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Introdução

Sem espírito ou dimensão ontológica, ou 
seja, sem o estatuto de uma filosofia  

primeira, é impossível sequer perceber  
quais são, num dado momento, os  

problemas científicos verdadeiros [...]  
nem se posicionar em face das vertentes,  

sem cair na falácia da equivalência  
e/ou complementaridade das mesmas,  

ou ainda sucumbir, de forma ainda mais 
deletéria, à invocação do pluralismo, que de 

invocação antidogmática passa à simples 
condição de camuflagem da ignorância e 

subterfúgio do oportunismo em teoria.
Chasin, 2000a, p.14

Qualquer leitor sereno de Marx não pode 
deixar de notar que todos os seus enunciados 

concretos, se interpretados corretamente, são 
entendidos – em última instância – como 

enunciados diretos sobre um certo tipo de ser, 
ou seja, são afirmações ontológicas.

Lukács, 2003, p.65
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O objeto

Como se processa a ideia de revolução brasileira na última es-
querda comunista – que mantinha substantiva inserção sindical e o 
intuito da revolução social em seu programa – e na principal facção 
emergida da depleção dessa última esquerda é o objeto nuclear 
deste livro. Por consequência, esta pesquisa coloca em relevo os 
acontecimentos que culminaram na derrota completa dessa es-
querda; derrota ocorrida através de uma dupla falência, id est, o 
seu esvaziamento teórico e, simultaneamente, a sua morte física 
perpetrada por uma política de genocídio implementada pela dita-
dura bonapartista principiada em 1964. Neste livro é definida a fi-
gura central, quase exclusiva, de Carlos Marighella (1911 -1969) no 
que se refere ao pensamento da esquerda de uma época, especial-
mente ao pensamento da facção que emerge da esquerda comu-
nista. Essa definição parte da constatação de que, num primeiro 
momento, Marighella foi a personificação das ideias hegemônicas 
dentro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da esquerda co-
munista nacional por três décadas; e, num segundo momento, o 
revolucionário fora o primus inter pares na reordenação tática da es-
querda comunista, que é arrastada quase por completo para a luta 
armada contra a ditadura bonapartista. A demarcação cronológica 
do objeto e seu recorte temático, desse modo, se assentam em cons-
tatações e questionamentos assim verificados:

(a) a intensificação da ditadura bonapartista após 1968 foi o 
ponto de inflexão na imersão geral da esquerda na luta armada, 
sendo Carlos Marighella a figura mais emblemática desse mo-
mento, coordenando a guerrilha com um contingente que era maior, 
além de militar e substancialmente mais organizada. Neste livro,  
a atenção predominante voltada ao segundo momento de Carlos 
Marighella – o momento após o golpe – não é meramente arbitrária 
ou alguma opção aleatória. Ao contrário, é forçoso o questiona-
mento a respeito do rompimento tático da esquerda comunista com 
sua matriz pecebista, a fim de se verificar se esse rompimento pos-
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suiu um aporte de ordem estratégica – e não somente tática – com  
a ideia da revolução em etapas, isto é, com a ideia da revolução 
democrático -nacional como conditio sine qua non para se evoluir 
para a etapa última da revolução socialista;

(b) o embarque da esquerda na luta armada, contra a postura 
pecebista da revolução pacífica – postura que o partido vinha se-
guindo, pelo menos, desde a sua Declaração de Março de 1958, por 
influência, entre outros, da desestalinização soviética e da política 
da Guerra Fria –, promoveu uma fratura definitiva no partido que 
mantinha hegemonia na esquerda comunista, encerrando o último 
momento de ascensão dos movimentos sociais que possuíam no 
PCB o seu eixo gravitacional. No momento em que o golpe se des-
fechou, o PCB estava em plena ascensão e com substantiva inserção 
sindical nos grandes centros industriais. Registrando cerca de dois 
mil militantes em 1957, o partido passou a possuir vinte mil as-
sociados em 1963. A campanha pelo pedido de legalização do  
partido, três anos antes do golpe de 1964, dispôs de setenta mil  
assinaturas (Segatto, 1995, p.30). Também é importante mencionar 
que o PCB, a despeito de ser um partido sem intenções eleitorais – 
atenção!, o partido tinha como objetivo um programa de revolução 
social –, no curto período em que atuou como partido legal con-
quistou uma robusta representatividade parlamentar: era o quarto 
maior partido por número de cadeiras na Câmara dos Deputados 
em 1945, com 14 cadeiras, ficando atrás somente do Partido Social 
Democrático (PSD), com 151 cadeiras, da União Democrática Na-
cional (UDN), com 77 cadeiras, e do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), com 22 cadeiras (Alves, 1989, p.62). Carlos Marighella 
fora o mais proeminente parlamentar pecebista. Aqui basta subli-
nhar, destarte, que o golpe militar coloca em débâcle o período mais 
importante da trajetória da esquerda comunista no Brasil até então;

(c) a dissolução do maior partido da esquerda comunista no 
Brasil não gerou uma outra esquerda organizada, proveniente da 
primeira, disposta à luta armada, mas, pelo contrário, deu origem a 
uma multiplicação de agremiações, muitas delas completamente 
desligadas uma das outras e quase todas alijadas dos movimentos 
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de massa, percebendo na luta armada a última possibilidade da  
manutenção programática da revolução. Uma breve consulta no 
Dossiê Brasil Nunca Mais nos revela, pelo menos, quarenta agre-
miações surgidas da fratura do PCB;

(d) a então recente Revolução Cubana, na inação partidária da 
esquerda brasileira diante do golpe, passou a ser vislumbrada como 
um paradigma tático -estratégico de revolução social. Essa consta-
tação pode ser vista diretamente nos documentos da imensa maioria 
das esquerdas da época. Algumas poucas agremiações, todavia – as 
oriundas do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), por exemplo –, 
optaram conscientemente pela chamada “guerra revolucionária pro-
longada”, legada pela Revolução Chinesa;

(e) a peculiar trajetória da esquerda brasileira nos anos 1961-
-1973 interessa, pois: na primeira data, temos o fim do monopólio 
pecebista – conquanto o partido ainda mantivesse a hegemonia na 
esquerda – com a criação da Organização Revolucionária Marxista 
Política Operária (Polop) e, no ano seguinte, com a formação do 
PCdoB – esse, oriundo do próprio PCB; na segunda data, ocorre  
o fim da trajetória de lutas da esquerda armada, no seu padeci-
mento in totum;

(f) o questionamento a respeito da processualidade da entifi-
cação do capitalismo no Brasil se torna um ponto fundamental na 
análise do objeto por um motivo evidente: a ideia mais presente de 
revolução entre a esquerda comunista brasileira se fundou a partir 
da tentativa de completação do itinerário da revolução burguesa; e, 
por fim,

(g) na esteira da busca de quais são os problemas científicos 
verdadeiros, isto é, na busca da adequada formulação do objeto, 
constatamos o estado atual das coisas: percebe -se que o fracasso 
político da alternativa soviética influenciou o descarte in globo da 
revolução social. O descarte da revolução social pela esquerda bra-
sileira já estava evidente desde muito antes da implosão da União 
Soviética, sendo a queda do Muro de Berlim apenas o seu golpe 
derradeiro. Se não bastasse a vulgata stalinista ter regido a musica-
lidade dos par tidos da classe operária, o fim da esquerda comunista 
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coroou a possibilidade multívoca de interpretação do marxismo, 
donde a crença soturna na política e na democracia se tornou o 
lugar -comum da esquerda não -comunista hodierna – em violento 
contraste com a teoria marxiana da determinação ontonegativa da 
politicidade, na qual Marx compreende que a política não é atri-
buto necessário e genético do ser social, mas contingente no seu 
processo de autoentificação, isto é, que a política se configura 
como transitória, sendo naturalmente superada no momento sub-
sequente imediato do evol ver da porção avançada da humanidade a 
caminho da emancipação. Por isso, o recorte temporal e temático 
do objeto circunscreve a última esquerda que objetivou a revolução 
social, ou seja, a última esquerda antes dessa. De certa maneira, 
essa constatação se torna útil na identificação de quais foram as úl-
timas forças empenhadas na transformação do metabolismo social 
– posto que o objeto maturado é a chave de esclarecimento de suas 
formas precedentes.

O procedimento analítico

Pela gravidade do panorama aqui exposto, se torna impres-
cindível o exame pelo interior da formulação da ideia de revolução 
social na própria esquerda comunista, sem o qual se perderia a pro-
positura ôntica do objeto, o que resultaria em mais uma operação  
hermenêutica pela busca interpretativa. Não obstante, o intento in-
vestigativo por meio da análise imanente busca manter a integridade 
do objeto, pelo respeito radical à sua estrutura e à sua lógica interna, 
isto é, pelo respeito à sua presença histórica; ou, na singular letra 
lukácsiana, a crítica ontológica possui a função de “despertar a cons-
ciência científica no sentido de restaurar no pensamento a reali dade 
autêntica”, objetivando captar “todo ente na plena concre tividade da 
forma de ser que lhe é própria” (Lukács, 1979, p.27). A crítica onto-
lógica, ao tratar da estrutura da realidade, não toma como pressu-
posto a perspectiva gnosiológica, mas a própria matéria tratada. A 
análise imanente, por esse motivo, não tem como ponto de partida 
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um crivo metodológico a priori, como têm, por exemplo, as teorias 
que almejam encaixar o objeto em algum esquema de arquétipos ou 
tipos ideais previamente esta belecidos. A abdicação desse crivo me-
todológico, ao inverso de representar uma lacuna, visa não influen-
ciar na condução final das respostas às indagações científicas.

É imperioso tecer alguns breves esclarecimentos no que tange à 
análise imanente, a fim de justificar o subsídio metodológico deste 
livro. As reflexões a seguir buscam dar conta, sinteticamente, da 
explicação do procedimento analítico marxiano – procedimento 
que constatamos ser o mais adequado para o exame de um objeto, 
e que, por consequência, intentamos implementar nesta pesquisa 
– através das próprias obras de Marx e das descobertas de J. Chasin 
(2009) expostas em sua obra Marx: estatuto ontológico e resolução 
metodológica. Para tanto, se torna substancialmente relevante a  
percepção de que a deglutição da teoria marxiana tem sido, muitas 
vezes, realizada pelo acoplamento de aportes teóricos extrínsecos 
ao universo do filósofo do trabalho – o que pode ser observado do 
naturalismo de Kautsky ao viés gnosiológico de Althusser, pas-
sando, inclusive, pela ideia de Lenin de que Karl Marx teria se 
apropriado de três fontes alheias para formular seu corpus teórico,  
a saber, o socialismo francês e a economia política inglesa, com o 
nervo metodológico hegeliano.1 Por isso, a chamada redescoberta 

1 A mais antiga versão do amálgama tríplice originário foi a elaborada por Karl 
Kautsky, em 1908, intitulada As três fontes do marxismo. “Situada a evolução 
social no quadro da evolução natural, [...] o espírito humano, mesmo nas suas 
manifestações mais elevadas e mais complicadas, nas suas manifestações so-
ciais, era explicado como sendo uma parte da Natureza. [...] para Marx, a luta 
de classes não era mais do que uma forma da lei geral da evolução da Natureza” 
(Kautsky apud Chasin, 2009, p.31). De difusão rápida, essa teorização tor-
nou -se paradigma inclusive para Lenin, que publica pouco tempo depois As 
três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, na qual se pode ler: “O 
marxismo é o sucessor legítimo do que de melhor criou a humanidade no século 
XIX: a filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês” 
(Lenin, 1986b, p.35). No verbete “Karl Marx”, escrito para o Granat, Lenin 
(1986a) reafirma esse ponto, aliás, percebendo em Marx a “continuação direta e 
imediata” das três fontes. Atentemos que aqui não falta o indefectível destaque 
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de Marx empreendida por Chasin (2009) procurou verificar – 
através dos mesmos mecanismos utilizados por Marx em suas in-
vestigações científicas – nos próprios escritos marxianos o que dele 
se emanara. De tal sorte que o autor percebeu em Marx uma su-
prassunção das teorias que supostamente lhe dão origem – no lugar 
do amálgama tríplice originário –, gerando um universo com ple-
tamente distinto e original.2 Essa suprassunção empreendida por 

ao método, que se aplica como dialético, um suposto método universal de in-
vestigação, um verdadeiro sistema filosófico caricatural de Hegel. Pensadores 
marxistas atuais e de longa tradição, como Perry Anderson, não deixaram de 
tropeçar na formulação da mistura tríplice: “Enquanto têm existido muitos 
pensadores socialistas de mérito e interesse, de Saint -Simon a Morris, de Jaurès 
a Wigforss, de Chayanov a Myrdal, somente Marx e Engels produziram um 
corpo teórico abrangente capaz de um desenvolvimento contínuo e cumulativo 
posterior a eles. Esta qualidade derivou, certamente, da síntese por eles reali-
zada entre ‘a filosofia alemã, a economia inglesa e a política francesa’, como 
colocou Lenin, que produziu uma quantidade de conceitos e teses inter-
-relacionados, recobrindo uma série de formas e práticas sociais mais vasta que 
qualquer alternativa poderia encontrar” (Anderson, 1987, p.100).

2 A crítica de J. Chasin, o acerto de contas acerca da natureza formativa do pensa-
mento marxiano, não supõe que a formulação marxiana seja endógena. Ao con-
trário, o autor percebe que há, no lugar do amálgama originário, três críticas 
instauradoras (de natureza ontológica). A longa citação é imprescindível: “é pos-
sível retalhar, filtrar e fundir partes vivas de três universos teóricos essencial-
mente diferentes, e com insumos intelectuais dessa ordem implementar um novo 
corpus filosófico -científico? Ou, especificamente: é possível engendrar algum 
tipo de discurso de rigor, minimamente articulado, por meio da fusão de uma fi-
losofia especulativa – que sustenta a identidade entre sujeito e objeto – mesmo se 
redutível a método, com porções de uma ciência vazada em ter mos ‘empiristas 
ainda abstratos’, para a qual a história é uma ‘coleção de fatos mortos’ e ainda 
combinado com emanações da consciência utópica, que, por natureza, reenviam 
à especulação (piedosa ou sonhadora); ou com as crias da mais precária das moda-
lidades do entendimento, pois ‘quanto mais perfeito seja o entendimento polí-
tico, tanto mais acreditará na onipotência da vontade, e tanto mais resistirá a ver as 
barreiras naturais e espirituais que se levantam diante dela, e mais incapaz será, 
por conseguinte, de descobrir a fonte dos males sociais’. A própria indagação, 
padecendo de viés gnosiológico, é exterior ao universo teórico marxiano e alheia à 
investigação genética; donde, por si e pela indubitável resposta negativa que sus-
cita, adverte para outros rumos analíticos” (Chasin, 2009, p.39 -40). Cf. também 
Vaisman (1999). 
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Marx fora realizada através da crítica ontológica, o que, dito de 
outra maneira, significa que Marx submetera os seus objetos à 
subsunção ativa, verificando a sua própria imanência. Em seus 
próprios termos, “a investigação tem de apoderar -se da matéria, 
em seus pormenores, de analisar suas diferentes formas de desen-
vol vi mento, e de perquirir a conexão íntima que há entre elas” 
(Marx, 1971, p.16). Na inobservância de um escrito específico  
de Marx acerca de sua démarche, a verificação da análise imanente 
em sua obra demanda e suscita uma investigação do conjunto de 
sua obra.

Uma vez realizado o exame do conjunto da obra marxiana – o 
que foi feito por J. Chasin (2009), de fond en comble, dos escritos da 
juventude, no qual Marx assenta sua posição num hegelianismo de 
esquerda, até seus derradeiros escritos –, constata -se que a análise 
imanente é o modus operandi pelo qual o autor empreende sua in-
vestigação científica. Jamais abandonada por Marx após sua proto-
formulação, essa posição analítica original fora adquirida após a sua 
guinada ontológica, ou seja, após o momento em que o autor entra 
em choque com o sistema filosófico de Hegel, ao deslocar seu ga-
bi nete de estudos para Kreuznach e comparar o seu antigo ar-
cabouço teórico com a realidade concreta, emanada diretamente  
das contradições do mundo real – evidentemente, Marx havia to-
mado contato com as críticas de Feuerbach contra toda a filosofia 
especulativa alemã.

Sendo ponto de partida, a análise imanente não perde de vista a 
vinculação íntima entre o objeto e suas tramas – as reais e as ideais 
dos quadros temporais ao qual o objeto pertence. Elaborada por 
Marx, a análise imanente exige a captura imanente da entificação 
examinada, ou seja, exige

a reprodução analítica do discurso através de seus próprios meios 
e preservado em sua identidade, a partir da qual, e sempre no 
respeito a essa integridade fundamental, até mesmo em seu “des-
mascaramento”, busca esclarecer o intrincado de suas origens e 
desvendar o rosto de suas finalidades. (Chasin, 2009, p.40)
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Procedimento analítico encetado por Chasin, seguindo rigo-
rosamente o exemplo de Marx, que possibilitou a apreensão ade-
quada da natureza formativa do pensamento do filósofo alemão, 
a qual, nesta Introdução, nos interessa por uma questão de proce-
dimento científico. A abdicação de um modelo de análise a priori 
em Marx implica dizer que inexistem regras do método na teoria 
marxiana, donde:

Se por método se entende uma arrumação operativa, a priori, da 
subjetividade, consubstanciada por um conjunto normativo de 
procedimentos, ditos científicos, com os quais o investigador deve 
levar a cabo seu trabalho, então, não há método em Marx. Em 
adjacência, se todo método pressupõe um fundamento gnosioló-
gico, ou seja, uma teoria autônoma das faculdades humanas cog-
nitivas, preliminarmente estabelecida, que sustente ao menos 
parcialmente a possibilidade do conhecimento, ou, então, se en-
volve e tem por compreendido um modus operandi universal  
da racionalidade, não há igualmente, um problema do conhe-
cimento na reflexão marxiana. E essa inexistência de método e 
gnosiologia não representa uma lacuna, nem decorre, como su-
gere Lukács, às primeiras linhas de seu capítulo sobre Marx na 
Ontologia do ser social, do fato deste jamais ter se preocupado em 
estudar as relações entre ontologia, gnosiologia, lógica, etc., uma 
vez que partira “ainda que desde os inícios em termos críticos, 
da filosofia hegeliana”, e que esta “se move dentro de uma certa 
unidade, determinada pela ideia de sistema, entre ontologia, ló-
gica e teoria do conhecimento; o conceito hegeliano de dialética 
implica, no próprio momento em que põe a si mesmo, uma se-
melhante unificação e, inclusive, tende a fundir uma coisa com a 
outra”. Como se depreende dos passos ontocríticos que instau-
raram o pensamento marxiano, não terá sido por resquícios de 
hegelianismo que Marx rompeu com o método lógico -espe cu la-
tivo, nem se situou, pela mediação do pressuposto ineliminável 
da atividade sensível do homem, para além da fundamentação 
gnosiológica. Isso equivale a admitir que a suposta falta seja antes 
uma afirmação de ordem teórico -estrutural, do que uma debili-
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dade por origem histórica insuficientemente digerida. (Chasin, 
2009, p.89 -90)

Essa ausência de um método tradicional não é outra coisa senão 
um sinal da ampla reconversão do padrão analítico que a ontologia 
tem nas mãos de Marx, na qual se é possível captar quatro tópicos 
– ainda de acordo com as descobertas de J. Chasin (2009). São eles: 
(i) a fundamentação ontoprática do conhecimento; (ii) a determi-
nação social do pensamento e a presença histórica do objeto; (iii) a 
teoria das abstrações; e (iv) a lógica da concreção.

O traçado determinativo marxiano pode ser exposto quando  
de sua crítica à filosofia hegeliana, na qual o acerto de contas com 
Feuerbach foi, do mesmo modo, inevitável, como evidenciou Lukács 
(1979, p.13), pois se percebe um duplo caráter nisso: o reconhe-
cimento da rejeição de fundo promovida por Feuerbach como um 
exemplo ímpar em sua época; e a observação dos limites da crítica de 
Feuerbach, por não chegar à ontologia do ser social. Esse segundo 
caráter pode ser lido na primeira das teses de Marx ad Feuerbach:

O principal defeito de todo o materialismo existente até agora (o 
de Feuerbach incluído) é que o objeto [Gegenstand], a realidade, 
o sensível, só é apreendido sob a forma do objeto [Objekt] ou da 
contemplação, mas não como atividade humana sensível, como 
prática; não subjetivamente. (Marx & Engels, 2007, p.533)

Essa percepção marxiana, de que Feuerbach toma o homem 
como um objeto não dinâmico, já estava inscrita nos Manuscritos, 
onde se percebe a crítica instauradora de Marx, possibilitando o 
entendimento da fundamentação ontoprática do conhecimento:

Se as sensações, paixões etc. do homem não são apenas determi-
nações antropológicas em sentido próprio, mas sim verdadeira-
mente afirmações ontológicas do ser (natureza) – e se elas só se 
afirmam efetivamente pelo fato de seu objeto ser para elas sensi-
velmente, então é evidente: 
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1) que o modo da sua afirmação não é inteiramente um e o mesmo, 
mas, ao contrário, que o modo distinto da afirmação forma a pe-
culiaridade (Eigentümlichkeit) da sua existência, de sua vida; o 
modo como o objeto é para elas, é o modo peculiar de sua fruição;

2) aí, onde a afirmação sensível é o supra -sumir imediato do objeto 
na sua forma independente (comer, beber, elaborar o objeto etc.), 
isto é a afirmação do objeto;

3) na medida em que o homem é humano, portanto também sua 
sensação etc., é humana, a afirmação do objeto por um outro é, 
igualmente, sua própria fruição;

4) só mediante a indústria desenvolvida, ou seja, pela mediação da 
propriedade privada, vem a ser (wird) a essência ontológica  
da paixão humana, tanto na sua totalidade como na sua huma-
nidade; a ciência do homem é, portanto, propriamente, um pro-
duto da autoatividade (Selbstbetätigung) prática do homem; 

5) o sentido da propriedade privada – livre de seu estranhamento 
– é a existência dos objetos essenciais para o homem, tanto como 
objeto da fruição, como da atividade. (Marx, 2004, p.157)

Essas afirmações de Marx confluem a um outro aditamento dos 
Manuscritos, no qual se evidencia a natureza social do pensamento. 
Razão pela qual o questionamento sobre a possibilidade do conhe-
cimento se torna ocioso, o que se vê na segunda tese de Marx ad 
Feuerbach:

A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma ver-
dade objetiva [gegenständliche Wahrheit] não é uma questão de 
teoria, mas uma questão prática. É na prática que o homem tem 
de provar a verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza cite-
rior [Diesseitigkeit] de seu pensamento. A disputa acerca da rea-
lidade ou não -realidade do pensamento – que é isolado da prática 
– é uma questão puramente escolástica. (Marx & Engels, 2007, 
p.533)

Essa observação conduz à percepção de que, em Marx, o plano 
gnosiológico não precede ou, antes, instaura o discurso, só ocu-
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pando um espaço depois de o objeto e o sujeito já terem sido te-
matizados ontologicamente. Vale chamar a atenção justamente ao 
desenvolvimento das teses contra Feuerbach: na primeira tese, 
Marx apresenta o problema objetivo de Feuerbach, para, somente 
depois e de maneira também ontológica, apresentar, na segunda 
tese, o problema metodológico; apresentado como um falso pro-
blema. Esse caminho que Marx trilha nos leva à conclusão de que a 
determinação ôntica, ou seja, do que é, antecede a propositura gno-
sioepistêmica. Ao inverso de qualquer abordagem de talhe gnosioló-
gico, em que um pré -discurso fundamenta o discurso de um ob jeto, 
o tratamento ontológico fundamenta o exame também da teoria do 
conhecimento, o que equivale a não separar o pensamento, no com-
plexo real, como predicado do ser que pensa; isto é, há uma fun-
damentação ontoprática do conhecimento. Toda a problemática 
gno siológica tem, para Marx, uma solução ontológica; isto pode 
ser verificado em A ideologia alemã, quando Marx (2007, p.94) faz 
a inversão ontológica – seu acerto de contas com a filosofia alemã 
que imediatamente o antecede, especialmente Hegel – afirmando 
que não é a consciência que determina a vida, mas a vida, a ação 
concreta do gênero humano, que determina a consciência. Afir-
mação em consonância com a segunda tese de Marx contra Feuer-
bach, na qual se opera a crítica da teoria do conhecimento que 
isola o sujeito que pensa, de um lado, da atividade sensível, de 
outro. As teorias que partem do pressuposto gnosiológico ope - 
ram uma desfiguração do objeto, como escreve J. Chasin:

Com essa grave desfiguração, também a questão da possibili-
dade do conhecimento é inteiramente descaracterizada: não é 
mais indagado se o homem é capaz de conhecer, mas se um logos 
desencarnado – enquanto tal sem gênese determinada e sem vín-
culos necessários – tem essa faculdade. (Chasin, 2009, p.102)

Por isso, para Marx, polemizar sobre a realidade ou não-
-realidade do pensamento é uma questão absurda. Vinculada à fun-
damentação ontoprática do conhecimento, a determinação social 
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do pensamento aparece em Marx de modo direto: atividade ideal 
não é outra coisa senão atividade social. De tal maneira que o pen-
samento, diz Chasin, reiterando a teoria de Marx, tem “caráter social 
porque sua atualização é a atualização de um predicado do homem, 
cujo ser é, igualmente, atividade social” (2009, p.106), inclusive 
pelos materiais e instrumentos diretamente empregados na elabo-
ração do saber – ou seja, a determinação social do pensamento –, a 
tal ponto que qualquer pensamento depende da atuação humana 
condicionada historicamente. Não é descolado dessa posição que 
Marx elabora sua famosa sentença: a humanidade só se coloca pro-
blemas capazes de serem resolvidos. Ou seja, a formulação geral de 
um problema – de um objeto – só é possível a partir do momento 
em que o próprio problema esteja exposto concretamente. Por isso, 
a formulação gnosiológica jamais antecede a formulação ontoló-
gica. O caráter histórico da determinação social do pensamento 
fica evidenciado quando se verifica a maturação de um objeto: a 
presença histórica de seu corpo maturado faculta o conhecimento, 
ao passo que, em graus imaturos, provoca obnubilação. Essa con-
gregação do sujeito/objeto tem a seguinte saída no pensamento 
marxiano:

Ocorre, portanto, no tratamento marxiano da questão do saber, 
um deslocamento corretivo, que vai da rarefação das formas 
gnosiológicas de abordagem para a encorpada analítica da deter-
minação social do pensamento e da entificação do objeto, ou 
seja, o problema é transmutado em circunscrição peculiar no 
universo de investigação concreta do complexo humano -socie-
tário global, delimitada e operacionalizada sobre os esteios da 
nova ontologia histórico -imanente constituída em fundamento. 
A problemática do conhecimento não é, pois, abandonada ou 
dissolvida, mas recaracterizada no lugar próprio e em seus de-
vidos termos, distantes de qualquer artificialismo escolástico, 
como demarca e suscita a tese II de “Ad Feuerbach”. (Chasin, 
2009, p.120 -1)
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Nas estruturas mentais, o objeto é trabalhado a partir de abs-
trações razoáveis. O pensamento articulado, na formação teorética 
das categorias, processa cada conceito em separado, desembocando 
em uma representação caótica do todo, na qual, posteriormente, 
através de uma determinação mais precisa atinge abstrações mais 
bem recortadas e dotadas de uma lógica correspondente à reali-
dade, o que acaba sendo o primeiro aspecto da elaboração teórica, 
levando à apreensão do concreto para o concreto pensado. A tal 
ponto que o método científico não é senão a maneira de proceder do 
pensamento, donde o concreto aparece pensado como processo de 
síntese, isto é, como apreensão mental do concreto objetivo. Na in-
vulgar escrita de Marx:

A produção em geral é uma abstração, mas uma abstração ra-
zoável, na medida em que, efetivamente sublinhando e preci-
sando os traços comuns, poupa -nos a repetição. Esse cará ter 
geral, contudo, ou esse elemento comum, que se destaca através 
da comparação, é ele próprio um conjunto complexo, um con-
junto de determinações diferentes e divergentes. Alguns desses 
elementos comuns pertencem a todas as épocas, outros apenas 
são comuns a poucas. Certas determinações serão comuns à épo ca 
mais moderna e à mais antiga. Sem elas não se poderia con-
ceber nenhuma produção, pois se as linguagens mais desenvol-
vidas têm leis e determinações comuns às menos desenvolvidas, 
o que constitui seu desenvolvimento é o que as diferencia desses 
elementos gerais e comuns. As determinações que valem para a 
produção em geral devem ser precisamente separadas, a fim de 
que não se esqueça a diferença essencial por causa da unidade, 
a qual decorre já do fato de que o sujeito – a huma nidade – e o 
objeto – a natureza – são os mesmos. (Marx, 2000, p.27)

No excerto supracitado se percebe, além das abstrações razoá-
veis, o caráter social do pensamento. Adiante, Marx coloca o de-
bate nos seguintes termos:
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O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determi-
nações, isto é, unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no 
pensamento como o processo da síntese, como resultado, não 
como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo 
e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da repre-
sentação [...]. Por isso é que Hegel caiu na ilusão de conceber  
o real como resultado do pensamento que se sintetiza em si,  
se aprofunda em si, e se move por si mesmo; enquanto o método 
que consiste em elevar -se do abstrato ao concreto não é senão  
a maneira de proceder do pensamento para se apropriar do con-
creto, para reproduzi -lo como concreto pensado. (Marx, 2000, 
p.39 -40)

O conjunto de concatenações mentais que gera as abstrações 
fundamentais para os complexos explicativos ocorre em Marx a 
partir, portanto, da teoria das abstrações – categoria marxiana que 
fugiu, inclusive, a György Lukács, sendo percebida originalmente 
por J. Chasin (2009). O complexo teórico do qual Marx lança mão 
– as abstrações razoáveis – é o ponto de partida daquilo que po-
demos chamar, grosso modo, de seu método científico, ou de suplan-
tação da filosofia especulativa pela ciência do concreto. Marx ar ti- 
cula, por conseguinte, o “momento preponderante” como ca te goria 
que se vincula às “determinações reflexivas”. A tomada da rea li-
dade concreta como ponto de partida da análise imanente não im-
plica, como ficou aclarado, empirismo. Aqui exposta, a menção da 
teoria das abstrações serve de esclarecimento para a análise ima-
nente, e, ao mesmo tempo, de refutação à suposta debilidade mar-
xiana no tratamento das questões gnosiológicas.

O exemplo tangível da analítica das coisas, ou seja, do resgate 
da lógica específica do objeto específico, pode ser visto em Marx 
(1995b), verbi gratia, quando de sua elaboração d’O capital. No ca-
pítulo primeiro, Marx parte desde logo da mercadoria – a abstração 
razoável da riqueza das sociedades em que domina o modo de pro-
dução do capital –, tomando -a como uma abstração; e por intensi-
ficação ontológica dessa categoria simples são determinados os dois 
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fatores que a integram – as determinações reflexivas –, a saber, o 
valor de uso e o valor de troca. O valor de uso é delimitado como a 
utilidade de uma coisa, enquanto o valor de troca se delimita como 
uma objetividade fantasmagórica, ou, nas palavras de Marx,  
como cristalização de substância – objetivação de trabalho abstrato 
cuja grandeza valorativa é medida pela quantidade de trabalho so-
cialmente gasto na feitura da mercadoria. Entremeando a cate-
goria do valor, Marx percebe o trabalho – a abstração ra zoável –, 
que gera a apreensão do trabalho útil e do trabalho abstrato – a in-
tensificação ontológica. A articulação do trabalho, por sua vez, gera 
a base substancial do valor de troca – a forma simples do processo 
final da abstração razoável –, fazendo encontrar nele a identidade 
da forma equivalente geral, que, finalmente, transita para a forma 
dinheiro. A tal ponto que Marx, ao principiar sua obra máxima pela 
mercadoria, desnuda o enigma do dinheiro. Ou seja, pela intensi-
ficação ontológica do conjunto das abstrações razoáveis, Marx des-
venda o hieróglifo social da forma do valor, tal como esse se 
manifesta concretamente em uma época específica. Contudo, Marx 
não faz outra coisa senão manter a integridade do objeto, pelo res-
peito radical à sua estrutura e à sua lógica interna.

Esse conjunto analítico de Marx não opera um “movimento 
formal ou qualquer tipo de circularidade tautológica, mas a cada 
uma daquelas determinações emerge um novo aspecto substan-
tivo”, um complexo que a lógica formal das categorias dialéticas 
não é capaz de realizar. De sorte que “tanto é postiço conferir à  
investigação marxiana as demarcações de uma associação [...] de 
momentos históricos e lógicos, quanto é legítimo identificar a im-
bricação de graus” de abstração em que o “objeto por sua efetivi-
dade, sempre histórica, e por sua lógica, sempre intrínseca à sua 
efetividade é mentalmente apropriado”. Todo o aporte reflexivo 
marxiano é, assim, emanado da lógica do próprio objeto, “reprodu-
zindo em sua gênese e necessidade, historicamente engendradas e 
desenvolvidas”. Por isso, o jogo lógico da aplicação dialética – ou 
da aplicação do método dialético -materialista – entre o particular e 
o universal é extrínseco ao universo metodológico de Marx; “razão 
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pela qual a dialética só é passível de descobrimento, jamais de 
aplicação”3 (Chasin, 2009, p.236). O que se vê na análise marxiana 
é a articulação entre os conteúdos do objeto, consubstanciada pela 
determinação histórica, que encerra a lógica de funcionamento uni-
versal das mercadorias no capitalismo verdadeiro. Não obstante, 
Marx não justapõe elementos externos, de uma lógica externa, ao 
objeto; exatamente ao contrário disso, “é a lógica produzida pela 
relação dos conteúdos que se impõe à análise, que a capta e expressa 
na forma de um preciso aglutinado de abstrações, ou seja, de um 
concreto de pensamentos” (Chasin, 2009, p.237). O exame d’O ca-
pital (1995b) descortina que o filósofo do trabalho não utilizara 
algum elemento exógeno, de algum recurso lógico estabelecido a 
priori promovendo a conversão dos conteúdos do objeto; Marx, ao 
inverso, utilizara somente a escavação direta – a reta prospecção do 
objeto, de acordo com Chasin – dos conteúdos próprios do objeto.

A exposição marxiana no início d’O capital também não é  
meramente uma opção aleatória de roteiro de exposição. É, sim,  
a ordem de suas incorporações pertinentes ao concreto de pensa-
mentos para compor na ordem própria das coisas – a mercadoria, o 
trabalho e o dinheiro (fetichismo da mercadoria) – tal como ocorre 
na realidade tangível. A advertência implícita de Marx, o que se 
percebe na maneira de como proceder à exposição do objeto, aponta 
para a seguinte formulação:

[...] as categorias, sendo nas coisas, podem vir a figurar no pen-
samento, mas é excluída in limine, como fantasia da mera espe-
culação, a possibilidade da existência de algum tipo de categoria 
ante res. Isso confirma, indiretamente, a inadmissão de qualquer 
função premonitória do método científico, ou de qualquer ideali-
dade em papel equivalente, na condução ou regulagem da ativi-
dade cognitiva. E, não havendo, nem podendo haver caminho 

3 Acerca da confrontação entre a descoberta de Chasin – a teoria das abstrações – e 
a posição lukácsiana, cf. o capítulo “Da teoria das abstrações à crítica de Lukács”, 
contido em Marx: estatuto ontológico e resolução metodológica, de Chasin (2009).
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cognitivo previamente estabelecido, nem conduto ideal extras-
subjetivo a seguir, o ponto de partida do conhecimento só pode 
ser o próprio objeto. (Chasin, 2009, p.247 -8)

Para finalizar este pequeno esboço acerca do procedimento ana-
lítico – aqui chamado de análise imanente –, torna -se lícito recorrer, 
mais uma vez, às palavras de Marx. Este (1987), em um dos seus 
últimos escritos finalizados, escrito em 1880, intitulado “Glosas 
marginais ao Tratado de economia política de Adolf Wagner”, foi 
definitivo ao afirmar o seguinte:

De prime abord, eu não parto nunca de “conceitos”, nem por-
tanto, do “conceito de valor”, não tenho, pois, que “dividir” de 
algum modo esse conceito. Meu ponto de partida é a forma so-
cial mais simples que toma o produto do trabalho na sociedade 
contemporânea, a mercadoria. É a esta que analiso, em primeiro 
lugar na forma sob a qual ela aparece. Aí constato que ela é, tout 
d’abord, em sua forma natural, um objeto de uso, em outros 
termos, valor de uso, e que, em segundo lugar, portadora de um 
valor de troca, ela é, sob esse aspecto, um “valor de troca”. Pros-
seguindo essa análise, me dei conta que ela não é mais do que 
uma “forma fenomênica”, uma representação autônoma do va-
lor contido na mercadoria, é então que passo à análise desse 
valor. (Marx, 1987, p.415 -6)4

Por fim, esse caminho aqui exposto leva à percepção de que re-
fundar Marx através de um acoplamento de universos estranhos à 
sua filosofia acaba por necrosar o todo ontológico de sua teoria. De 
modo que se torna necessária a refutação de qualquer pluralismo 
que se proponha reelaborar ou completar os supostos pontos débeis 
da teoria de Marx, ou do pluralismo em geral que, nas ciências so-
ciais, reivindicam um apanhado geral por várias ópticas, como se o 
mesmo objeto necessitasse de uma observação de diferentes pers-
pectivas unilaterais, de diversos ângulos de visões parciais, sendo 

4 Traduzido por J. Chasin (2009, p.252 -3).



SUICíDIO REvOLUCIONÁRIO 39

justapostos através de uma síntese dinâmica para obtenção de uma 
perspectiva ou “leitura” de conjunto. Essa sentença suposta, ou 
seja, o ecletismo metodológico, supõe que as diferentes perspec-
tivas possam possuir valor cognitivo equivalentes, o que acaba, em 
última instância, por determinar a existência de “várias verdades”. 
Logo, o ecletismo metodológico não presta serviço senão para a con-
clusão silogística de que a verdade objetiva não existe – ante cedendo 
a questão gnosiológica à questão ontológica – ou não é apreensível. 
Na pena de Marx, como visto, todas essas questões têm uma con-
dução ontológica.


