontrá-lo? Marx nos 

responde, “... se prescindirmos do valor-de-uso da mercadoria, só lhe resta 

                                                
42 MARX, 1996. P. 41. 
43 Ibidem. P. 41. 
44 “Como valores-de-uso, as mercadorias são antes de mais nada, de qualidades diferentes; 
como valores-de-troca, só podem diferir na quantidade, não contendo portanto nenhum átomo 
de valor-de-uso.” Ibidem. P. 44 
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ainda uma propriedade, a de ser produto do trabalho.” 45 Todas as mercadorias 

possuem em comum o fato de serem produtos do trabalho; e, de que tipo de 

trabalho nos fala Marx? Se a mercadoria foi abstraída absolutamente de suas 

qualidades, que tipo de trabalho pode criar uma mercadoria deste tipo? Todo 

trabalho é trabalho concreto e específico e assim sendo produz mercadorias 

concretas e específicas, ou simplesmente, valores-de-uso.  Marx nos diz: é o 

trabalho humano em geral, abstrato, apenas o “... dispêndio do cérebro, dos 

nervos, músculos, sentidos, etc. do homem.”46 Há um fantasma, a pura troca, 

fundado noutro, o puro trabalho: só o que resta dos produtos do trabalho, diz 

Marx, é esta  

 

[...] objetividade impalpável, a massa pura e simples de trabalho 

humano em geral, o dispêndio de força de trabalho humana, sem 

consideração pela forma como foi despendida. [...] Como 

configuração dessa substância social que lhes é comum, são 

valores, valores-mercadorias. 47 

 

Apareceu, portanto, uma terceira grandeza. Marx acusa seus predecessores de 

confundirem-se nas distinções entre valor-de-uso, valor-de-troca e valor. Do 

ponto de vista da sociedade capitalista, valor é o subjacente à relação 

estabelecida entre qualidade (uso) e quantidade (troca): o fundamento das 

relações comerciais é o trabalho em geral. Observemos a formulação de Marx: 

“objetividade impalpável” – trata-se de uma substância social. É impalpável 

porque flutua e se transforma de acordo com a formação social estabelecida, 

mas é também objetiva porque fundamenta e legitima as relações de troca 

entre coisas materiais, entre produtos do trabalho humano. O trabalho é a 

substância social do valor da mercadoria.  

Temos, portanto que, mercadoria é todo produto do trabalho que possui valor-

de-uso, valor-de-troca e valor. Uma coisa pode ser valor-de-uso sem ser 

mercadoria: a terra é útil e não é fruto do trabalho. Uma coisa pode ser fruto do 

trabalho e ainda não ser mercadoria, como a terra trabalhada para o cultivo de 
                                                
45 Ibidem. P. 44 
46 Ibidem. P. 80 
47 Ibidem. P. 45 
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um produtor que satisfaz apenas as próprias necessidades; uma coisa pode 

ainda ser valor-de-uso e valor-de-troca e não ser mercadoria, como nas trocas 

do período feudal, uma vez que estas se realizavam sob a égide de regras 

sociais rigidamente estabelecidas e não no livre-comércio. “Para criar 

mercadoria, é mister não só produzir valor-de-uso, mas produzi-lo para outros, 

dar origem a valor-de-uso social”, e “... o produto [...] tem que ser transferido a 

quem vai servir como valor-de-uso por meio da troca..”48 Assim sendo, 

mercadoria é o valor de uso produzido com a finalidade da troca, socialmente 

produzido e orientado pela troca; é uma produção do alheio, do impessoal; 

trata-se de uma produção com um telos em si mesma, isto é, produz-se 

socialmente para trocar pelo produto de outra produção social, portanto, 

produz-se para produzir mais. 

Não podemos confundir, nos alerta Marx, valor com dinheiro. Até esse ponto da 

exposição, a forma dinheiro ainda não apareceu. Façamo-la aparecer, portanto, 

para darmos prosseguimento a nossa exposição. Dissemos que o valor-de-

troca se manifesta na relação quantitativa em que se trocam valores-de-uso, 

imaginando com isso, talvez, algum experimento ‘robsoniano’ de trocas 

singulares. Isso é praticamente inevitável na exposição genérica e tipificada. 

Contudo, já não podemos perder de vista que a substância do valor é social, 

que mercadoria é a forma que se fundamenta na troca. Acompanhemos Marx 

na exposição da gênese da forma dinheiro49.     

Em primeiro lugar, o valor se manifesta na igualdade abstrata de X da 

mercadoria A = y da mercadoria B, onde o sinal de igualdade é exatamente a 

representação do trabalho abstrato, i.e, do valor. A mercadoria A expressa seu 

valor na mercadoria B; a primeira tem papel ativo e a segunda passivo. Não se 

pode expressar o valor da mercadoria A na própria mercadoria A. A primeira 

expressa seu valor relativamente à segunda, que atua como equivalente50. 

                                                
48 Ibidem. P.48 
49 Faremos um breve resumo do item terceiro do primeiro capitulo d’O Capital. Na edição 
utilizada, p. 54-79. 
50 “A forma relativa do valor e a forma equivalente se pertencem, uma à outra se determinam, 
reciprocamente, inseparáveis, mas, ao mesmo tempo, são extremos que mutuamente se 
excluem e se opõe, pólos da mesma expressão da mesma expressão do valor.” (Ibidem. P.56) 
Para percebermos como o ‘conceito’ de mercadoria é um conceito dialético,em sentido 
hegeliano, como expusemos anteriormente: conceito como suprassunção de determinações 
opostas numa unidade, preservando suas diferenças. Mantenhamos em vista o fato de Marx 
privilegiar a forma material de resolução, ou melhor, de acontecimento da contradição. 
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Portanto, para expressar o valor da mercadoria B, é mister invertermos a 

equação. Por que isto acontece? Porque ao afirmarmos que a mercadoria é 

trabalho cristalizado, “nossa análise as reduz a uma abstração, a valor, mas 

não lhes dá forma para esse valor, distinta de sua forma física” 51. O caráter 

dialético da mercadoria repousa justamente nisso: valor é uma grandeza 

fugidia que só se manifesta concretamente em outra mercadoria. A forma 

equivalente é o grande “espelho” da mercadoria, que nos conduz de um oposto 

ao outro, sem reduzi-los um ao outro; assim acontece quando a mercadoria B, 

em sua forma física concreta (valor de uso) manifesta o valor (trabalho 

abstrato) da mercadoria A, fazendo também com que o trabalho útil (concreto) 

cristalizado na mercadoria B passe por expressão do trabalho humano em 

geral (abstrato), tornando, portanto, o trabalho privado do produtor da 

mercadoria B uma expressão do trabalho social. Isto é o que Marx denomina 

enigma da forma equivalente. 

Não julgamos necessário expor detalhadamente a passagem da forma simples 

do valor apresentada até seu retorno através da escolha de um equivalente 

universal para as mercadorias, a forma dinheiro. Basta que percebamos que se 

mantém a expressão do valor numa única mercadoria, mas se supera os 

inúmeros equivalentes possíveis no dinheiro – eis a forma do equivalente geral. 

É o momento em que o trabalho objetivado na mercadoria supera o caráter 

puramente negativo de ser abstraído de suas qualidades, mostrando-se na 

positividade de ser substância social.  “A forma geral do valor, que torna os 

produtos do trabalho mera massa de trabalho humano sem diferenciações, 

mostra, [...] que é a expressão social do mundo das mercadorias.”52 

Em seu aspecto concreto imediato a mercadoria não se apresenta desta 

maneira. Marx afirma ser necessário, através da abstração dialética, decompô-

la em seus elementos fundamentais. E o meio através do qual se opera esse 

encobrimento do ser-mercadoria pela própria mercadoria Marx chama de 

fetiche; neste se escondem as “sutilezas metafísicas e argúcias teológicas” 53 

da mercadoria. Fetiche é a atribuição de poderes sobrenaturais a algum objeto; 

na sociedade industrial burguesa a mercadoria possui aparentes poderes 
                                                
51 Ibidem. P. 58 
52 Ibidem. P. 76 
53 Ibidem. P. 79 
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sobrenaturais; esses ‘poderes’ manifestam-se justamente na ocultação do 

caráter social da mercadoria. Marx afirma que as relações comerciais 

burguesas se apresentam, na sua imediaticidade, como relações entre “coisas” 

autônomas, como se as mercadorias fossem elas mesmas com as próprias 

pernas oferecerem-se nos mercados; ocultam-se, portanto, todas as 

características sociais que atuam como condições de possibilidade das 

mercadorias mesmas: o trabalho abstrato, i.e., social, a divisão social do 

trabalho baseada no trabalho industrial, a separação do trabalhador dos meios 

de produção, etc. Portanto, fetiche é a capacidade que a mercadoria possui de 

apresentar como material o que é social; de esconder na pura positividade 

material as relações vigentes no modo de produção que a funda. A mercadoria 

nada tem a ver com propriedades físicas nem com as relações materiais 

decorrentes destas propriedades, mas antes, é a forma abstrata da troca 

quantitativa de valores-de-uso; não é possível encontrar um átomo de valor de 

troca em nenhuma pérola. 

Há que se perguntar, entretanto: donde provém tal ‘poder’? A crítica de Marx é 

incisiva: toda a economia política burguesa toma o modo de produção 

capitalista como sendo a manifestação última da história; trata-se do ápice do 

progresso da humanidade, de maneira que é o modo mais natural de os 

homens reproduzirem materialmente suas vidas, se relacionarem entre si, em 

suma, de viverem. Alcançado, portanto, o paraíso burguês, as relações 

comerciais assumem a fantasmagórica aparência de manifestações da 

realidade última das coisas ou, dizendo num jargão mais metafísico, a essência 

do mundo é mercantil. Impossível se torna, portanto, que nessas condições a 

burguesia possa ela mesma ver o caráter social e histórico de sua gênese e 

fundamentação: de modo que havia história e agora não há mais. Aqui 

pretendemos, a partir das indicações de Marx, apontar para as circunstâncias 

sócio-históricas que possibilitam isso a partir da fundamentação filosófica que 

recebeu do pensamento moderno, como veremos. 
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3.2. Trabalho: Apropriação e Alienação 

 

Vimos que Marx opera com distinções entre trabalho concreto, abstrato, etc. 

Agora é o momento de tentarmos uma caracterização mais clara do que seja 

trabalho para Marx; precisamos evidenciar algumas das ambigüidades para as 

quais acenamos na nota de rodapé número vinte e nove. 

É evidente pelo que já temos exposto que Marx há de partir do trabalho 

assalariado, do operário industrial moderno54. Este trabalhador é caracterizado 

essencialmente por ser produtor de algo que lhe é alheio; precisa se submeter 

à divisão do trabalho, atuar através dos meios de produção de outrem e não se 

apropriar de sua própria produção. A mercadoria enquanto objetivação do 

trabalho humano potencial se opõe como um poder extrínseco ao produtor, de 

modo que este produz mercadorias para poder se apossar de mercadorias. 

Este tipo de trabalho é o que Marx denomina trabalho alienado. Por alienação 

Marx compreende:  

 

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o 

trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, 

mas que existe independentemente, fora dele e a ele estranho, e se 

torna um poder autônomo em oposição com ele; que a vida que deu 

ao objeto se torna uma força hostil e antagônica. 55  

 

Além do ponto de vista dos produtos, i.e. mercadorias que ao trabalhador se 

opõe, Marx mostra também que, se o produto é alienado e alienante, é 

necessário que a atividade que o gera seja, ela mesma uma atividade da 

                                                
54 Evidenciar-se-á que as ambigüidades referidas não são ‘problemas’ para Marx, pois, não há 
de ser necessário para o materialismo caracterizar o trabalho burguês e um ‘outro’ trabalho, 
talvez ideal. Marx tem consciência e assume explicitamente que produção e produto são 
sempre correlatos nas sociedades, de modo que uma forma social engendra sua forma de 
trabalho e vice-versa. A caracterização positiva de outra modalidade de trabalho concreto só há 
de ser possível com a análise de outra formação social – embora fique claro que há a 
pressuposição de uma possibilidade de apropriação que não seja alienada, a partir da 
superação do capitalismo e da propriedade privada. Sem falar também, na ressalva 
metodológica já feita: a dialética materialista não permite uma determinação radical da situação 
de outra formação histórica.  
55 MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Trad. Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 
1989. P. 160. Grifos no original. 
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alienação e uma alienação da atividade. 56 Ora, na medida em que para 

subsistir tal trabalhador precisa se submeter às necessidades e imposições da 

divisão do trabalho, não se trata de um trabalho concorde a suas aptidões e 

potencialidades. É um trabalho forçado. Por isso, tal trabalho é 

necessariamente uma negação do trabalhador que, “só se sente em si fora do 

trabalho, enquanto no trabalho se sente fora de si” 57. 

Observemos a compreensão metafísica de Marx e seu remetimento a uma 

problemática hegeliana. Marx compreende que o homem é um (sujeito) ser 

essencialmente social (genérico, no sentido de pertencente a um gênero) que 

possui a capacidade/necessidade de transformar o que lhe é exterior 

(natureza) em meio de subsistir. Assim sendo, trabalho é o movimento deste 

sujeito transformando a realidade para subsistir. Ensina-nos Marx que,  

 

É precisamente na ação sobre o mundo objetivo que o homem se 

manifesta como verdadeiro ser genérico. Tal produção é a sua vida 

genérica ativa. Através dela, a natureza surge como sua obra e a 

sua realidade. Por conseguinte, o objeto do trabalho é a objetivação 

da vida genérica do homem: ao não reproduzir-se apenas 

intelectualmente, como na consciência, mas ativamente, ele duplica-

se de modo real e intui o seu próprio reflexo num mundo por ele 

criado. 58 

 

Contudo, o homem, diferentemente dos animais, não é fixamente determinado 

na busca apenas de suas ‘necessidades naturais’ (compreenda-se por 

naturais: as mesmas necessidades compartilhadas com os animais, como 

comer, beber, etc.), mas antes, é plenamente homem quando exerce seu 

trabalho depois de saciadas estas necessidades (ou melhor, sacia estas 

necessidades a partir do trabalho que lhe convém), isto é, trabalha livremente. 

Neste modo de trabalho de trabalho livre o sujeito se exterioriza, objetiva seu 

trabalho e se reconhece nele. Tornar o mundo objetivo, ou melhor, produto de 

                                                
56 Ibidem. P. 162. 
57 Ibidem, idem.  
58 Ibidem. P. 165. Grifos no orginal. 



38 

trabalho objetivo é pôr a atividade do sujeito como essência subjetiva59 do 

mundo objetivo. Por isso o trabalho alienado acontece na sociedade das 

relações coisificadas: há para Marx uma distinção entre objeto e coisa. Objetivo 

é aquilo que é externo ao sujeito, mas que foi tocado pelo espírito criador 

subjetivo, assim como em Hegel, é objetivo aquilo que é subsumido pela razão 

e tornado concreto (racionalmente apropriado). Objetivo é o pólo 

‘complementar’ do sujeito moderno60. Do mesmo modo que Hegel descreve a 

exteriorização do Espírito absoluto de modo que, o saber máximo é o auto-

reconhecimento do Espírito em toda a realidade possível, Marx descreve a 

exteriorização do ser social de modo que a essência subjetiva do mundo será 

reconhecida no e pelo trabalho. Após a análise do pensamento cartesiano 

retomaremos esta questão ‘subjetivo-objetiva’ em Marx. 

Portanto, o trabalho alienado transforma a atividade humana por excelência em 

simples meio de subsistência. É digna de nota esta consideração do trabalho 

como traço ontológico do homem e não como mero acessório. A possibilidade 

do trabalho livre como atividade realizadora do sujeito é a contrapartida de 

Marx ao trabalho burguês alienado. Uma vez que o trabalho é o traço essencial 

do homem enquanto ser genérico, trabalho como simples meio de subsistência 

transforma a existência genérica enquanto tal em meio: funda a possibilidade 

da coisificação das relações sociais. Se o homem não se reconhece no produto 

de seu trabalho, mas antes, enxerga ali uma oposição extrínseca, degrada os 

outros e seus trabalhos também ao nível de simples meio de subsistir.  

 

[...] a afirmação de que o homem se encontra alienado da sua vida 

genérica significa que um homem está alienado dos outros, e que 

cada um dos outros se encontra igualmente alienado da vida 

humana. 61 

 

 

                                                
59 “A essência subjetiva da propriedade privada, a propriedade privada enquanto atividade para 
si própria, como sujeito, como pessoa, é o trabalho.” Ibidem. P. 183 
60 Analisar as raízes desta cisão e deste esforço reconciliador é justamente o foco deste 
trabalho. 
61 Ibidem. P. 166. Grifos nossos.  
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3.3.   Trabalho-mercadoria  

 

Constatamos na análise precedente que a produção de mercadorias é uma 

espécie de produção que se realiza na, pela e para a troca. Constatamos 

também que o trabalho analisado por Marx é caracterizado como trabalho 

alienado e alienante. O que ainda não analisamos é que, para que a este tipo 

troca seja socialmente estabelecido é necessário que os produtores se 

confrontem socialmente como sujeitos livres, mais precisamente, como livres 

proprietários. Trata-se de um pressuposto da sociedade industrial burguesa 

que os todos (os burgueses) são igualmente livres e igualmente proprietários62. 

O que já mostra, à primeira vista, suas contradições. As condições desta 

liberdade absoluta serão mais bem esclarecidas a partir da análise da 

metafísica do sujeito que trataremos adiante, dialogando com Descartes. Agora 

precisamos nos ater na propriedade. Do ponto de vista histórico, inúmeras são 

as portas de entrada para a ‘modernidade’: há os que perdem suas posses e 

prestígio, os antigos nobres, há os que herdam parte destas posses, há os 

burgueses enriquecidos pelo comércio e exploração das colônias e há, 

principalmente, inúmeros pequeno-burgueses intermediários, de poucas ou 

mesmo nenhuma posse; sem falar, é claro, nos camponeses expropriados ou 

emigrados para as cidades. Isto apenas para mostrar que as relações sociais 

se tornam, já de saída, essencialmente excludentes uma vez que, se todos são 

igualmente ‘livres’, nem todos são, efetivamente, igualmente proprietários; na 

verdade, todos são livres para possuir e não livres possuidores, ou seja, são 

livres para comprar mercadorias. Existem os proprietários grandes, os 

menores, e uma massa ‘indiferenciada’ de excluídos – externamente 

indiferenciada, uma vez que, em seu interior existem inúmeros tipos sociais. O 

mundo passa a ser regido pela produção, cada vez mais industrial, 

mecanizada; e a maior parte não é detentora destes mesmos meios de 

produção – a maior parte não é livre para participar do festim paradisíaco da 

troca mercantil que, lembramos, é para todos os que são iguais perante a 
                                                
62 Marx afirma que a burguesia “reduziu a dignidade pessoal a simples valor de troca e, em 
lugar das inumeráveis liberdades estatuídas e arduamente conquistadas, erigiu a liberdade 
única e implacável do comércio.” (Cf. MARX & ENGELS. 2007, p. 27. Grifo no original.) Salta-
nos aos olhos algo que parece inusitado na história das idéias – teria Marx relativizado a idéia 
de liberdade dando a entender que existem modalidades diferentes desta?    
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posse. A consciência do bom burguês, para garantir o seu sono, o tranqüiliza: 

ora, os que não possuem bens ou terra possuem força para trabalhar!63 

Surgiu a mais estranha e rentável mercadoria já conhecida: a força de trabalho. 

A sociedade moderna se configura, portanto, no livre-comércio de mercadorias 

socialmente estabelecido. É importante sempre ressaltarmos o socialmente 

estabelecido, a fim de evitarmos simplificações tacanhas. Sendo, portanto, o 

fundamento desta sociedade a troca, os que nada possuem comparecem, eles 

mesmos, à praça para vender (trocar por outras mercadorias, já que toda 

compra é venda e vice-versa) sua capacidade para trabalhar. Temos aqui a 

coisificação das pessoas64. O trabalho assalariado substitui as antigas relações 

de trabalho: o lavrador não lavra mais sua pequena terra para subsistir, nem o 

escravo sucumbe aos maus tratos para obter alimento; ambos passam a ser 

iguais aos superiores e, possuidores, proprietários de suas próprias 

capacidades de trabalho, em suma: são ‘livres’.  

Se lembrarmo-nos que a forma equivalente é o elemento ‘mágico’ da economia 

capitalista, perceberemos que a força de trabalho enquanto mercadoria já está 

presente desde o primeiro momento da exposição. Tal circularidade torna-se 

explícita quando pensamos: a forma equivalente, ao manifestar fisicamente o 

valor de uma mercadoria já está de antemão expressando o trabalho útil 

concreto como abstrato e, com isso, transformando trabalho privado em 

trabalho social; mesmo que produza um elemento singular para trocar pelo 

próprio sustento, o trabalhador moderno já está numa relação mercantil 

socialmente definida que o coloca na condição de objeto-produtor, cuja 

qualidade específica positiva é apenas ser social. A burguesia obriga todas as 

nações à “introduzirem em seu seio a chamada civilização, isto é, compele-as a 

tornarem-se burguesas. Em suma, plasma um mundo à sua própria imagem.”65 

                                                
63 Neste sentido, ‘força de trabalho’ enquanto mercadoria é alienação uma vez que o 
trabalhador não vende um produto, uma obra (ergon), mas antes, vende por algum tempo 
(aliena!) suas aptidões, suas capacidades — num termo aristotélico: sua dynamis. 
64 Marx afirma: “Esses operários, compelidos a venderem-se a retalho, são uma mercadoria 
como qualquer outro artigo do comércio e, portanto, estão igualmente sujeitos a todas as 
vicissitudes da concorrência, a todas as flutuações do mercado.” Ibidem, P. 35. Grifos nossos. 
65 Ibidem, p.31. 
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4. DESCARTES: A FUNDAMENTAÇÃO FILOSÓFICA DO SUJEITO PURO 

 

4.1. Determinação da situação cartesiana fundamental 

 

Expusemos o modo como Marx, através da bem acabada forma mercadoria, 

caracteriza fundamentalmente o modo de produção capitalista e suas relações. 

Agora retrocederemos na história para tratarmos do sujeito moderno, bem 

como sua necessária oposição, o objeto, tomando o pensamento de Descartes 

como ponto de apoio. Com isto pretendemos 1) esboçar uma exposição da 

situação fundamental do pensamento cartesiano, 2) expô-lo no aspecto 

estritamente filosófico que desejamos abordá-lo para então 3) verificarmos a 

legitimação de uma práxis vigente num discurso filosófico aparentemente 

epistemológico ou transcendental. Com isto acreditamos poder mostrar como a 

dicotomia idealmente fundada por Descartes e materialmente vivida pela 

burguesia estrutura-se como fundamento histórico das contradições sociais que 

Marx expõe e combate, isto é, as contradições sociais do modo de produção 

capitalista industrial. 

René Descartes vive quase que exatamente a primeira metade do século XVII, 

período extremamente turbulento da história européia, sacudida pelo chamado 

Renascimento e pelo abalo definitivo dos cânones medievais. Aristóteles e a 

Igreja não eram mais detentores da verdade. A Europa que, por um lado sofria 

essa turbulência cultural, por outro, sustentava-se materialmente graças a uma 

expansão territorial e mercantil que sugava suas colônias como um parasita já 

desde o século anterior. A racionalidade medieval já vinha sendo 

concretamente ‘substituída' pela racionalidade burguesa ou mercantil; a 

necessidade de novos mercados, de monopólios, de guerrear entre si pelas 

colônias e monopólios já fazia parte do ethos europeu. A ratio66 já estava 

                                                
66 Pretendo evocar aqui o sentido originário de ratio no mundo romano: dividir, separar os 
lucros ou produtos, etc. “Ratio [...] contagem, sagacidade, cálculo. Ratio é o auto-ajustamento 
com o que é correto”. É preciso não perder de vista o fundamento histórico do caráter 
matemático da ratio. Cf. HEIDEGGER, Martin. Parmenides. Trad.: André Schuwer e Richard 
Rojcewicz. Indiana University Press, 1992. p.50. 
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instaurada como medida de compreensão da realidade. Nada melhor que um 

filósofo matemático para legitimá-la intelectualmente.   

Os primórdios dessa nova formação cultural são marcados, de saída, por um 

radical ceticismo. Falta a pedra fundamental para sustentação dos valores, do 

conhecimento, da moral, em suma: falta uma possibilidade de relação com a 

verdade. É com essa incumbência que Descartes desponta filosoficamente; 

considera as ‘Humanidades’ que lhe foram ensinadas como inúteis. Notemos a 

perspicácia de Descartes: o modo de compreensão de realidade ensinado pelo 

colégio jesuíta não refletia mais as condições concretas da realidade: era 

‘medieval’ demais. Assume a tarefa histórica que acredita ter recebido por 

revelação em seus sonhos: unificar os conhecimentos humanos a partir de 

bases seguras. É preciso ter um novo ponto de partida, uma única certeza 67.  

Marcuse aponta um importante elemento que perpassa a modernidade até 

Hegel: não houve, antes deste, uma clarificação, uma definição de razão. As 

principais características do conceito de razão moderno são68: a) o mundo, a 

natureza é racional em sua estrutura e através do conhecimento que lhe seja 

conforme se torna possível transformá-la; 2) a razão não era subordinada às 

ordens sociais vigentes, mas antes, deveria transcendê-las até que a vida 

pudesse tornar-se conforme a razão, até que esta se realizasse efetivamente 

na práxis — o critério de controle é a razão; 3) a razão é a característica 

universal de sujeitos pensantes; 4) a razão unifica, não só o mundo natural, 

mas também o sócio-histórico – reconhece-se que o conceito de razão implica 

necessariamente na liberdade de agir segundo esta mesma razão, e 5) 

liberdade de agir segundo a razão fora identificada com a práxis científica que 

descobria e liberava as potencialidades ocultas na natureza, segundo sua 

vontade 69. Estas breves descrições perpassam Descartes e seus sucessores 

até Hegel, e nos possibilitam o acesso a situação cartesiana. Transformar o 

real para viver, transcender as formas obsoletas de estruturação social e 

                                                
67 “A razão era o slogan crítico desta classe [média] que, com a razão, combatia todos os que 
se opunham ao seu desenvolvimento político e econômico.” Marcuse, 2004,. P. 220. 
68 Cf. Ibidem, p. 221-223.  
69 “Desde Descartes, proclamava-se que a teoria poderia descobrir a estrutura racional do 
universo e a razão, se se esforçasse, poderia vir a ser o critério da vida humana. O 
conhecimento teorético e racional da verdade implica, pois, o reconhecimento da “falsidade” de 
uma realidade ainda não submetida aos critérios da razão. A natureza inadequada da realidade 
estabelecida força a teoria a transcende-la, a tornar-se idealística.”  Ibidem. P 161 
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reconhecer a realidade e a liberdade70 de todos os homens não são traços 

‘negativos’ enquanto tais. Suas respectivas contrapartidas especificamente 

européias é que expõem suas reais motivações: transformar o real através da 

dominação asseguradora do método, transcender as formações sociais 

visando a absoluta liberdade do comércio e reconhecer a liberdade racional do 

outro enquanto proprietário de mercadorias. Após analisarmos o texto 

cartesiano retornaremos a estas contradições epistêmico-mercantis.   

 

4.2. Meditações Epistemológicas?71 

 

Nas Meditações, trata-se o problema do conhecimento. Como é possível 

assegurar um conhecimento verdadeiro, ou em outras palavras, como é 

possível atingirmos a verdade? Temos a introdução do problema e a 

perspectiva pela qual Descartes o abordará: a do método. Em primeiro lugar, é 

necessário suspender todos os ‘conhecimentos’ que já possuímos ou 

acreditamos possuir – em sua maior parte recebidos de outrem (a tradição) – e 

perceber que não é necessário provar a falsidade de todos os juízos que se 

afigurem como dúbios; basta ir aos alicerces de tais opiniões que estas se 

desmoronarão. Tal procedimento cartesiano ficou conhecido como dúvida 

metódica. Os juízos que tomamos por mais certos inicialmente são os que 

procedem dos sentidos e por isso serão estes os primeiros a serem submetidos 

à dúvida. Quando percebemos que os sentidos às vezes nos enganam, 

quando, por exemplo, tomamos uma coisa por outra por estarmos mal 

colocados para observá-la, torna-se necessário suspender os juízos que deles 

procedem, pois “a cautela manda jamais confiar totalmente em quem já nos 

enganou uma vez”72. E ainda mais: não sonhamos às vezes com tamanha 

intensidade que tais sensações parecem reais? 

                                                
70 Talvez neste ponto Marcuse esteja sendo demasiado benevolente com o euro-centrismo de 
seus compatriotas: seria preciso examinar mais acertadmente se a modernidade européia 
realmente reconhece a liberdade e a ‘racionalidade’ do outro a partir de 1492. Ao nosso ver, 
“todos” são [apenas] os burgueses europeus.  
71 Atentemos, daqui em diante, que o idealismo cartesiano ainda não faz as distinções entre 
entendimento e razão, e principalmente, entre idéia e representação. Seu primeiro grande 
herdeiro alemão, Kant, é quem alicerça tais divisões. 
72 DESCARTES. Meditações. In: Os Pensadores. Editora Nova Cultural, 2000. P. 250 



44 

Entretanto, mesmo que tudo o que até agora conhecemos através dos sentidos 

seja imaginário, é necessário perceber que algumas coisas mais simples e 

universais existem, como fundamento delas, tais como a natureza corpórea em 

geral, a extensão, a figura, quantidade, tempo e etc. Por isso as ciências puras 

(ramos da matemática) são menos dúbias que as ciências empíricas: aquelas 

não questionam a existência das coisas em si mesmas. Em suma, o aspecto 

formal da realidade é mais real uma vez que se refere apenas à subjetividade 

cognoscente. Isto ficará mais claro adiante.  

Descartes assume que admite a idéia de um Deus artífice, mas Ele pode 

querer que nos enganemos sempre que intentamos conhecer algo – trata-se da 

famosa hipótese do gênio embusteiro. Com tal hipótese, nada temos a não ser 

a falsa crença de que conhecemos. A partir de tais considerações iniciais, 

Descartes, assim como Arquimedes, quer apenas um ponto seguro para poder 

“mover o mundo”. Apenas uma certeza ou se convencer de que nada é certo. 

Seu ponto de partida para alcançar tal certeza é a dúvida: duvido de tudo, nada 

existe. O gênio embusteiro o engana. E aqui está a chave do argumento: se ele 

o engana, ele (Descartes) é algo. O que é ainda não é sabido, mas está certo 

de que é enganado sempre que tenta conhecer algo. Das antigas 

considerações que possuía, aquelas que chamava corpo e alma lhe pareciam 

se formar por si mesmas. Mas, se o gênio embusteiro existe não é possível 

para Descartes manter alguma certeza sobre o corpo; e o único atributo seguro 

da alma é o pensamento. Ele agora sabe que é aquele que procura saber o 

que é. E as outras faculdades (sentir, imaginar, etc.), mesmo que seus 

conteúdos sejam imaginários ou falsos, é necessário admitir que ele as possui, 

que se tratam, pois, de modos de pensamento. Neste momento, Descartes 

afirma ser uma res cogitans (coisa pensante). 

Voltando sua atenção para analisar o mundo exterior – agora imbuído da 

cautela da dúvida –, Descartes lança mão do exemplo do pedaço de cera: tem 

uma determinada forma, odor, textura e etc.; de repente, se aproximarmo-lo do 

fogo, eis que todas estas qualidades que pareciam ser claramente conhecidas 

desaparecem. Trata-se da mesma cera? É necessário confessar que sim, e 

ninguém pode refutá-lo. Todavia, para Descartes nós não vemos que a cera 

permanece a mesma, mas, julgamos isto. Portanto, tal juízo não é obra dos 
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sentidos, mas sim do entendimento. E o fato de que ele, Descartes, julga isso 

reforça mais uma vez que ele é. Reconhecemos os corpos através do 

entendimento e assim sendo, nada é de mais fácil asseguramento que a 

existência do espírito. E assim encerra a segunda meditação: com a certeza de 

que é uma coisa pensante (res cogitans) e os corpos, quer existam quer sejam 

apenas idéias, são substâncias extensas (res extensa) – ou melhor, se fundam 

na idéia [representação] que ele possui de extensão. 

A única certeza, portanto, é: eu sou, isto é, aquele que pensa, e que também 

duvida, sente e etc., na medida em que estes são modos de pensar. E o fato 

de ter certeza de que é implica necessariamente em saber qual o critério de 

averiguação de qualquer juízo; para Descartes, tal critério é conceber clara e 

distintamente no espírito, o que, ainda que ambíguo, interpretamos como 

conceber a idéia de algo sem infringir nenhuma norma lógica, ou seja, 

conhecer apenas pelo entendimento, só o que é inteligível (como por exemplo, 

a forma da certeza: a) Duvido de tudo; b) não posso duvidar apenas de que 

duvido; c) se duvido, penso; d) se penso, logo existo.) A única possibilidade de 

me enganar quanto a um juízo deste tipo seria assumindo a hipótese do gênio 

embusteiro, mas, ainda assim, assumindo que um juízo aritmético como 2 + 3 = 

5 me é concebível da mesma forma como tenho certeza de que sou (isto é, 

clara e distintamente no espírito e neste caso isto implica também em nenhuma 

“mistura” com a extensão), tal juízo está acima de qualquer dúvida.    

As idéias em geral, consideradas nelas mesmas, não podem ser falsas na 

medida em que o sujeito as tem. Vontades, desejos e afecções, da mesma 

forma, podem referir-se a objetos inexistentes, mas são reais em si mesmas 

uma vez que foi reconhecido que o espírito é. Cabe analisar agora a fonte das 

idéias. Aquelas que são concebidas claramente parecem proceder do próprio 

espírito (inatas) enquanto parecem vir de fora ou até mesmo ser criações do 

próprio espírito. Se as aprendêssemos com a natureza, teríamos idéias claras 

e distintas das sensações e não dúbias como as que atualmente possuímos. 

Não podemos distinguir, por exemplo, se o calor é ausência de frio ou se o frio 

é ausência de calor. Idéias enquanto formas de pensar são indistintas, 

entretanto, as que concebemos que se conformam às substâncias (claras e 

distintas) parecem possuir mais realidade objetiva, enquanto as que se 
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conformam aos acidentes (imagens) são confusas e indistintas, conforme o 

exemplo acima.  

O próximo argumento é um dos principais fundamentos do pensamento 

cartesiano. Uma vez reconhecido que o espírito é uma substância finita e 

pensante e ainda, imperfeita (uma vez que, se equivocar é um sinal de 

imperfeição), como explicar que tal espírito possua em si a idéia do infinito? 

Apelando para a noção de causalidade, Descartes afirma 

 

[...] mesmo que a idéia de substância esteja em mim, pelo próprio 

fato de ser eu uma substância, não teria a idéia de uma substância 

infinita, eu que sou um ser finito, se ela não tivesse sido colocada em 

mim por alguma substância que fosse de fato infinita. 73 

 

Em suma, não pode haver mais no efeito do que há na causa. E à medida que 

esta idéia se impõe por si mesma e possui, em termos cartesianos, mais 

realidade objetiva, está claro que ela é a causa das idéias concebidas clara e 

distintamente. Descartes identifica a idéia do infinito com a idéia que possui de 

Deus. Certas idéias, como aquelas que possuímos dos homens, animais e etc., 

podem ser criações do espírito, mesclas da sua própria idéia com a idéia de 

Deus, mas suas propriedades formais [matemáticas], como extensão, 

profundidade e etc., o espírito não pode criar, donde afirma Descartes provirem 

da idéia de Deus. Como vimos, as idéias em si mesmas não podem ser falsas; 

falsidade formal e verdadeira só pode existir nos juízos mas as idéias podem 

possuir certa falsidade material, como aquelas que possuo do frio e do calor, 

devido ao fato de estas não provirem da idéia de Deus e sim serem criadas do 

nada, a partir do próprio espírito (eu-imperfeito). Segue-se que extensão, 

duração e demais propriedades matemáticas não estão formalmente em mim, 

mas eminentemente, posto que são modos de substância (res extensa) e já foi 

averiguada a realidade objetiva das substâncias74. 

                                                
73 Ibidem. P. 281 
74 É importante observarmos como a subjetividade solipsista é fundamento da realidade para 
Descartes. Muito mais do que apenas uma garantia de asseguramento epistemológico, o ego 
cogito é a primeira certeza enquanto fundamento do conhecimento e mais ainda, é 
dialeticamente a primeira como aquela certeza que sempre retorna a si mesma quando se volta 
para fora. (“... se julgo que a cera existe, pelo fato de que a toco, resultará também a mesma 
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O próprio Descartes se coloca a seguinte objeção a respeito da idéia do infinito: 

por que o espírito não pode “criá-la” como negação da idéia do finito? A 

existência positiva da idéia de infinito é assegurada pela própria imperfeição do 

espírito, já que duvidar e inquirir são faltas (imperfeições). Mesmo sendo 

incompreensível, dado que a causa é sempre superior ao efeito, tal idéia existe 

positivamente. Afirma ele,  

 

E, então, por ser uma coisa pensante e possuir em mim alguma idéia 

de Deus, qualquer que seja a causa que se atribua à minha 

natureza, é preciso confessar que ela deve ser de igual maneira uma 

coisa pensante e possuir em si a idéia de todas as perfeições que 

atribuo à natureza divina. 75 

 

Desta forma, a existência de (da idéia de) Deus pode garantir a existência de 

todas as coisas, posto que para que as coisas continuem sendo no tempo é 

necessário o mesmo princípio causal. Se uma tal capacidade mantenedora do 

real – assumindo que as coisas fossem criações do espírito apenas – fosse do 

próprio espírito, é certo que deveríamos poder conceber sua idéia. E, posto que 

à idéia de Deus aderem-se os predicados de perfeição e completude, este não 

pode ser embusteiro uma vez que o embuste caracterizaria uma falta, uma 

necessidade. Agora se trata de aprofundar os conhecimentos que possui de 

Deus e de seu próprio espírito. Tem como claras as idéias de ser uma res 

cogitans não extensa e a idéia de Deus. O que é o espírito? Uma ponte entre 

Deus e o nada, um “meio-termo ontológico”. A capacidade de julgar é recebida 

de Deus, mas e o erro? Segundo ele, o erro não é uma capacidade do espírito, 

mas, justamente uma amostra de sua imperfeição, uma falta. Nesse sentido, o 

erro não é real, é falta de uma coisa que o espírito deveria possuir. Quais são, 

então, as fontes do engano? A capacidade de conhecer do espírito é limitada e, 

Descartes não vê razões para ‘se queixar’ disso com Deus. Normalmente um 

artífice não coloca toda a sua perfeição em apenas uma parte de sua obra. 

                                                                                                                                          
coisa, isto é, que eu sou; se o julgo porque minha imaginação me convence disso, ou por 
qualquer outra razão que seja, inferirei sempre a mesma coisa”, isto é, cogito ergo sum.) 
Ibidem. P. 267. Grifos nossos. 
75 Ibidem. P. 286 
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Reconhece-se a finitude do conhecimento humano imaginando-o, ou melhor, 

comparando-o sempre com o conhecimento infinito, i.e., de Deus. E ainda, se o 

entendimento opera apenas com idéias, já vimos que nele não pode operar-se 

nenhum tipo de engano (quando consideramos as idéias nelas mesmas). 

Assim sendo, cabe analisar a vontade (livre-arbítrio). Esta não pode encontrar 

parâmetro de comparação maior do que ela mesma (considerada formal e 

precisamente nela mesma); não nos damos conta de sermos obrigados a 

afirmar, querer ou inquirir qualquer coisa que seja; donde Descartes infere a 

“imagem e semelhança”76 do espírito humano com Deus. Portanto, inclinações 

que conduzem ao equívoco não são imperfeições da vontade, mas sim do 

conhecimento, uma vez que o erro é uma assimetria entre o conhecimento que 

temos das coisas e as inclinações da vontade. Se mantivermos sempre em 

mente que primeiro devemos conhecer clara e distintamente as coisas para 

depois nos lançarmos a elas, sem dúvida, afirma ele, atingiríamos o 

conhecimento da verdade. Ou, em termos cartesianos, “o conhecimento do 

entendimento deve vir antes da determinação da vontade”77.  Segue-se que o 

equívoco é mais que uma simples falta e sim um mau uso do livre arbítrio.  

Agora é o momento de dirigir o espírito para as coisas materiais, na quinta 

meditação, visto que estes foram os primeiros juízos a serem postos sob a 

égide da dúvida cartesiana. Primeiramente analisará as idéias que possui das 

coisas. Aquelas idéias que são concebidas clara e distintamente, a saber, 

largura e profundidade (idéias gerais) e, em particular, aquelas concernentes a 

aspecto, movimento e duração78 e possíveis de serem enumeradas (ou seja, as 

propriedades matemáticas em geral) se “... coadunam tão bem com minha 

natureza que, quando começo a descobri-las, não parece que aprendo algo 

novo, mas que me lembro de alguma coisa que já sabia anteriormente...” 79 ou 

seja, são como que reminiscências. Assim como a idéia de Deus, tais 

conteúdos matemáticos são inatos. E o argumento que fundamenta é o 

mesmo: tais coisas não são um puro nada, e posto que não as cria ele mesmo 

(o próprio espírito), só podem ser a priori e possuírem realidades imutáveis. 

                                                
76 Ibidem. P. 296 
77 Ibidem. P. 288.  
78 Ibidem. P. 303 
79 Ibidem. P. 304 
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Como, por exemplo, a idéia de um ente matemático, um quadrado ou um 

triângulo: toda vez que as concebo não me é possível não conceber suas 

respectivas propriedades (como a soma dos ângulos de um triângulo ser 

sempre 180º) mesmo que não pense nelas80. E a partir disso, acredita 

Descartes possuir mais um argumento para provar a existência de Deus: a 

idéia de Deus, a qual ele atribui todas as perfeições possíveis não seria 

possível se também não possuísse por ela mesma a existência: ou seja, no 

que concerne a Deus, é impossível separar essência e existência, assim como 

é impossível privar um ente matemático de suas propriedades ou uma 

montanha de uma vale. 81 Logo, qualquer certeza82 depende, mesmo que nela 

não pensemos, da idéia de Deus. Esta garante a imutabilidade das essências. 

Até agora, mesmo que as naturezas corpóreas não existam externamente, elas 

servem de demonstrações geométricas.  

Não restam mais dúvidas de que as coisas materiais podem existir fora do 

espírito, uma vez que somos capazes de concebê-las matematicamente, Deus 

pode tê-las criado. Esse é o fio condutor da sexta e última meditação. Agora 

Descartes precisa proceder a uma distinção dos modos de pensamento que 

concernem ao espírito em si mesmo e ao corpo, ou seja, o entendimento e a 

imaginação respectivamente. Da essência de um ente matemático, Descartes 

afirma poder imaginá-lo, isto é, torná-lo “como presente aos olhos do [...] 

espírito”.83 Entretanto, é possível também concebê-lo sem o uso da 

imaginação, da mesma forma que é possível conceber uma figura plana de mil 

lados – o que seria impossível de imaginar. Por isso, afirma que a ausência da 

                                                
80 Descartes se utiliza da doutrina aristotélica de potência e ato como lhe fora passada pelos 
medievais. O ser de Deus, na medida em que possui os atributos da perfeição, não pode vir-a-
ser nada mais, isto é, é forçosamente necessário que atualidade e potencialidade se 
identifiquem na identidade absoluta de Deus – é ato puro, como o motor imóvel aristotélico. Do 
mesmo modo que um ente matemático, por ser uma abstração, não pode ser separado de 
suas potencialidades: conceber uma figura plana de três lados é já conceber que a soma de 
seus três ângulos é igual a dois ângulos retos, etc. 
81 Ibidem. P. 306 
82 Aqui precisamos compreender atentamente o raciocínio cartesiano: a subjetividade que 
duvida se garante a si mesma numa espécie de constante curto-circuito, i.e., está certa que 
existe porque duvida enquanto duvida. Aqui Descartes toma a idéia de Deus e todos os seus 
infinitos atributos para garantir que a subjetividade continue sendo mesmo quando não duvida; 
que os conhecimentos que adquire não precisem ser novamente adquiridos e postos 
novamente à prova pela dúvida. De qualquer modo, a prioridade ontológica é da res cogitans 
que ‘se apóia’ na idéia de um ser sumamente bom, perfeito, completo, infinito, potencial e atual, 
etc.  
83 Ibidem. P.314 



50 

faculdade de imaginar em nada alteraria sua res cogitans, e por isso, é 

necessário descobrir qual a fonte da imaginação. Se supusermos que o espírito 

está ligado a um corpo e, à medida que o ato de conceber é como uma volta do 

espírito para si mesmo (reflexivo) e o ato de imaginar é presentificar alguma 

forma, ou melhor, idéia de extensão, segue-se que a imaginação se volta para 

algum corpo (se é que corpos existem) ou para idéia que forma de si mesma. E 

este é o melhor argumento, uma vez que não foi possível comprovar 

necessariamente a existência de corpo algum. Uma vez que as idéias que o 

hábito o convenceu de que possuía dos corpos são, em sua maior parte, 

concernentes aos sentidos (odores, sons, sabores e etc.), convêm descobrir o 

que é sentir e, se possível for, descobrir algum argumento que prove a 

existência dos corpos.  

Descartes argumenta que julgava receber as sensações das coisas externas. 

Mas analisando meticulosamente não encontra nada que prove tal existência; 

não há, segundo ele, uma relação de necessidade objetiva entre estar na 

presença de um objeto e sentir alguma coisa. E como nos sonhos somos 

capazes de criar essas mesmas sensações, não há como provar a existência 

de objetos exteriores e, ainda mais, isto se deve particularmente ao fato de a 

essência do espírito ser distinta da natureza corpórea; o que julgamos saber 

pelos sentidos nada mais é que hábito. É possível ao espírito conceber sem 

sentir ou imaginar, mas é impossível imaginar ou sentir sem o espírito, donde 

infere que, mesmo estando possivelmente ligados, a res cogitans é essencial e 

de maior dignidade ontológica que a extensa. Entretanto, observa ele, o 

intelecto é uma faculdade ativa, isto é, pode conceber ou não idéias, duvidar, 

concordar e etc. baseada apenas em si mesma, mas, a sensibilidade é uma 

faculdade passiva e, sendo que é distinta do espírito, recebe suas impressões 

de alguma outra coisa que não o espírito. Tais coisas só podem ser ou a 

natureza corpórea ou o próprio Deus. Aparece enfim uma possibilidade de 

assegurar a existência do mundo material, mas que não ultrapassa a 

possibilidade.  

O mundo e o outro só são ‘certificáveis’ (i.e. reais) enquanto categoria da 

quantidade – isto é, o pressuposto metafísico é capitalístico na prática; o capital 

se assegura das existências quantitativas de sua mercadoria-trabalho. 
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Fundado numa dicotomia que lhe exige a apropriação de tudo que lhe é 

exterior, o europeu se expande pelo mundo. O mundo é extensão e como tal, 

deve ser medido, esquadrinhado, como todas as riquezas materiais dos 

trópicos – deve ser transformado na “quantidade mais abstrata” possível: o 

capital. Dizendo de forma mais clara: o único modo de apropriação do real, isto 

é da extensão, é através de suas “qualidades” formais (abstratas). Como 

esboçamos anteriormente, o processo de mercantilização da realidade é um 

contínuo processo de esfacelamento das ‘qualidades’, das diferenças que se 

tornam irrelevantes desde que se obtenha o resultado quantitativo esperado. 

Fizemos um retrato do ‘homem moderno’ que nos aparece nos livros; um 

homem abstrato, um ser humano, desprovido de materialidade, ancestralidade 

ou qualquer outra qualidade: uma essência pura, absolutamente livre, com a 

vontade do tamanho da vontade de Deus; uma forma sem qualquer conteúdo. 

Ressaltemos, para prepararmo-nos para a próxima sessão que, não se trata de 

afirmar uma necessidade histórica hegeliana – trata-se muito mais de observar 

um processo que é fruto de inúmeras lutas históricas, é a efetivação de 

possibilidades que dormitavam no seio das formações sociais anteriores. A 

partir da legitimação filosófica propiciada pelo cartesianismo, abriu-se a senda 

de possível unificação da práxis mercantil-burguesa e da práxis do homem ‘de 

luzes’, do cientista-pesquisador renascentista. Isto para acenarmos que o ethos 

do homem europeu moderno constitui-se, principalmente, a partir desses dois 

vieses: 1) o espírito conquistador aventureiro que quer se expandir e conhecer 

todo o mundo e, 2) o modo como se dá este conhecimento, a saber, fundado 

numa dicotomia que só possibilita o acesso ao aspecto quantitativo84.    

 

                                                
84 Tenhamos em mente que a subsunção da qualidade exige que a mesma acompanhe a 
mercadoria, mesmo que não seja de maneira decisiva para a análise ou seja para a 
compreensão genérica da lógica que perfaz o círculo. O valor-de-uso sempre é determinante 
do ponto de vista do consumo. Da mesma maneira, a subsunção do outro no mercado de 
trabalho pressupõe sua existência com todas suas “capacitações”, que como sabemos não são 
desprezíveis pois são objeto político de nossa formação paidêutica - apesar de ele [o indivíduo 
qualitativo singular] ser plenamente substituível por um outro número qualquer. O que contam 
são os números, afinal.  
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4. CONCLUSÕES 

 

4.1. Interpretação materialista do par sujeito-objeto 

 

Estendemo-nos um pouco nessa exposição geral das Meditações para 

mostrarmos o aspecto genético da concepção filosófica do sujeito moderno, 

esse composto de pensamento e extensão. Por gênese não queremos apontar 

uma data de nascimento cronológico, mas apenas mostrar onde aparece de 

maneira bem fundamentada a práxis que já vinha sendo vivida, como 

expusemos no início desta sessão. Não por acaso, este par conceitual 

orientará a ciência e a filosofia dos séculos seguintes. Sujeito e objeto são 

‘categorias’ abstratas do projeto epistemológico cartesiano. Aqui para nós 

interessa a serventia e as repercussões sócio-históricas de tais interpretações. 

Sujeito é a coisa solipsista que pensa – que se assegura, tem certeza única e 

exclusivamente de si mesma. Esta coisa não encontrou vias de assegurar-se 

do outro, ou de, ao menos relacionar-se com o outro numa alteridade, como 

vimos. Baseia-se apenas numa alteridade absoluta e assimétrica, uma vez que 

Deus está para o sujeito como infinito perante o finito, incondicionado perante o 

condicionado, etc. Tal sujeito não se reconhece como inserido num mundo 

concreto, pertencente a uma tradição, partícipe de uma linguagem, filho de 

uma cultura, obediente a um modo de ser. Tal sujeito é transcendentalmente 

puro e absolutamente livre – é a-histórico. 

Um objeto é aquilo que se contrapõe a um sujeito. O sujeito possui papel ativo, 

cognoscente, enquanto o objeto é pura passividade ou cognoscibilidade. 

Primeiramente: objeto é tudo que é exterior à res cogitans e possui, por isso 

mesmo, uma existência dubitável e duvidosa. Desta existência dubitável e 

duvidosa, a subjetividade assegura-se, única e exclusivamente de suas 

propriedade formais – i.e., extensão, profundidade, quantidade, etc. Kant, 

posteriormente nos mostrará que, tais propriedades formais são ‘postas’ pelo 

sujeito – sua objetividade se funda na subjetividade85, da mesma maneira. A 

                                                
85   Kant tentará mover-se para além de Descartes uma vez que não duvida do mundo 
concreto, mas permanecerá sustentando a dicotomia sujeito-objeto uma vez que o real é a 
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coisa-objeto é também um ‘algo’ formal, despotenciado, desprovido de 

qualidades materiais: não é produto de um trabalho concreto, ou símbolo de 

uma religiosidade, ou uma manifestação artística singular: é apenas uma 

“forma” anteposta, contraposta a um sujeito “formal” que a representará para si 

mesmo. Toda sua cognoscibilidade é justamente e apenas a possibilidade 

inevitável de ser apropriada pela subjetividade86 ao modo de uma coisa formal: 

um ente formal plasmando outro à sua imagem e semelhança. 

No idealismo de Hegel o pensamento tentará retornar ao mundo. Como vimos 

inicialmente, seu método quer igualar-se ao conteúdo. Por que voltamos a 

mencionar o método? Ora, trata-se da questão moderna [cartesiana] por 

excelência: qual o caminho para se alcançar a verdade segura, a certeza. A 

filosofia, de maneira genérica, sempre teve seu ‘método’ caracterizado a partir 

da pergunta — ti	to;	ovn, o que é, perguntava Sócrates. A grande distinção é 

que, como vimos ao tratarmos da dialética, o mundo é negado no primeiro 

momento como imediatamente dado para que se possa exibir seu caráter 

processual, genealógico, criatural, ideal, histórico, etc.87 – para que se possa 

exibi-lo como fundado. O mundo é suspenso para que se possa, por assim 

dizer, vê-lo por baixo, pelas raízes e é novamente posto em seu lugar. O 

conceito é, em Hegel, um retorno ao real compreendido em seu caráter de 

momento do todo, de ‘capítulo’ da história do Espírito Absoluto – mas há a 

volta. Em suma: a suspensão do mundo feita por Descartes é, de alguma 

maneira, o modo mesmo como procede a própria filosofia 88 – em Hegel [e 

também em Marx], nega-se a instância fenomênica mas a ela se retorna 

quando se compreende sua contrapartida essencial. Aprendemos com Platão 

que é sempre necessário novamente descer; Descartes quer poder não voltar 

para a caverna, quer segura e permanentemente contemplar o sol e esquecer-

se absolutamente das sombras da caverna. 89 

                                                                                                                                          
coisa em si e o objeto é a representação que a subjetividade faz da coisa-em-si, que é 
absolutamente incognoscível. 
86 Já vimos que, mesmo para Marx, tornar objetivo é apropriação subjetiva mediada pelo 
trabalho. 
87  Processual para Marx, genealógico para Nietzsche, criatural para os medievais, ideal para 
Hegel, etc. 
88  A própria redução eidética de Husserl é, assumidamente, herdeira da dúvida cartesiana.  
89 Alusão ao famoso mito da caverna de Platão. Cf. PLATÃO. A República. Tradução de Enrico 
Corvisieri. São Paulo, Ed. Nova Cultural, 2000. ColeçãO Os Pensadores. P. 225 em diante. 



54 

Pondo as coisas desta maneira, Descartes assume um insolúvel problema 

moral: assumir uma ‘moral provisória’ até que o conhecimento efetivo da 

realidade se consume, para então pautarem-se os atos pelo conhecimento – 

lembremo-nos: o erro é causado pela assimetria entre vontade (infinita) e 

conhecimento (limitado), só erra quem não obedece ao entendimento. Como o 

total conhecimento da realidade não se consuma e os aspectos éticos deste 

posicionamento não são discutidos, a moral provisória acaba zelando pela 

manutenção de um status quo, perdendo, qualquer componente revolucionário 

que possuísse em suas motivações primeiras. Sabe-se que, seja por respeito à 

religião ou por temer a fogueira da Inquisição que condenara Giordano Bruno, 

Descartes se utilizou de sutis artifícios retóricos para expor seu pensamento. 

Basta vermos no Discurso do método algumas de suas justificativas para...  

 

[...] poder dizer mais livremente o que pensava acerca delas [do 

mundo, dos astros, natureza, etc.], sem ser obrigado a seguir nem a 

desaprovar as opiniões aceitas entre os eruditos, decidi deixar todo 

esse mundo às suas disputas, e a falar apenas do que aconteceria 

num novo se Deus criasse agora em qualquer parte [...] [e] não 

fizesse outra coisa a não ser prestar o seu concurso comum à 

natureza, e deixá-la agir conforme as leis por ele estabelecidas. 90   

 

etc., sem esquecer-nos da introdução das Meditações e várias outras garantias 

oferecidas de que suas descobertas não feriam as verdades da fé. Inúmeras 

são as conseqüências, como a) a difusão de que a verdade é subjetiva e que 

cada um pode buscá-la em si mesmo de modo absolutamente independente do 

mundo (algo que possui, não podemos esquecer, uma herança filosófico-

teológica de Agostinho); b) a crença de que é possível “deixar todo esse mundo 

às suas disputas” e refugiar-se em seu invólucro solipsista, etc. É sintomático 

deste comportamento a crescente ‘autonomização‘ dos âmbitos do 

conhecimento, da vida: moral, religião, arte  e verdade passam a poder 

caminhar separadamente. E o primado acaba sendo dado à verdade como 

certeza tautológica subjetivo-objetiva: a ‘verdade’ das ciências naturais. Ou se 

                                                
90 DESCARTES. Discurso do Método. . In: Os Pensadores. Editora Nova Cultural, 2000. P. 70-
71 
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preferirem, a verdade que não fere a mercantilização do mundo, mas a elogia, 

legitima e cataloga. Tal status quo, saiba Descartes ou não, é a expansão e 

dominação do mundo baseada na troca mercantil, na criação de novos 

mercados e expansão das manufaturas (que posteriormente, tornar-se-ão 

indústrias). Projeta-se inexoravelmente sobre o outro seu modo de ser para 

“conhecê-lo” e legitima-se toda uma práxis de apropriação formal ou objetiva do 

outro. É a elevação do modo de ser do livre-burguês ao status de modo de ser 

homem por excelência. Como nos ensina Marcuse, 

 

O antagonismo epistemológico tradicional entre o sujeito 

(consciência) e o objeto é transformado por Hegel na reflexão de um 

antagonismo histórico definido. O objeto aparece primeiro como 

objeto de desejo, algo para ser trabalhado e conquistado para a 

satisfação de uma necessidade humana. No curso da apropriação se 

manifesta como o "ser outro" do homem. O homem não está 

"consigo" quando lida com os objetos do seu desejo e trabalho, mas 

depende de um poder externo. Ele tem de enfrentar a natureza, o 

acaso, e os interesses de outros proprietários. O processo à 

superação deste momento da relação entre a consciência e o mundo 

objetivo é um processo social. Tal processo, de início, conduz ao 

completo "alheamento" da consciência: o homem é inteiramente 

esmagado pelas coisas que ele mesmo produziu. A realização da 

razão, por conseguinte, implica a superação deste alheamento, o 

estabelecimento de uma condição na qual o sujeito conheça e 

possua a si mesmo em todos seus objetos.91 

 

Esta passagem descreve a um só tempo como Hegel é o ponto culminante da 

dicotomia sujeito-objeto e até onde Marx segue com ele, elogiando tal 

descrição como o maior ganho da Fenomenologia hegeliana. Vamos um pouco 

mais longe e afirmamos que nesta passagem foi possível para Marcuse 

caracterizar de maneira metafísica, isto é, essencial, a práxis e o ethos do 

                                                
91 Ibidem. P. 226 



56 

europeu explorador. Aquele que só está “consigo” livre quando se apropriou do 

que lhe é estranho. 92 

Recapitulemos para avançar: o sujeito solipsista, ao não possuir a certeza do 

outro do mesmo modo como possui de si mesmo, apropria-se do outro ao 

modo mesmo em que se apropria da res extensa: como exterioridade formal, 

que pode ou não existir realmente, que só interessa por seus componentes 

matemáticos (leia-se: abstratos, formais, quantitativos, i.e., mercantis) e que 

tem sua [possibilidade de] existência garantida pela idéia de Deus. Cada sujeito 

apropriar-se-á, necessariamente, do outro e da realidade como um todo ao 

modo de objetos. Qualquer análise com pretensões materialistas já de saída 

precisará atentar ao fato de que, a subjetividade cartesiana só existe 

meditando em frente a uma fogueira, e que fora daquele aposento, há um 

mundo concreto entretecido de relações sócio-econômicas. Esse sujeito puro, 

quer tenha se certificado da existência do mundo ou não, possui uma vida 

concreta, se mistura com a extensão. E nessa mistura, só pode ser tratado da 

mesma maneira que trata o real: fundado na dúvida, ou melhor, na certeza de 

que ele é e que o mundo – e consequentemente os outros – talvez sejam. E 

em sendo, lhes são absolutamente exteriores e precisam ser apropriados 

formalmente como tudo que é extenso deve ser, como algo que se opõe 

formalmente, como um ob-jaectum, um objeto.93 

Seríamos incoerentes se esquecêssemos que afirmamos inicialmente que 

Marx é também herdeiro desta tradição que se funda na dicotomia sujeito-

objeto. A partir de Hegel, que é, provavelmente, o primeiro crítico de peso do 

empirismo94 prático e científico da modernidade, esboça-se a necessidade de 

                                                
92 Veja-se, por exemplo, uma das determinações hegelianas do conceito d% liberdade: “... a 
liberdade consiste justamenta em que eu não tenha diante de mim nada de absolutamentd 
outro, mas dependa de um conteúdo que sou au mEsmo.” HEGEL, 1995. P.106.  
93 “Quanto mais a razão triunfava na tecnologia e na ciência natural, mais difícil se tornava a 
exigência de liberdade na vida social do homem. [...] Os filósofos representativos da classe 
média (particularmente Leibniz, Kant e Fichte) ajustaram o seu racionalismo filosófico à 
irracionalidade flagrante das relações sociais vigentes, e introverteram a razão e a liberdade 
humanas; assim, eles se tornaram defensores da alma ou do espírito isolados, da alma ou 
espírito como fenômenos internos inteiramente compatíveis com as realidades externas, ainda 
que estas estivessem em contradição com a razão e a liberdade.” Marcuse, 2004. P. 223. 
Grifos nossos. 
94 Não nos referimos ao empirismo como ‘oposto’ do racionalismo dos manuais, mas como 
esse elemento prático fundado exclusivamente na positividade do real que caracteriza a 
modernidade: só valem os fatos imediatos, é “ver pra crer”. Daí segue-se que após Hegel, 
propositor de uma filosofia ‘negativa’, a resposta será um ‘positivismo’. 



57 

superação desta dicotomia – Hegel sabe que o homem moderno é cindido e 

que lhe falta um princípio unificador que o ponha novamente no mundo. Por 

isso a dialética como pensamento que pretende unificar os opostos quer 

pensar o concreto – quer destruir as dicotomias. Vimos anteriormente a 

distinção entre o primado da idéia em Hegel e o primado do modo de produção 

em Marx, e acreditamos poder, de alguma maneira dizer que tal oposição é o 

apogeu do movimento do sujeito cartesiano. Hegel “resolve” o problema do 

dentro e do fora fazendo o do fora um em-si que é para um sujeito absoluto – 

i.e., Hegel torna sujeito e objeto imanentes no sujeito absoluto. Torná-los 

imanentes é um possível indício de superação do cartesianismo, mas 

imanentes a um sujeito absoluto ainda o filia àquele. O todo é [ainda] uma 

subjetividade universal que agora é histórica e põe o exterior ela mesma – a 

exterioridade objetiva é a manifestação exterior da interioridade subjetiva. E já 

vimos esquematicamente como se configura a relação entre conceito e 

sistema. Permanecem em Marx alguns dos principais pressupostos/postulados 

metafísicos de Hegel: que o real é em si contraditório, que há um princípio 

racional unificador deste real, que é possível conhecê-lo de forma 

sistematizante e antecipar, necessariamente, certos eventos (como a 

autodestruição do capitalismo). Há uma subordinação ao todo sistêmico em 

ambos, de modo que sua divergência filosófica principal é sobre quem tem a 

primazia dialética determinante, se o material ou o espiritual. 

De que modo, portanto, é possível a articulação proposta desde o início desta 

investigação, a saber, da identificação entre o pensamento epistemológico 

moderno e a mercantilização da realidade? A mercadoria é antes de tudo, algo 

desprovido de qualidades concretas ou particulares. É um objeto. Um sujeito é 

uma res cogitans que paira sobre a materialidade concreta meditando, mas um 

homem é um composto de pensamento e extensão e, assim sendo, é em seu 

aspecto concreto, um objeto, pois como vimos anteriormente, a única relação 

possível da subjetividade que duvida com o exterior é a apropriação formal 

deste – incluindo os outros homens. O homem (composto) é uma contradição 

ambulante contraposta ao mundo (de objetos) que o circundam – homem é 

sempre um sujeito-objeto. Como se resolve essa contradição? 
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Para subsistir, os homens trabalham. Produzem as condições materiais para 

isto. O descompasso, a assimetria legitimada pelo dualismo cartesiano é uma 

absoluta abstração deste fato. Tal abstração possibilita, portanto, uma 

desvalorização tal da realidade que transforma a rica diversidade material do 

mundo em simples objetos. Conhecê-los é apenas uma questão de detectar 

suas propriedades formais, ou seja, de medi-los. Todavia, se o homem não é – 

ou antes, não se esgota em – uma subjetividade que paira por sobre o mundo 

material, a ‘contradição’ metafísica sujeito-objeto precisa se resolver. Vimos 

que mercadoria é o modo de ser abrange diversos pólos opostos na sociedade 

capitalista: abrange o trabalho concreto e o trabalho abstrato, o privado e o 

social, o valor e o uso. Abrange, ou dito de maneira melhor, dá forma e 

condições para que estes opostos se movam, aconteçam dialeticamente 

invertendo-se, polarizando-se e determinando-se reflexivamente. Ora, a forma 

mercadoria dá condições ao acontecimento da contradição sujeito-objeto uma 

vez que se legitima pelas relações de produção entre ‘homens livres’, ‘cidadãos 

do mundo’, simples sujeitos puros que, muitas vezes nem ao menos se 

confrontam uns com os outros, mas diretamente com as mercadorias-objeto. A 

apropriação do exterior é atividade direta do sujeito e sua única mediação é o 

trabalho abstrato que cria valor e com isso, dinheiro — a aparência de 

liberdade é total; depende-se única e exclusivamente do próprio trabalho (isto 

é, das próprias posses) para apropriar-se do exterior ‘objetivo’. E inversamente, 

as mercadorias-objeto se tornam cada vez mais autônomas, se “subjetivam” e 

Marx percebe isto com clareza ao ver o fetiche que ‘misteriosamente’ as 

envolve — como se fossem com as próprias pernas aos mercados oferecerem-

se à venda. O fetiche95 é a melhor demonstração da ‘subjetivização’ da 

mercadoria no consumo. 

Conforme visto anteriormente, Marx, ainda com ‘sotaque’ hegeliano, afirmou 

que na produção, o sujeito se objetiva naquilo que produz, isto é, se exterioriza, 

e o objeto se subjetiva no consumo, quando como que retorna a um [outro] 

sujeito e é diretamente apropriado. Como afirmamos anteriormente, Hegel 

                                                
95 Lembrando que o fetiche se funda num comportamento que toma o modo de produção 
burguês como o modo de produção definitivo e assim, conseqüentemente, o sujeito burguês 
como o ser humano por excelência. Talvez não seja demais afirmar que a coisificação das 
pessoas tem sua contrapartida necessária nesta ‘pessoalização’ fetichista das mercadorias. 
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compreende a realidade como um sujeito que se exterioriza a si mesmo na 

história – e Marx, inverte isso compreendendo que a realidade é um ‘sujeito 

social’ que se exterioriza a si mesmo na produção e reprodução material das 

condições de existência. A inversão da dialética operada por Marx mostra que 

o Espírito absoluto de Hegel nada mais é que o espírito burguês, o espírito do 

capitalismo, da indústria96. E é no par produção-consumo que o par analisado, 

sujeito-objeto se realiza plenamente – mediado pela forma mercadoria. Há uma 

constante inversão dialética onde um culmina no outro através da acabada 

forma mercadoria. Supera-se a dicotomia cartesiana na forma mercadoria de 

modo que a contradição fica se realizando na produção-consumo, sujeito se 

objetiva, mercadoria-objeto se subjetiva. 

 

4.2. Subjacente ou Submetido? 

 

Sujeito é a tradução do termo latino sub-jaectum, que por sua vez, traduz 

quase que literalmente o termo grego uJpovvvvvvvkeimenon (hypókêimenon) – 

trata-se do que subjaz, do subjacente ou substrato. Tal termo surge na filosofia 

através do pensamento de Aristóteles, utilizado em sua análise do movimento 

para designar aquilo que suporta e comporta a mudança, a transformação, a 

passagem de um a outro oposto. O que subjaz ao movimento, portanto. Não é 

nosso intuito atual analisar o modo como Aristóteles foi interpretado e sua 

pertinência ou não, queremos apenas apontar para as raízes semânticas da 

noção de sujeito. Cabe agora apenas apontarmos para o fato de que, o 

hypókêimenon aristotélico é um subjacente que comporta modificações, que é 

co-determinado por elas (i.e., pelo movimento de [vir-a-]ser) e não é o substrato 

                                                
96 “Se essa economia política começa, pois, sob a aparência do reconhecimento do homem, de 
sua autonomia, de sua atividade própria, etc., ao transferir a essência mesma do homem à 
propriedade privada, não pode ser condicionada pelas determinações locais, nacionais, etc., da 
propriedade privada, como um ser que exista fora dela, isto é, se essa economia política 
desenvolve uma energia cosmopolita, geral, que derruba todas as barreiras e todos os laços, 
para se colocar como a única política, a única generalidade, a única barreira, o único laço, 
assim tem de rejeitar em seu desenvolvimento posterior essa hipocrisia e tem de aparecer em 
seu cinismo total; ela o faz (despreocupada de todas as contradições aparentes em que sua 
doutrina a envolve) ao desenvolver mais unilateral e por isso mais aguda e mais 
consequentemente o trabalho como a única essência da riqueza...”. MARX, 1978. P. 10. Grifos 
no original. Substitua-se “economia política” por espírito burguês para ficar ainda mais clara a 
relação entre metafísica e economia política. 
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único e seguro de toda a realidade enquanto tal97 – como nosso sujeito 

fundamentado por Descartes. 

Ser subjacente guarda, portanto, alguns sentidos diversos. Nosso sujeito, como 

vimos, é o fundamento absoluto de seu delírio solipsista, enquanto deixa ‘esse 

mundo às suas querelas’ e se resguarda às considerações de seus próprios 

pensamentos. E para isso, submete-se ‘provisoriamente’ a ordem moral e 

social vigente. Podem perguntar-nos, ‘ordem moral, sim, mas ordem social?’, 

ao que responderemos deixando Descartes falar, 

 

[...] convenci-me de que não seria razoável que um particular 

tencionasse reformar um estado, mudando-o em tudo desde os 

alicerces e derrubando-o para em seguida reerguê-lo; nem tampouco 

reformar o corpo das ciências, ou a ordem estabelecida nas escolas 

para ensiná-las; mas que, a respeito de todas as opiniões que até 

então acolhera em meu crédito, o melhor a fazer seria dispor-me, de 

uma vez para sempre, a retirar-lhes essa confiança, para substituí-

las em seguida ou por outras melhores, ou então pelas mesmas, 

após havê-las ajustado ao nível da razão.98 

 

Ora, já sabemos o que quer dizer ‘ajustar ao nível da razão’: conceber clara e 

distintamente no espírito – isto é, conceber formalmente. Conceber 

formalmente e renunciar de forma absolutamente reacionária a uma 

transformação do mundo concreto, mesmo que se descubram as ‘inverdades’ 

deste é o paradigma da atitude individualista burguesa.   

Portanto, o preço de garantir que a realidade e o modo como a 

compreendemos seja exclusivamente individual é pago caro quando se é 

concretamente transformado em mercadoria-trabalho. O trabalho (produção-

                                                
97 Veja-se, principalmente o livro II da Física aristotélica. “[...] en todos los casos de llegar a ser, 
[...] tiene que haber siempre algo subyacente en lo que llega a ser, [...]”  190a 10-15, etc. 
ARISTÓTELES, Física. Traducción y notas: Guillermo R. De Echandía. Editorial Gredos, S.A. 
1995. Grifo nosso. 
98 DESCARTES, Discurso do método. 2000. p. 45 O mesmo Descartes, que é o propositor do 
método assegurador, aquele que afirma bastar destruir os alicerces para que os edifícios 
caiam,  se nega a pretender ‘reformar a ordem estabelecida’. O que nos leva à questão: por 
que o método cartesiano só se mostrou como válido para as ciências naturais e abdica de 
intervir no plano social por um lado, mas se arroga a pretensão de ser cânone para acesso 
seguro à verdade objetiva por outro? 
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consumo) se torna uma círculo vicioso onde o sujeito puro99 precisa buscar 

seus conteúdos na apropriação das mercadorias-objeto que lhes são externas 

– uma vez que os conteúdos da religião, da moral ou da arte não são mais 

determinantes na base social, não são mais princípios unificadores100. Abre-se 

a brecha para o consumismo dos dias atuais, numa ânsia de ‘preenchimento’ 

da forma-sujeito. Se relembrarmos que a forma mercadoria se caracteriza por 

ser orientada pela e para a troca, que o telos da produção é a produção mesma 

(produz-se para produzir mais, afirmamos) e que o sujeito se compõe dos 

conteúdos daquilo que se apropria mercantilmente, há uma produção do sujeito 

mesmo101, assim como uma produção das necessidades deste sujeito 

mesmo102. 

Ser subjacente, subjazer a um âmbito determinado da realidade quer dizer: por 

um lado, ser aquilo no qual e para qual acontece o movimento e, por outro, ser 

aquilo que é, necessariamente, subordinado, definido, delimitado por este 

movimento mesmo. Em nosso idioma, o termo sujeito ainda resguarda esta 

ambigüidade: por um lado, dizemos que somos sujeitos de nossas vidas (em 

sentido cartesiano, muitas vezes), de nossos atos, pretendendo com isso dizer 

que subjazemos a nós mesmos como nosso próprio fundamento prático; 

entretanto, dizemos também por outro lado que estamos sujeitos às flutuações 

do mercado, às medidas do governo, às intempéries climáticas. Somos sujeitos 

                                                
99 Interpretando a filosofia de Hegel, nos diz Marcuse: “Agora, o conceito do sujeito (eu) revela 
uma conexão intrínseca com o homem, economicamente isolado; o conceito da liberdade, com 
a propriedade; o conceito de razão, com a ausência, na esfera competitiva, de real 
universalidade ou real comunidade — o direito natural torna-se agora o direito da sociedade 
competitiva e todo este conteúdo social não é produto de uma interpretação artificial, ou de 
uma aplicação exterior daqueles conceitos, mas é o desenvolvimento do significado original 
deles. Marcuse, 2004. P163 
100 Sobre o absoluto esvaziamento e submissão do sujeito-trabalhador, diz-nos Marx: “O 
trabalho industrial moderno, [bem como] a submissão moderna ao capital [...] despojaram-no [o 
proletário] de todo o caráter nacional. As leis, a moral, a religião são, para ele, velhos 
preconceitos burgueses, por intermédio dos quais se camuflam, outros tantos interesses 
burgueses.”. MARX & ENGELS. 2007. P.43. Grifo nosso.  
101  “A procura de homens regula necessariamente a produção de homens como de qualquer 
outra mercadoria.” MARX, 1989. P. 102. 
102 Isto Marx percebeu de forma tão clara que, já de saída no Capital, sua definição prévia de 
mercadoria diz que esta satisfaz necessidades que “provenham do estômago ou da fantasia”; 
de antemão Marx absteve-se de uma discussão metafísica sobre a legitimidade das 
necessidades, pois, sabia que o modo de produção a ser analisado é o lugar onde até as 
necessidades são produzidas. No Manifesto Comunista podemos ler, “Pela exploração do 
mercado mundial, a burguesia tornou cosmopolita a produção e o consumo de todos os países. 
[...] As antigas necessidades, antes satisfeitas pelos produtos locais, dão lugar a novas 
necessidades que exigem, para sua satisfação, produtos dos países e dos climas mais 
remotos.”.  MARX & ENGELS. 2007. P. 29-30. 
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apenas quando nos sujeitamos. Era este o projeto da razão iluminada? A forma 

mercadoria permanece, até então, demonstrando toda sua dialeticidade 

conceitual: o todo, o ideal, o conceito é o verdadeiro concreto possível para o 

pensamento ‘objetivo’ — por isso mesmo, o capital das bolsas de valores, o 

acúmulo de trabalho humano abstrato é mais real que o concreto material das 

vidas dos homens trabalhadores que são os verdadeiros sujeitos in loco desse 

processo, em ambos os modos de ser sujeito. A história moderna é, ainda hoje, 

a história do capital. 
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