
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ECONÔMICAS 

 

 

 

JOÃO GUILHERME CARVALHO DE SOUZA 

 

 

 

DA ONTOLOGIA CRÍTICA À CRÍTICA ONTOLÓGICA DO 

TRABALHO 

 

 

 

Monografia exigida como requisito para a obtenção 

do grau de bacharel em Ciências Econômicas. 

Orientador: Prof. Dr. Rodrigo Delpupo Monfardini 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 



 
 

 



JOÃO GUILHERME CARVALHO DE SOUZA 

 

 

 

DA ONTOLOGIA CRÍTICA À CRÍTICA ONTOLÓGICA DO TRABALHO 

 

 

 

Monografia apresentada ao curso 

de Bacharelado em Ciências 

Econômicas, como requisito 

parcial para a obtenção do título 

de Bacharel em Ciências 

Econômicas. 

 

 

Aprovada em 18 de janeiro de 2017. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Rodrigo Delpupo Monfardini (Orientador) - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Leonardo de Magalhães Leite - UFF 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Marcio Malta - UFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos Goytacazes 

2017 
 



RESUMO 

O objetivo deste trabalho é realizar uma crítica ontológica do trabalho a partir da 
hipótese de que contradições tanto do capitalismo quanto de resoluções marxistas 
são resolvidas com respostas ontológicas. Para sustentar tal posicionamento, 
busca-se fornecer um panorama dos debates da filosofia da ciência no intuito de 
entender porque a ontologia se perdeu, como aqui será argumentado, enquanto 
referência crítica. Apresenta-se uma crítica, por um lado, à corrente positivista como 
gênese do subjetivismo epistemológico e, por outro, a seus críticos Karl Popper, 
Thomas Kuhn e Imre Lakatos, em particular a estes dois últimos com a 
consolidação do relativismo ontológico.  A lacuna deixada por essas correntes, 
propõe-se, é preenchida com a crítica ontológica, uma vez que só ela é capaz de 
tornar inteligível problemas não só teóricos como práticos e que somente podem ser 
resolvidos por uma perspectiva ontológica. Se a hipótese for corroborada, então, 
pode-se delinear uma crítica às concepções tradicionais da perspectiva marxista, 
bem como sua concepção de trabalho numa possível sociedade socialista com base 
no autor Moishe Postone. Por fim, pode-se realizar uma crítica ontológica do 
trabalho, constatando que a presente concepção deste no capitalismo 
unidemensionaliza o ser humano como mero trabalhador enquanto multilateraliza 
suas necessidades. 
Palavras-chave: Crítica ontológica. Trabalho. Perspectiva marxista.
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INTRODUÇÃO 
 

O objetivo dessa pesquisa é realizar uma crítica ontológica do trabalho. À 

primeira vista pode parecer desnecessário uma crítica dessa natureza, pois como 

afirma-se no cotidiano “o trabalho dignifica o homem”. Porém, o que se vê no mundo 

de hoje cada vez mais são doenças relacionadas ao trabalho. Não se pretende aqui 

explicar a relação de cada trabalho com cada doença e sim, de maneira geral, 

tornar evidente as condições de trabalho e patologias sociais como longas jornadas, 

estas ainda por vezes associadas à condições extremamente precárias de trabalho. 

Ainda assim, hoje em dia, a crítica ao capitalismo circunda sempre ao 

imediatamente posto. As únicas alternativas de mudanças que estão postas para 

nós, aparentemente, são uma maior ou menor intervenção do Estado na economia. 

Quando não dessa forma, essa alternativa se apresenta como única possibilidade 

existente para o capitalismo quando contraposta a noções cada vez mais 

protocolares de socialismo. São, porém, menções sobre um socialismo sobre o qual 

não sabemos do que se trata nem se é realmente possível (DUAYER, 2012).  

Pretende-se aqui, uma contribuição para o debate do trabalho e sua 

forma de manifestação na sociedade globalizada, nesta nova fase do capitalismo. 

Tal contribuição consiste em analisar o que foi dito como socialismo realmente 

existente, tendo como pano de fundo (interlocutor) interpretações do marxismo que 

não adotam o trabalho como problema associado ao modo de produção, mas 

apenas à propriedade privada e ao livre mercado, deixando de lado a natureza do 

próprio trabalho. Esta abordagem teria como consequência lógica e prática a 

associação dos sistemas capitalista e socialista à forma de apropriação que fazem 

do trabalho. Portanto, o modo de produção socialista, tal como foi proposto, seria 

constituído do mesmo tipo de trabalho constituidor de valor (de troca), ou seja, da 

mesma forma que ele se apresenta no capitalismo. Os autores aqui resgatados 

contribuem para pensar o trabalho enquanto categoria em si mesma, questionando 

a ideia de que este mesmo tipo de trabalho existiria numa sociedade posterior 

(socialismo). 

A hipótese a ser apresentada é que um conjunto de contradições 

existente no capitalismo, bem como resoluções por parte do marxismo, não são 

capazes de serem resolvidos se não entendermos o pensamento de Marx como 

uma crítica ontológica, pois segundo Duayer, “a crítica exercida entre tradições, a 
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crítica ontológica, (...), dirige-se em especial aos pressupostos estruturais da 

tradição criticada” (DUAYER, 2012, p. 40) 

Uma consequência dessa hipótese é o resgate do pensamento marxiano 

como uma figuração de mundo que pode ajudar a compreender contradições como 

o porquê da produtividade ser continuamente crescente e o tempo de trabalho não 

decrescer. Assim como a dimensão histórica da sociedade, isto é, o entendimento 

de que o modo de produção da sociedade capitalista centrada no trabalho não pode 

se apresentar com última forma de sociabilidade. Não só essas questões, mas 

altera-se a leitura da própria noção de socialismo em Karl Marx, questões 

trabalhadas no livro do autor norte-americano Moishe Postone Tempo, Trabalho e 

Dominação Social (2014). 

Para se atingir tal finalidade, buscamos na filosofia da ciência resgatar a 

noção de ontologia que, na defesa aqui realizada, teria se perdido como referência 

crítica, pois a partir dela podemos comparar diferentes teorias sobre o mesmo 

objeto. Utilizamos Bruce Caldwell (1982) e Carolina Cavalcante (2005) para resgatar 

a tradição positivista, para a qual o principal objetivo era expurgar a metafísica 

(ontologia) do discurso científico e da qual é gênese o subjetivismo epistemológico. 

Em seguida, apresenta-se os críticos do positivismo como Karl Popper (1972), 

Thomas Kuhn (1970) e Imre Lakatos conhecidos como teóricos do crescimento do 

conhecimento, estes dois últimos em específicos por difundirem um relativismo 

ontológico generalizado e por não admitirem uma comparação racional entre teorias 

sobre o mesmo objeto. Este é um passo importante para entender como a crítica 

ontológica é capaz de resolver os problemas não resolvidos por essas correntes. 

Diante desse problema, tanto teórico quanto prático, nos lançamos no 

debate sobre esse tema no segundo capítulo. Assumindo o pressuposto de que 

para problemas ontológicos a resposta deve ser também ontológica. Isto é, diante 

de contradições que não podem ser resolvidas puramente no campo empírico ou 

lógico-formal, Duayer (2012) sublinha que “crítica de fato é crítica ontológica”, crítica 

que possibilita não somente realizar uma crítica entre teorias distintas, como 

também traz imperativos práticos. Dessa forma também pode ser entendida a crítica 

de Marx, a saber, como crítica ontológica.  

Ainda no segundo capítulo, pretende-se argumentar que o pensamento 

de Marx é essencialmente ontológico tendo como referência a obra O Capital 

(1867). Após explicitar o panorama da discussão acerca da ontologia, argumenta-se 
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que, dada à objetividade do conhecimento, uma crítica adequada deve ter em mente 

a crítica de pressupostos, crítica ontológica, assim como explicitada através do 

filósofo marxista Húngaro Gyögy Lukáks no capítulo “O Trabalho” em Para uma 

ontologia do ser social II (2013); do filósofo britânico, não marxista, Roy Bhaskar no 

capítulo “Societes” do livro Critical Realism: Essential Readings (1998) e das 

contribuições de Duayer (2001) e Medeiros (2013). Segundo esta visão, é a crítica 

que Marx realiza a exaustão em suas obras, buscando sempre fazer a crítica dos 

pressupostos da teoria social na qual ele criticava. Dessa forma, podemos 

compreender a necessidade de resgatar a ontologia como fundamento crítico para 

desmistificar as concepções ilusórias sobre o principal tema ser abordado que é o 

trabalho, tanto para o pensamento marxista quanto o trabalho realizado no 

capitalismo. 

Como decorrência do pensamento ontológico de Marx, devemos 

(re)investigar as categorias centrais da análise marxista e suas concepções para 

resolução dos problemas, como a análise do valor, trabalho e socialismo. Se 

durante a investigação d’O Capital, Marx identifica no primeiro capítulo “A 

Mercadoria”, que a produção tem como a finalidade o valor, e não o valor de uso, o 

atendimento das necessidades humanas tem por pressuposto a negação do valor e 

o trabalho (em sua forma abstrata) a sua produção. O socialismo é um imperativo 

prático da teoria de Marx. Como essas categorias não se apresentam como claras e 

explícitas, apoia-se no autor norte americano Moishe Postone, precisamente no 

ensaio Necessidade, Tempo e Trabalho e na obra Tempo, Trabalho e Dominação 

Social e Duayer (2012), para realizar uma crítica ontológica do trabalho, resgatando 

conjuntamente trechos dos Manuscritos Econômicos Filosóficos (2004) de Marx 

para cumprir tal objetivo. 
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CAPÍTULO 1 – A GÊNESE DO SUBJETIVISMO EPISTEMOLÓGICO  
 

O primeiro objetivo é argumentar, em meio à obscuridade do subjetivismo, 

a favor da ontologia. Entretanto, é necessário entender o porquê da ontologia ter se 

perdido como elemento de referência crítica. Encontramos na filosofia da ciência 

elementos como a falta de objetividade do conhecimento tanto entre os teóricos do 

positivismo e seus críticos, a exemplo de Karl Popper, como entre os teóricos do 

crescimento do conhecimento, Thomas Kuhn e Imre Lakatos, que possuem o 

método de investigação científico mais difundido. Para elaborar seus respectivos 

métodos, a resposta sobre a objetividade sempre se mostra presente, tanto na 

tentativa de expurgação da ontologia, no caso dos positivistas, como, no caso dos 

relativistas, que assumem uma ontologia implicitamente - sem que se possa 

compará-la racionalmente. 

A filosofia da ciência busca indagar sobre os pressupostos e os métodos 

que as ciências particulares - física, biologia, economia, sociologia, etc. -, utilizam 

para se buscar o conhecimento sobre as coisas do mundo. Esse capítulo serve de 

base para entender a noção de objetividade, isto é, a ideia de que o mundo possui 

uma objetividade em si e, portanto, não é um constructo ideal da nossa imaginação. 

Aqui deve ficar clara a teorização do subjetivismo epistemológico chamado de 

relativismo, que nega o momento crítico das teorias que são base para estruturar 

uma crítica ontológica, crítica entre tradições que figuram o mundo de outra 

maneira. 

 

1.1. O PROGRAMA POSITIVISTA 
 

A começar pelo programa dos positivistas que participaram do Círculo de 

Viena, grupo que congregava físicos, matemáticos, dentre outros pensadores, que 

se reuniam para discutir questões sobre a filosofia no sentido de tornar mais claras 

as proposições do conhecimento. O objetivo destes pensadores era “fugir” dos 

sistemas metafísicos da filosofia especulativa alemã e do idealismo pós-kantiano e 

demonstrar que toda metafísica é desprovida de sentido lógico. Consequentemente, 

defendiam que o objetivo da filosofia, então, deveria ser a análise lógica e possuir 

como objeto a ciência empírica ou positiva (Caldwell, 1982). 

Temos caracterizado a concepção do mundo científico essencialmente por 
duas características. A primeira é a empírica e positiva: o conhecimento 
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provém somente da experiência, que apoia o que é imediatamente dado. 
Isso marca o limite para o contexto da ciência legitimada. A segunda é que 
a concepção do mundo científico é marcada pela aplicação de certo 
método, chamado “análise lógica”. O propósito do esforço científico é 
alcançar o objetivo da ciência unificada, aplicando a “análise lógica” ao 
material empírico (Hahn; Neurath; Carnap apud Caldwell, 1982, p.13). 
 

Apesar da proposta de usar a diferenciação da análise lógica para os 

objetos empíricos, para os positivistas anteriores ao Círculo de Viena prevalecia a 

primeira característica utilizada pelos positivistas lógicos, a de que “o conhecimento 

provém somente da experiência”. Mas o que dizer da teoria geocêntrica que, pela 

experiência, afirmara que o sol se move em torno da terra? A experiência tem uma 

limitação na tentativa de se obter um conhecimento objetivo do mundo, incluindo 

sua estrutura e suas relações. 

O programa do Círculo de Viena afirmava que somente as proposições 

significativas seriam admitidas como científicas e válidas de acordo com o seu 

critério de cientificidade preestabelecido. As proposições eram divididas entre “com 

significado cognitivo” ou “sem significado cognitivo” e só ganhavam validação 

cientifica aquelas que pudessem ser verificadas e testadas pela evidência empírica 

(sintéticas e analíticas) e que, por esse critério, as proposições metafísicas não 

eram nem analíticas e nem sintéticas, uma vez que não eram sujeitas a teste 

empírico. Desta forma eram julgadas como emocionais ou atitudes comuns acerca 

da vida. A partir do discurso de que os metafísicos não explicam nada sobre o 

mundo, decorre-se que a estas proposições não poderiam ser conferidas o estatuto 

de conhecimento. 

Diante do ceticismo quanto às proposições metafísicas, restava-se criar 

um critério objetivo para distinguir as proposições analíticas, sintéticas e metafísicas 

(sem significado). A solução dessa corrente foi a elaboração do princípio da 

verificação, isto é, a proposição de que uma afirmação tem significado se, e 

somente se, este for verificável empiricamente. Desta forma, as proposições 

passariam por uma verificação através de testes empíricos, o que implica dizer que 

tal proposição só pode ser considerada verdadeira ou falsa se for capaz de 

completar a verificação por evidências observacionais. 

A insistência na primazia dos dados físicos teve uma quantidade de 
implicações. A mais importante referiu-se à posição dos termos teóricos. 
Ninguém jamais observou átomos, prótons ou campos magnéticos; 
afirmações pressupondo sua existência seriam, portanto consideradas 
expressões sem sentido? (Caldwell, 1982, p.14) 
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Os autores mais influentes do Círculo de Viena trabalharam no sentido de 

adaptar os termos teóricos (não verificáveis empiricamente, porém utilizado pela 

ciência para representar as coisas) a uma linguagem científica e que somente as 

proposições sobre fenômenos observáveis deveriam ser qualificadas com o estatuto 

de conhecimento. 

No entanto, muitos problemas foram considerados pelos positivistas, três 

de suma importância para o argumento que se pretende estabelecer e serão 

tratados a seguir: i) A pesquisa para o critério de significância cognitiva; ii) O 

estatuto, estrutura e função das teorias e dos termos teóricos; iii) A natureza da 

explicação científica. Estes três aspectos considerados separados por conta da 

exposição analítica, uma vez que não existem separados na realidade. 

 

1.1.1.  A pesquisa para o critério da significância cognitiva 
 

Sem perder o argumento dos autores de vista, a posição inicial dos 

positivistas é a de que somente as proposições sintéticas e analíticas possuem 

significância cognitiva. Diante dessa afirmativa, poderíamos nos questionar de que 

forma um cientista pode dizer se uma proposição analítica é uma sentença não 

metafísica, isto é, desprovida de significado cognitivo, provando de fato a 

significância da proposição ou até mesmo que por ventura venha se provar uma 

afirmação absurda ou falsa. Para Cadwell, a resposta a esse questionamento recai 

sobre o conceito de testabilidade: “uma proposição é significativa somente até o 

grau de ser sujeita a um teste empírico” (Caldwell, 1978, p.20) 

Para os positivistas, não foi fácil colocar em prática um critério que fosse 

capaz de atender a significância das proposições científicas. A primeira tentativa de 

discernir o que é científico do que não é foi o critério de verificação, que 

determinava o status da asserção através da evidência observacional individual e, 

na medida em que fosse passando pelos testes, esta ganharia a validade de 

científica. Entretanto, esse critério era muito rigoroso e acabava por não conceber 

as asserções universais como as leis da física ou da biologia, cujo exemplo clássico 

é o de que “todos os corvos são pretos”. Pois não havia uma garantia de testes 

mínimo que validasse a proposição e, além disso, uma única evidência de um corvo 

não preto invalidaria sentença.  
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Diante dos problemas encontrados pelo critério de demarcação científica 

da verificação, o mais decisivo é a testabilidade infinita, pois não havia uma garantia 

de testes finitos que comprovasse tal assertiva. Uma vez que, se permanecesse o 

critério anterior de verificação, as leis universais não poderiam ser testadas, porque 

essas leis referem-se a um número de instâncias infinito posto que as nossas 

observações sobre as coisas do espaço são limitadas e, portanto, finitas. 

Dessa forma, outro critério proposto pelos positivistas é o de confirmação. 

Sabendo que não era possível verificar todas as instâncias de uma lei geral, a 

solução proposta era testar singularmente cada instância, se as proposições forem 

sendo confirmadas positivamente de acordo com os testes esta ganharia pouco a 

pouco um grau de confirmação.  

A noção de confirmação logo se tornou largamente aceita, fornecendo uma 
abordagem utilizável para as questões de demarcação e avaliação da 
teoria. As hipóteses eram consideradas científicas se fossem testáveis; 
instâncias de testes confirmavam ou desconfirmavam as hipóteses; e 
hipóteses poderiam ser classificadas de acordo com o seu grau de 
confirmação relativo às evidências disponíveis (Caldwell, 1982, pág. 22).  

O critério de significância cognitiva proposto inicialmente pelos positivistas 

não pode ser construído de forma a testar apenas as proposições de forma 

particular, mas somente uma teoria como um todo, ou seja, é testada como uma 

estrutura teórica e não por seus elementos constitutivos. Diante de toda essa 

tentativa de distinguir o campo científico do não científico, de acordo com os 

critérios de demarcação, torna-se aos poucos um problema quanto ao objetivo 

principal dos positivistas, a saber o de expurgar toda proposição metafísica do 

discurso científico. Contudo, uma nova mudança no critério de demarcação poderia 

fazer com que se pudesse avançar no esclarecimento do critério de significância. 

 

1.1.2. O Estatuto, estrutura e função das teorias e dos termos teóricos 
 

 Em suas tentativas ávidas por desenvolver um critério capaz de distinguir 

as proposições legitimas de asserções sem sentido, os positivistas esbarraram em 

certa classe de termos teóricos que apresentava um dos problemas intratáveis pela 

corrente: “Eles eram usados em todos os ramos da ciência, ainda que raramente 

fossem abertos à definição explícita em termos observacionais” (Caldwell, 1982, 

p.23).  
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 Os termos teóricos apresentam-se como um problema definitivo no interior 

do projeto positivista, porque não são passíveis de teste empírico e 

consequentemente possuem uma natureza metafísica. Portanto, de acordo com a 

proposta inicial dessa corrente filosófica, os termos teóricos deveriam ser eliminados 

do discurso científico. Se por um lado só eram consideradas parte do discurso 

científico as proposições empiricamente verificáveis, por outro não se concebe 

teoria, ou dito de outra forma, não se faz ciência sem a utilização do recurso dos 

termos teóricos.  

 Com isso, uma nova forma de conceber as teorias é proposta, visto que 

não era possível verificar e nem confirmar empiricamente os termos teóricos. Assim, 

surge o modelo “hipotético-dedutivo” (H-D). Este modelo não só faz uma descrição 

da estrutura das teorias, mas também dá respostas para as questões do estatuto e 

da função das teorias. Nas palavras de Cadwell: 

Uma teoria contém axiomas, ou sentenças primitivas, e teoremas, ou 
proposições derivativas. Os axiomas devem se referir tanto a entidades 
observacionais quanto teóricas. O sistema ganha significância empírica 
somente quando alguma interpretação empírica é dada ao sistema por 
meio das sentenças interpretativas. O que ocorre quando algumas das 
sentenças da teoria, geralmente as sentenças deduzidas, são traduzidas 
em linguagem observacional. Está implícito nesta visão que teorias devem 
ser julgadas como um sistema completo: o fato de que não existe uma 
definição completa (ou incompleta, se for o caso) para cada termo teórico 
não é razão para contestar uma teoria (Caldwell, 1982, p.25). 

Entendida agora como modelos estruturados, as teorias não são mais 

testadas pelos seus elementos constitutivos, agora se formula uma hipótese que se 

refere a entidades teóricas, isto é, entidades não observáveis (metafísicas), 

permitidas indiretamente pelo discurso científico mesmo que contrarie a proposta 

inicial de considerar a metafísica sem sentido e, como consequência ou dedução 

disso, devem descrever fenômenos observáveis e que eles serão as proposições 

passíveis de teste confrontadas com os dados da realidade para avaliação da teoria.  

Nesse sentido, o desenvolvimento da argumentação positivista não 

poderia negar mais a metafísica que passa a pertencer ao discurso científico, pois 

não é possível fazer teoria sem os termos teóricos. 

 

1.1.3. A natureza da explicação científica 

 

Segundo Caldwell (1982), a visão dominante entre os positivistas no final 

do século XIX e início do XX sustentava que as teorias eram apenas ferramentas 
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para se estabelecer correlações entre os fenômenos, e que isto é tudo que a ciência 

poderia e deveria fazer, de modo que somente os metafísicos buscariam 

‘explicações definitivas’ (Caldwell, 1982, Pág. 27). 

Como corolário, as formulações para a explicação científica propostas 

pelos positivistas do final da década de 40 e início da década de 50 se baseavam 

em ‘modelos de covering-law’. A primeira abordagem sobre esses tipos de modelos 

foi o nomológico-dedutivo (D-N) (nomus = lei; lógico= estudo), o estudo das leis 

funcionava da seguinte forma: a explicação para ser válida deveria ser composta 

por duas partes, uma possuindo a descrição do fenômeno a ser explicado, 

explanadum, mas não o próprio fenômeno, e a segunda um conjunto de 

proposições apresentadas para elucidar o fenômeno, explanans. Esta última, por 

sua vez, se subdividiria em dois grupos, um pertinente a condições antecedentes a 

se obter e outro grupo de asserções representativas de leis gerais (Caldwell, 1982, 

p. 28).   

Colocada a teste, uma explicação deverá satisfazer quatro condições de 

adequação lógica e empírica: Sobre as (i) condições de adequação lógicas, (1) o 

explanadum é uma derivação, decorrência das informações do explanans, caso 

contrário não teria como fundamentar o explanadum; (2) as leis gerais contidas no 

explanans devem ser necessárias, mas não suficientes para a derivação do 

explanadum, para satisfazer essa condição o explanans deve possuir ao menos 

uma sentença que não seja uma lei; (3) O explanans deve possuir um caráter 

empírico, deve ser, à princípio, passível de observação e/ou experimentação. Sobre 

as (ii) condições empíricas temos que (4) as proposições que fazem parte do 

explanans devem ser verdadeiras (Caldwell, 1982, p.28).   

Então, temos que, para o modelo (D – N), um evento deduzido pode ocorre 

se, e somente se, as condições iniciais estiverem acompanhadas das leis gerais do 

evento.  Apesar do conceito de leis gerais, no caso de uma lei de natureza 

estatística, esta poderia encontrar-se no conjunto do explanans e por isso, apenas 

certa probabilidade da ocorrência do fenômeno apresentado pelo explanadum 

poderia ser garantida. Por trazer essa problemática do conceito de lei geral, um 

segundo modelo “covering law” é criado, o indutivo-probabilístico (I – P), nele as leis 

estatísticas garantem uma maior probabilidade lógica ou indutiva e em nada se 

altera a questão do explanadum e do explanans (Caldwell, 1982, p.28-29). 
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Assim sendo, o projeto lógico-positivista de eliminação da metafísica do 
discurso científico começa a trilhar o caminho que levaria à sua ruína. A 
subjetividade inerente ao empreendimento científico não podia ser mais 
contida, a metafísica não poderia mais ser negada. (Cavalcante, 2005, 
p.15) 

Dessa forma, nos modelos de “covering law”, tanto o N-D como o I-P, as 

teorias não podem assumir o status de serem verdadeiras ou falsas, entretanto, elas 

devem ser consideradas, pela perspectiva positivista, apenas como instrumentos. 

Consequentemente o que importa é a capacidade preditiva das teorias, o que não 

garante a explicação do fato em si, porém garante como válida apenas uma 

porcentagem das características iniciais e suas deduções. Mesmo com esses dois 

modelos apresentados, os positivistas não conseguem mais negar a metafísica no 

discurso científico decretando a falência do seu projeto inicial, a saber, expurgar a 

metafísica, considerada idealista e especulativa, do discurso científico. 

 

1.2. A METODOLOGIA DE KARL POPPER 
 

A tradição positivista da filosofia da ciência, como apresentada, passou por 

diversas adaptações na medida em que problemas internos à teoria emergiram. 

Apesar das modificações, há uma permanência no argumento positivista que recai 

sobre a ênfase na análise empírica, previsão e afirmação parcial de teorias através 

de dados estatísticos. Além disso, reforça a importância da teoria como prática 

científica necessária para elucidar fenômenos, mesmo que no desenvolvimento 

dessa tradição filosófica a teoria (modelos corvering-law) seja concebida como 

instrumento, ferramenta. 

Não faltaram críticas às concepções positivistas, dentre as quais 

destacamos o pensamento do autor Karl Popper, considerado não somente um 

crítico como também um colaborador da tradição. O autor será tratado como um 

ponto inflexão da tradição positiva na filosofia da ciência para os teóricos do 

crescimento do conhecimento (Kuhn e Lakatos). Devemos então salientar os 

quatros principais pontos da teoria popperiana: (i) crescimento do conhecimento – 

constitui o problema central da epistemologia. Nesta teoria, o conhecimento se dá 

através de rupturas e não de maneira uniforme ou justaposta de teorias ao longo do 

tempo. É dessa forma que a filosofia da ciência deve proceder, uma teoria falseada 

seria descartada e substituída por outra com maior grau de falseabilidade; (ii) 
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Falibilismo – é um critério de demarcação -, Popper admite que exista uma verdade 

objetiva, entretanto não há nenhum critério para saber se a verdade foi alcançada, 

ela funciona como um princípio ético regulador da prática científica. O que temos é a 

possibilidade de critérios permitirem reconhecer os erros; (iii) Anti-indutivismo – 

rejeita a lógica indutiva como forma de se obter a verdade. Visto que não é possível 

se conhecer uma proposição genuinamente verdadeira, apenas as falsas, não é 

uma posição razoável inferir verdade ou grande probabilidade dessas proposições; 

(iv) Racionalismo Crítico – o conhecimento progride à medida que se propõe novas 

conjecturas que devem passar por tentativas de refutação. Para Caldwell, este é um 

processo de tentativa e erro, e o que se espera é que os cientistas possam aprender 

com seus próprios erros. (Caldwell, 1982, pp. 37-38) 

Quanto ao primeiro ponto, sobre o crescimento do conhecimento, fica claro 

que a prática científica é falsear teorias e, à medida que as teorias da ciência 

fossem consideradas falsas, buscar-se-iam novas com maior nível de falseamento 

avaliadas pelo teste empírico. Já o segundo ponto, o falibilismo, é a forma com que 

o Popper trata a questão da demarcação científica: as teorias devem ser passíveis 

de falseamento, pois permitem um número finito de testes diferentemente dos 

positivistas cuja demarcação científica que leva a testabilidade infinita. 

Contudo, só reconhecerei um sistema como empírico ou científico se ele for 
passível de comprovação pela experiência. Essas considerações sugerem 
que deve ser tomado como critério de demarcação, não a verificabilidade, 
mas a falseabilidade de um sistema. Em outras palavras, não exigirei que 
um sistema científico seja suscetível de ser dado como válido, de uma vez 
por todas, em sentido positivo; exigirei, porém, que sua forma lógica seja tal 
que se torne possível validá-lo através de recurso a provas empíricas, em 
sentido negativo: deve ser possível refutar, pela experiência, um sistema 
científico empírico. (Popper, 1972, p. 42) 

Se os cientistas buscam falsear suas teorias quer dizer que eles devem 

estar sempre em busca da verdade, mesmo não sabendo se a encontrará, fazendo 

dela um dispositivo regulatório de tentativa e erro, de forma a aprender com as 

lições anteriores, ligado à ideia do racionalismo crítico (Cavalcante, 2005, p.16). 

Popper também se mostra contrário à lógica indutiva de forma que “a lógica Indutiva 

consiste precisamente em ela não proporcionar convenientemente sinal 

diferenciador do caráter empírico, não-metafísico, de um sistema teorético”, isto é, 

ela não é um bom critério de demarcação (Popper, 1972 pp. 34-35). Além disso, o 

autor propunha no lugar da lógica indutiva, a lógica dedutiva, pois pode-se falsear 



17 
 

uma hipótese a partir dos fatos, mas não se pode dizer que a mesma é verdadeira 

por estar de acordo com os fatos: 

[...] é possível, através de recurso a inferências puramente dedutivas, (com 
o auxílio do modus tollens, da lógica tradicional), concluir acerca da 
falsidade de enunciados universais a partir da falsidade de enunciados 
singulares. Essa conclusão acerca da falsidade dos enunciados universais 
é a única espécie de inferência estritamente dedutiva que atua, por assim 
dizer, em “direção indutiva”, ou seja, de enunciados singulares para 
enunciados universais (Popper, 1972, pp.43). 

É preciso esclarecer alguns problemas advindos das propostas de Popper. 

Primeiro sobre o critério de demarcação, porque apesar de ser uma alternativa aos 

critérios de verificação e confirmação dos positivistas não há garantia de que uma 

corrente irá abandonar sua teoria no primeiro teste em que for falseada. Em 

segundo lugar, mesmo que buscando falsear uma teoria, a mesma pode ser salva 

por hipóteses do tipo ad hoc, como questiona Caldwell: 

Nós realmente queremos multiplicar o número de teorias com alto conteúdo 
(baixa probabilidade), se muitas delas são falsas? O problema não pode 
ser resolvido através da sugestão de que cientistas buscam teorias 
verdadeiras, conforme proposto pelo falibilismo de Popper, que ainda que 
possamos alcançar a verdade, nunca saberemos que a possuímos, em que 
sentido podemos dizer que buscamos a verdade? (Caldwell, 1982, p.43) 

Também podemos perceber que, ao adotar parte do projeto positivista, 

Popper acaba por incorrer nas mesmas falhas, uma vez que seu critério em 

qualificar o que é científico e o que não é possui um caráter essencialmente 

empírico, carregando consigo todos os equívocos do mesmo, a saber, a concepção 

de que o empírico não é um bom critério para conhecer objetivamente uma coisa e 

que o empírico é teoricamente contido.  

Se os fatos são carregados de teoria, a delimitação do empírico está 
antecipadamente determinada pela própria teoria, que, por isso mesmo, 
disporia de meios para contornar eventuais falsificações pelos dados 
empíricos. Os testes, neste caso, em lugar de ilustrarem na prática a ética 
popperiana de falsificação, seriam antes instâncias de autolegitimação das 
teorias. (Duayer, Medeiros, Paincera; p.729-730). 

Dado os avanços e limitações de Popper para se compreender a natureza 

da explicação científica, bem como a constituição das teorias, podemos concluir até 

aqui que algumas questões ainda permanecem em aberto. Como escolher 

racionalmente dentre um conjunto de teorias? Como lidar com o empírico 

teoricamente contido? Como a ciência avança? E por fim, é possível alcançar um 

conhecimento total e genuíno, nesse sentido, verdadeiro? As tentativas de 
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responder a essas perguntas virão com os autores do crescimento do conhecimento 

Thomas Kuhn e Imre Lakatos. 

 

1.3. A CONSOLIDAÇÃO DO RELATIVISMO ONTOLÓGICO 

 

Enquanto os positivistas, no intuito de eliminar a metafísica da ciência, 

utilizavam modelos e regras de caráter universais, como a melhor explicação da 

prática científica, os autores Kuhn e Lakatos são considerados por Caldwell (1982) 

mais relevantes no debate da filosofia da ciência - pós-positivista:  

Enfatizam o crescimento do conhecimento ao longo do tempo, a dinâmica 
da mudança no interior das disciplinas individuais e as práticas efetivas dos 
cientistas. A universalidade é qualificada pela especificidade; verdades 
imutáveis são ameaçadas pelo reconhecimento de normas de investigação 
e padrões de pensamento mutáveis; a análise lógica é suplementada por e 
checada pelo estudo da história. (Caldwell, 1982, p.35). 

A partir de 1970, com a publicação da obra “A Estrutura das Revoluções 

Científicas” de Thomas Kuhn, há uma mudança na forma de se tratar as estruturas 

das teorias, o modo como a ciência avança e qual a prática dos cientistas. No 

prefácio do seu livro, o autor enfatiza sua trajetória de pesquisa que parte da física 

para a história da ciência e posteriormente para a filosofia da ciência, e que essa 

migração ocorreu por causa do estudo da história, o que demonstra a importância 

que o mesmo aufere à história que fundamenta a sua concepção de teoria científica. 

Já na introdução Kuhn faz uma crítica à concepção de ciência dos positivistas, que 

concebem a mesma como reunião de fatos, teorias e métodos de forma a-histórica 

e na qual o único papel da história seria registrar os aumentos e obstáculos de sua 

acumulação (Kunh, 1998, pp. 19-20). 

  Conhecido pela filosofia da ciência como teórico do crescimento do 

conhecimento, Thomas Kuhn fornece também uma explicação diferente dos 

positivistas sobre a natureza da explicação científica. Para isso, é preciso entender 

três conceitos importantes em sua análise, a saber: ‘paradigma’, ‘ciência normal’ e 

‘ciência extraordinária’. Nas palavras do próprio Kuhn:  

Considero “paradigma” as realizações científicas universalmente 
reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 
modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência (Kuhn, 
1998, p.13). 
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Toda ciência deve se basear num paradigma, isto é, numa visão de mundo 

que permita guiar as pesquisas de uma determinada tradição científica, constituindo 

uma forma de significar o mundo. Afirmar isso significa dizer que o paradigma é uma 

conceituação importante - e, como visto, ausente no positivismo -, para a 

necessidade de uma pré-conceituação do objeto a ser estudado e que, dessa forma, 

todo campo científico supõe e pressupõe um paradigma para o objeto de seu campo 

de estudo, de modo que uma afirmação ou constructo a seu respeito possa ser 

realizada. Além de ser, o paradigma, a ideia central da concepção de evolução do 

conhecimento científico, pois é através dele que a prática científica se torna 

possível. Assim, pode-se dizer que, a partir desta noção de paradigma do Kunh, 

atinge-se um consenso de que “todas [as] teorias põem e pressupõem uma 

ontologia que constitui a fonte de seus axiomas estruturais e dos marcos que 

delimitam o terreno empírico em que são válidas (...)” (Duayer, 2012, p. 39). De 

acordo com essa visão, Cavalcante (2005) faz uma perfeita síntese critica ao 

positivismo por entender (a corrente) os cientistas como um mero acumulador dos 

fatos empíricos, nas palavras da autora: 

Nesse sentido é que um paradigma pode ser entendido como uma visão de 
mundo, que permite ao sujeito cognoscente ir além da mera contemplação 
dos fatos observados – deixando de ser um mero processador de estímulos 
empíricos, como no positivismo lógico –, e seja capaz de tecer conceitos e 
teorias constituintes do conhecimento científico (Cavalcante, 2005, p. 22). 

 O projeto do positivismo de expurgar a metafísica da ciência se torna 

impossível diante deste consenso, pois o fato observado necessita de uma 

significação anterior ao mesmo, isto é, uma ontologia. É importante salientar que 

não basta haver uma visão de mundo, porque a mesma deve ser produção de uma 

comunidade de cientistas e só dessa forma é que novas descobertas são propostas, 

quando de forma unitária, a uma comunidade científica.  

Quanto ao conceito de ciência normal, afirma Kuhn:  

A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega 
inevitavelmente todo o seu tempo, é baseada no pressuposto de que a 
comunidade científica sabe como é o mundo. Grande parte do sucesso do 
empreendimento deriva da disposição da comunidade para defender esse 
pressuposto – com custos consideráveis, se necessário. Por exemplo, a 
ciência normal frequentemente suprime novidades fundamentais, porque 
estas subvertem necessariamente seus compromissos básicos (Kuhn, 
1998, p.24). 

A ciência normal tem como pressuposto um paradigma dominante que 

delimita as pesquisas da comunidade científica. Nesse sentido vale afirmar que o 
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consenso paradigmático dessa comunidade exclui qualquer outro paradigma, até 

porque somente quando se tem um único paradigma é que o período de ciência 

normal se estabelece. Desta forma, esse é o período em que a ciência deve buscar 

resolver os problemas propostos pelo paradigma, pois “a ciência normal não busca 

produzir novidades; ao contrário, é uma atividade que procurar resolver enigmas” 

(Caldwell, 1982, p. 37).  

A maioria dos cientistas, durante toda a sua carreira, ocupa-se com 
operações de limpeza. A ciência normal não tem como objetivo trazer à 
tona novas espécies de fenômeno; na verdade, aqueles que não se 
ajustam aos limites do paradigma frequentemente nem são vistos. Os 
cientistas também não estão constantemente procurando inventar novas 
teorias; frequentemente mostram-se intolerantes com aquelas inventadas 
por outros. Em vez disso, a pesquisa científica normal está dirigida para a 
articulação daqueles fenômenos e teorias já fornecidos pelo paradigma 
(Kuhn, 1998, p.44-45). 

Para ficar mais claro, durante o período de ciência normal, o cientista não 

deve buscar esforço para colocar outro paradigma em questão, deve somente 

resolver problemas proposto por aquele quebra-cabeça, isto é, delimitado pelo 

paradigma em exercício e os cientistas que não fazem isso são mal vistos pela 

perspectiva do crescimento do conhecimento, posto que nesse momento que para 

Kuhn a ciência desenvolve seus maiores problemas. Fato este impossível quando 

não se tem um paradigma delimitador. A partir disto, temos que a prática dos 

cientistas é a resolução de quebra-cabeças e que é neste processo que o 

crescimento do conhecimento se estabelece.  

Entretanto, vale aqui o questionamento: como a ciência evolui?  É a partir 

do acréscimo de conhecimentos ao paradigma dominante ou ao rompimento do 

antigo e surgimento de novos paradigmas (Cavalcante, 2005, p.23)? Segundo 

Caldwell, Devido à sua própria natureza, a ciência normal leva seus praticantes a 

tomar [cons]ciência de anomalias, pré-requisito de novas descobertas que, ao final, 

podem produzir mudanças paradigmáticas (Caldwell, 1982, p.37). 

O desenvolvimento da ciência normal, como já foi dito, gira em torno de um 

paradigma dominante, o qual deve orientar um conjunto de regras das práticas 

científicas, pois os cientistas poderiam facilmente se perder num universo de 

paradigmas que tem a possibilidade de permanecerem igualmente relevantes. No 

decorrer da atividade científica, os cientistas buscam resolver os problemas que o 

paradigma dominante fornece ao longo dessa prática. À medida que se resolve 
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problemas, outras anomalias surgirão até aparecer uma que coloque o paradigma 

em descrédito (Cavalcante, 2005, p. 29).  

Surgindo um problema não resolvido pelo paradigma, inicia-se o processo 

chamado por Kuhn de ciência extraordinária. O período de ciência extraordinária 

começa quando a ciência normal não consegue dar cabo de responder as novas 

questões com as quais a comunidade científica se depara. Desse modo, a ciência 

extraordinária é o período em que ocorrem transformações relativas ao paradigma. 

Como também novas visões de mundo são propostas na tentativa de reformular os 

instrumentos de uma dada comunidade científica. 

Entretanto, os cientistas não podem simplesmente abdicar de um 

paradigma num período de crise paradigmático sem que exista outro alternativo A 

comunidade científica só descarta um paradigma quando outro pode dar 

continuidade à evolução da ciência, e fornecer um caminho para que as práticas 

científicas assumam tal posição, ou seja, quando um novo paradigma proposto se 

torna hegemônico. A importância de se ter uma pré-significação do mundo é poder 

teorizar e reorganizar as práticas científicas (Cavalcante, 2005, p.32). 

Contudo, um problema durante a escolha de um paradigma se torna 

manifesto: qualquer comparação entre visões de mundo leva, inevitavelmente, a 

uma circularidade no debate em torno da escolha de um novo paradigma, pois cada 

um dos grupos em disputa usará “seu próprio paradigma para argumentar em favor 

desse mesmo paradigma” (Kuhn, 1998, p.128): 

(...) quando duas escolas científicas discordam sobre o que é um problema 
e o que é uma solução, elas inevitavelmente travarão um diálogo de surdos 
ao debaterem os méritos relativos dos respectivos paradigmas. Nos 
argumentos parcialmente circulares que habitualmente resultam desses 
debates, cada paradigma revelar-se-á capaz de satisfazer mais ou menos 
os critérios que dita para si mesmo e incapaz de satisfazer alguns daqueles 
ditados por seu oponente (Kuhn, 1998, p. 144). 

 Visto que a ciência normal não tem como propósito de resolver esse 

problema (tese da incomensurabilidade), resta à ciência extraordinária estabelecer 

um critério para escolha entre paradigmas e continuar desenvolvendo o período de 

ciência normal sendo que esse novo paradigma, geralmente incomensurável com o 

que o precedeu. Sobre o critério de escolha diz Kuhn: 

O homem que adota um novo paradigma nos estágios iniciais de seu 
desenvolvimento frequentemente adota-o desprezando a evidência fornecida 
pela resolução de problemas. Dito de outra forma, precisa ter fé na 
capacidade do novo paradigma para resolver os grandes problemas com que 
se defronta, sabendo apenas que o paradigma anterior fracassou em alguns 
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deles. Uma decisão desse tipo só pode ser feita com base na fé. (Kuhn, 
1998, p.198). 

 

Não havendo um critério racional e objetivo para a escolha 

interparadigmática, resta a Kuhn o critério da fé, uma vez ele que não admite 

comparações entre paradigmas (tese da incomensurabilidade).  . Aflora-se neste 

momento uma contradição, como apontou Cavalcante, enquanto na ciência normal 

o paradigma é compartilhado por uma comunidade científica, o critério de escolha 

entre paradigmas é uma escolha individual. Assim a explicação sobre a evolução 

histórica da ciência esbarra em um critério não suficiente (Cavalcante, 2005, p.35).  

Kuhn argumenta que as práticas são teórico-dependentes, quando assume 

que uma visão de mundo é compartilhada pela comunidade científica e que ela guia 

nossas práticas. Porém não fornece um critério racional de escolha entre 

paradigmas, tornando indefensável o crescimento do conhecimento científico 

(Caldwell, 1982, p.40). 

Imre Lakatos, segundo Caldwell, reconhece, assim como Kuhn, que as 

teorias não existem de forma isolada e se diferencia do método kuhniano 

oferecendo uma metodologia racional na tentativa de avançar em relação aos erros 

cometido pelos seus predecessores: “é descritivamente acurada, e tem conteúdo 

prescritivo não trivial” (Caldwell, 1982, p.36). Assim, Lakatos adota o 

falsificacionismo sofisticado, porque esse método reconhece que as teorias não 

existem isoladas, isto é, possibilita explicar como que as disciplinas científicas se 

desenvolvem e como as práticas científicas são estabelecidas (Caldwell, 1982, p. 

47). 

Toda comunidade científica, para Lakatos, compartilha o mesmo conjunto 

de princípios básicos (análogo à visão de mundo de Kuhn) que é chamado por ele 

de núcleo rígido. O núcleo rígido é o elemento que guia a atividade científica através 

de um programa de pesquisa científico (PPC (conjunto de princípios básicos – 

tradição de pesquisa). Um PPC é a continuidade implicada na ciência quando esta é 

vista como um corpo evolutivo de teorias. O núcleo rígido é o elemento que unifica 

uma tradição de pesquisa e corresponde à heurística negativa de um programa de 

pesquisa cientifico (PPC). O PPC da uma ideia de continuidade de uma tradição de 

pesquisa guiada pelo núcleo rígido, tendo em torno em si um cinturão protetor que 

corresponde a uma heurística positiva. 
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A heurística negativa, representante dos princípios básicos compartilhados 

por uma tradição científica, deve ser aceita por todos aqueles que aderem a um 

determinado PPC. Contudo, o núcleo rígido determina os limites do cinturão 

protetor, pois ele não pode ser refutado. Entretanto, um PPC não nega a existência 

de novas teorias uma vez que esta não rompa com os pressupostos (princípios 

básicos) do núcleo rígido. Já a heurística positiva determina os campos de pesquisa 

válidos e é nela que acontece o crescimento do conhecimento na medida em que o 

cinturão protetor alarga. (Cavalcante, 2005, p.36). 

Para o entendimento do critério de escolha entre dois distintos PPC’s, 

Lakatos afirma que existem dois tipos nos quais eles podem ser classificados. Um é 

o PPC progressivo, aquele que é capaz de prever novas teorias e, na medida em 

que esses novos fatos forem corroborados empiricamente, serão também 

empiricamente progressivo. Do lado oposto, estariam os PPC’s regressivos, 

“incapazes de produzir novas teorias com maior poder preditivo” (Cavalcante, 2005, 

p.37). 

Com isso, o critério de escolha entre dois PPC’s é o caráter preditivo 

(empírico), e somente aquele considerado progressivo é capaz de atender o critério 

proposto, enquanto os degenerativos, isto é, os PPC’s regressivos deixam de ter 

importância por não atenderem tal critério. Esse critério de escolha dentre as 

pesquisas cientificas, porém, não coloca em contraponto os núcleos rígidos, além 

de os considerarem incomensuráveis, uma vez que só é considerada a previsão em 

que as teorias possibilitam. Deste modo, todo núcleo rígido é válido desde que seja 

teórica e empiricamente progressivo. Logo, pode-se afirmar que este critério é 

relativo ao núcleo rígido, sendo este incomensurável. Por isso, o critério de Lakatos 

não resolve o problema de escolha entre teorias, pois é um critério circular se 

entendemos que todo fato é teórico-dependente, isto é, o empírico é teoricamente 

contido, os fatos utilizados, com permissão do núcleo rígido será o mesmo que irá 

servir de instância de testes para a teoria (Cavalcante, 2005, p.38). 

Se a teoria determina a priori como é a configuração do mundo e, com isso, 

determina igualmente aquilo que é relevante (dados, eventos, objetos, 

relações), e ao mesmo tempo prescreve os critérios de corroboração 

empírica, parece evidente que se está então diante de uma flagrante 

circularidade  (Duayer; Medeiros; Painceira, 2001, p. 759). 

Essa incomensurabilidade entre teorias proposta (mesmo que 

inconscientemente) por Kuhn e Lakatos, “acaba por implicar um relativismo 
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ontológico” (Cavalcante, 2005, p.39). Isso permite que teorias diversas e até mesmo 

contrapostas possam conviver, pois elas são incomensuráveis e, portanto, não 

podem ser confrontadas, negando assim um momento crítico. 

               Dessa forma espera-se ter evidenciado a trajetória, por assim dizer, da 

ontologia. Desde a tentativa fracassada dos positivistas de expurgá-la (a ontologia) 

à sua relativização por parte dos relativistas. A partir de agora busca-se avançar 

para além da não exclusão do discurso científico para uma abordagem crítica, caso 

contrário incorrer-se-á no mesmo relativismo ontológico descrito acima. 
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CAPÍTULO 2 - A CRÍTICA ENTRE TRADIÇÕES COMO CRÍTICA ONTOLÓGICA 

 

O objetivo deste capítulo é argumentar a favor da referência crítica de Karl 

Marx entendida como crítica ontológica. Apesar do autor alemão nunca ter 

declarado explicitamente que realiza tal crítica - essa expressão só aparece pós 

Marx com o filósofo húngaro Georgy Lukács -, a sua investigação sobre a sociedade 

capitalista em O Capital (2013) é, como se pretende argumentar, ontológica. Isto 

significa dizer que sua crítica nos ajuda a (re)figurar a sociedade capitalista, que 

possui uma lógica de funcionamento e organização da sociedade baseada no valor. 

Este caminho nos conduz a pensar, através da crítica ontológica, em práticas 

humanas que sejam transformadoras e não somente reprodutoras, tal como as 

propostas anteriores.  

Dadas as teorias expostas e a ontologia que as guia, segue que (i) os 

positivistas incorrem no ceticismo de que a verdade não existe e circunscreve sua 

prática ao empírico, isto é, ao imediatamente posto configurando uma teoria prático-

operatória - ignorando conceitos como objetividade e verdade. Não admite que 

elementos não empíricos possam ser objeto de estudo da ciência na medida em 

que negam a metafísica, além de considerar o ser social como um receptáculo de 

depósitos empíricos, porque as sensações são os verdadeiros elementos do mundo 

e, portanto, só o mundo só existe porque nossas sensações nos permitem conhecê-

lo. Advogam, assim, por uma neutralidade a partir da negação ontológica na prática 

científica. (ii) Os relativistas não conseguem explicar como as teorias sobre o 

mesmo objeto são escolhidas pelos cientistas. Admitem uma incomensurabilidade 

dentre teorias guiadas por seus respectivos paradigmas (Kuhn) e núcleos rígidos 

(Lakatos), negando o momento crítico da escolha. Pois a teoria é quem dita, à priori, 

quais são os dados, objetos, eventos, relações, etc. ao mesmo tempo em que 

prescrevem essas questões para então ser corroborada empiricamente. Em outras 

palavras, significam o mundo através das suas teorias, conceitos, estrutura 

linguística, etc. e negam o mundo externo como existente independente do indivíduo 

que o significa, porque tem que conceituar o mundo para concebê-lo como 

existente. Além disso, concebem as teorias como produto de uma prática imediata, 

anistórico, pois os cientistas devem circunscrever suas práticas ao imediatamente 

posto pelo paradigma ou núcleo rígido, isto é, negando a continuidade da história.  
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Até aqui, viu-se que as teorias relativas, assim como as dos positivistas, 

negam a objetividade do conhecimento porque não descrevem a realidade existente 

independente das práticas científicas, pelo contrário, concebem-na, através de suas 

perspectivas sobre o mundo (Paradigma e/ou núcleo rígido), outras “realidades” 

dependentes de suas estruturas conceituais. 

 Qual crítica é possível conceber dado que as formas anteriores de análise 

crítica são insuficientes? Como não cometer erros como os quais incorreram os 

positivistas e relativistas? Para fazer uma defesa de crítica mais adequada, e de 

forma breve responder questões deixadas em aberto por essas correntes, como 

passo lógico que desencadeará na crítica ontológica.  

 Devemos ressaltar porque só crítica ontológica pode resolver a lacuna 

deixada pelas correntes criticadas. Quando o positivismo supõe que o “não-

empírico” é metafísica, supõe um a realidade bimundana, em que existe o mundo 

físico e o mundo físico (empírico), da realidade que pode se submeter à prova, e o 

mundo metafísico, um mundo onde só há hipóteses que não se podem provar. 

Bhaskar (1997) defende é que está nessa formulação bimundana do positivismo a 

raiz dos insolúveis problemas dessa perspectiva, pois ela é incapaz de identificar 

que o próprio objeto da ciência se localiza nesse âmbito relegado à metafísica. A 

formulação ontológica tem o objetivo de colocar esses dois âmbitos não como 

mundo distintos, mas como domínios de uma mesma realidade, apresentando uma 

conexão entre o empírico e o não-empírico que forneceria uma explicação da 

ciência1 que não incorreria no conjunto de problemas acima citados.   

 Começarei afirmando que o mundo não é uma elaboração de nosso 

pensamento. O mundo possui uma existência em si, isto é, independe de nossa 

percepção sobre ele, portanto o mundo existe independente dos sujeitos que o 

significam. O que equivale enfatizar que quando nascemos às árvores, rochas, 

mares, linguagem, mercado etc. já estão, por assim dizer, prontas. Diferentemente 

dos positivistas e relativistas que só concebem o mundo a partir de sua 

conceituação sobre ele, através da linguagem, constructos, paradigma, etc. 

negando a existência prévia das estruturas, por exemplo, da sociedade (sistema 

bancário, religião, classes sociais etc.). O objeto da ciência, pela proposta de 

Bhaskar, é a realidade de entidades trans-empíricas e sua conexão com o empírico, 

 
1 Bhaskar (1997) Cap. 1 Seção 6 demonstra a necessidade ontológica para realizar a sincronia dos mecanismos 
(dimensão trans-empírica) e a experiência (empírico). 
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diferentemente das demais correntes da filosofia da ciência que como vimos 

concebem como existente somente aquilo que percebemos empiricamente negando 

uma ontologia (positivistas) e/ou não admitindo a existência de uma disputa racional 

entre ontologias (relativistas). Dessa forma, há uma necessidade de um critério de 

cientificidade que lide com essa esfera trans-empírica, isto é, que admita uma 

preexistência de objetos e estruturas e, portanto, uma autonomia relativa aos 

sujeitos. Esse critério é o poder causal dessas estruturas, como afirma Roy 

Bhaskar: 

O critério causal volta-se para a capacidade da entidade cuja existência está 
em causa de produzir mudanças em coisas materiais. Perceba que o campo 
gravitacional, ou o magnético, satisfaz esse critério, mas não o critério da 
perceptibilidade. No critério causal, ser não é ser percebido, mas (em última 
instância) ser capaz de realizar. (BHASKAR, 1979, p. 15 e 16). 

 Dessa forma, se é válido o critério de causa das entidades que provocam 

alguma mudança material, então a sociedade, por exemplo, possui essa 

característica de certa autonomia aos indivíduos. Entretanto, vale ressaltar que há 

uma diferença entre o mundo natural e o mundo social. Para ilustrar essa diferença 

Bhaskar (1998) enfatiza que “a ação humana é caracterizada pelo notável fenômeno 

de intencionalidade” (Bhaskar, 1998, p.11), fato que não ocorre na natureza. A 

prática humana, o trabalho, diria Lukács (2013), é teleológica e que “todo processo 

teleológico implica o pôr de um fim e, portanto, numa consciência que põe fins”. 

Com o ato de estabelecer uma finalidade, a consciência inicia um processo real que 

é o pôr teleológico. Por causa dessa categoria intencional, o mundo natural e o 

mundo social são distintos, uma vez que conceber na natureza ou na história um ato 

teleológico “implica não somente que ambas têm um caráter de finalidade, estão 

voltadas para um fim, mas também que sua existência, seu movimento, no conjunto 

e nos detalhes devem ter um autor consciente” (LUKÁCS, 2013, p.47). Visto que o 

mundo social é diferente do mundo natural por possuir uma característica 

especificamente humana que não se pode estender a natureza e nem a sociedade 

como estrutura, mas somente aos indivíduos. 

Consideremos a sociedade, Bhaskar (1998) recorre a Durkheim para 

enfatizar que ela possui uma “existência prévia a dos sujeitos” o que justifica dizer 

que a sociedade existe externamente aos indivíduos e é de onde deriva seu poder 

coercitivo. Entretanto, vale dizer que a sociedade não é criada pelos sujeitos, 

contudo, vale ressaltar que a sociedade não existiria sem a atividade humana 
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consciente daquilo que se está fazendo. “Contudo, não é mais verdade dizer que os 

seres humanos criam a sociedade [como pressupunha os positivistas e os 

relativistas]. Ao contrário, deve-se dizer: eles a reproduzem ou transformam” 

(Bhaskar, 1998, p. 10) 

Se a sociedade sempre já está feita, qualquer práxis humana concreta ou, 
se preferir, ato de objetivação, pode apenas modificá-la; e a totalidade de 
tais atos a mantém ou transforma. A sociedade não é o produto da 
atividade dos seres humanos, muito menos, [...], a ação humana é 
completamente determinada por ela. A sociedade está para os indivíduos, 
então, como algo que eles nunca fazem, mas que só existe em virtude de 
sua atividade (Bhaskar, 1998, p. 11). 
 

 Feito uma análise da sociedade e do indivíduo, agora buscaremos 

compreender como funciona a relação entre os dois. Porque só entenderemos os 

“papeis” que cada um desempenha na realidade social mediante uma investigação 

de suas relações, visto que individualmente são insuficientes, do ponto de vista 

filosófico e do ponto de vista prático. Para ficar em um exemplo, se buscarmos 

compreender a função do professor isoladamente, ficaria insuficiente entender uma 

sala de aula, pois só fará sentido se possuir um aluno para complementar a 

explanação. O que vale enfatizar que professor só existe mediante a relação com o 

aluno e vice-versa. E como visto acima, as estruturas não podem ser criadas 

diretamente pelas ações humanas, como também não podem totalmente existirem 

em autonomia os sujeitos, bem com a relação análoga a professor-aluno. 

Ainda para elucidar a relação indivíduo-sociedade, temos que um não 

pode ser deduzido do outro e nem ser reduzido ao outro, de modo que as estruturas 

da sociedade se mantêm de acordo com a reprodução da atividade social e a 

sociedade enquanto estrutura é o que possibilita tal prática. Tendo em vista que 

toda atividade é sempre uma ação em cima de alguma coisa anterior objetivamente 

posta, a mesma necessita de alguma significação (ontologia) que explique, mesmo 

que minimamente, os seus nexos, propriedades, características, etc. para que se 

possa operar sobre essa sociedade. Como consequência “toda atividade pressupõe 

a existência prévia de formas sociais” (Bhaskar, 1998, p.11). A ação dos indivíduos 

requer uma estrutura ou condições de realizar tal atividade, por exemplo, para se 

praticar hipismo profissionalmente é necessário que no mínimo se tenha um cavalo 

adequado e alguma de estrutura básica que possibilite tal prática.  

Considere, portanto, falar, fabricar e fazer como modalidades 
características da ação humana. As pessoas não podem se comunicar a 
não ser pela utilização da mídia existente, nem produzir a não ser lançando 
mão de materiais que já estejam formados, nem tampouco agir se não for 
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em um ou outro contexto. A fala requer a linguagem; a fabricação, 
materiais; as ações, condições; o agir, recursos; a atividade, regras. 
Inclusive a espontaneidade tem como sua condição necessária a 
preexistência de uma forma social com a qual (ou por meio da qual) o ato 
espontâneo é executado. Por conseguinte, se o social não pode ser 
reduzido ao (e não é o produto do) indivíduo, é igualmente claro que a 
sociedade é uma condição necessária para todo e qualquer ato humano 
intencional (Bhaskar, 1998, p. 15). 
 

Com isso, podemos estabelecer aqui algumas diferenças decisivas 

quanto às filosofias anteriores onde o mundo trans-empírico se apresenta como 

incognoscível, uma vez que para eles somente podemos conhecer o mundo através 

de uma teoria ou constructo ou sistema de linguagens, ou seja, através do empírico. 

No entanto, a existência prévia das estruturas do mundo, isto é, a existência de 

coisas independente da atividade humana, como, por exemplo, a propagação do 

som, o peso específico dos elementos químicos continuaria existindo mesmo que 

não existisse um humano se quer para comprová-los. E no caso da sociedade, está 

possui uma autonomia relativa aos sujeitos, dado o caráter do agir humano 

intencional. Então temos aqui uma primeira diferença significativa que é a não 

redução do mundo somente ao empírico, uma redução do mundo as nossas 

sensações.  A segunda diferença é a consequência da primeira, se as estruturas 

são anteriores aos sujeitos, então é necessário que se tenha um conhecimento 

mínimo dessas estruturas para que eles possam operar sobre elas. Aqui fica 

garantida a possibilidade objetiva do conhecimento, porque o conhecer é uma 

característica essencialmente humana e que depende da intencionalidade do agir 

humano. Pois uma vez que o sujeito estabelece um fim, ele deve pressupor, por 

mais simplificado que seja um conhecimento acerca dessa estrutura para 

concretizar a sua finalidade preestabelecida.  

Agora, podemos nos deparar com um aparente problema. O que garante 

que a concepção prévia (conhecimento) que o indivíduo deve possuir sobre as 

estruturas da qual deseja pôr uma finalidade seja verdadeira? O sujeito pode ter um 

conhecimento equivocado de um determinado objeto, o que confere um 

conhecimento prévio daquela estrutura, e ainda sim possuir uma eficácia prática? 

Um exemplo claro disso é a teoria geocêntrica consolidada no século II por Cláudio 

Ptolomeu demonstrando por um modelo matemático como funcionava o 

comportamento dos astros, se baseava na hipótese de que o planeta Terra estaria 

em um ponto fixo no centro do universo e que os demais corpos celestes, inclusive 

o sol, encontravam-se girando em seu entorno. Ou como diria Lukács (2012): 
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A história nos mostra uma infinidade de exemplos de como, em estreita 
conexão com uma falsa teoria, muitos resultados corretos e importantes 
foram obtidos na prática imediata. Para citar apenas de passagem o nexo 
ideológico entre o trabalho incipiente e as “teorias” mágicas, embora seus 
efeitos ainda se fizessem sentir profundamente na práxis medieval, recorde-
se apenas o sistema ptolomaico que, tendo se mostrado cientificamente falso 
só depois de um longo período, funcionou de maneira quase impecável para 
finalidades práticas (navegação, calendário etc.) (Lukács, 2012, p.41). 

 Não se trata aqui de conceber verdades absolutas a respeito das práticas 

dos sujeitos. Entretanto, ideias falsas que são socialmente difundidas, como no 

modelo ptolomaico, estão para além dos critérios de cognição. Esse modelo foi 

assimilado pelas sociedades medievais imprescindíveis para navegação como 

sublinhou Lukács e fazia total sentido com as práticas religiosas da igreja católica 

instituição dominante na idade média. Então, mesmo que falsa, a teoria geocêntrica 

possuía uma validade social garantida pela igreja católica que só foi contraposta no 

século XVI com teoria heliocêntrica concebida ontologicamente distinta da teoria 

criticada (geocêntrica). Sem estender a construção desse falso problema, tem-se 

como solução para o mesmo de que é exatamente na difusão de falsas ideias que 

se concentra a crítica ontológica. Segue que: 

De acordo com esse raciocínio, a sociedade é inseparável das ideias sobre 
ela, o que faz a análise teórica ser, entre outras coisas, uma análise das 
concepções que sustentam a sociedade. Esse resultado, por si só 
importante, leva a um segundo: se ideias socialmente difundidas orientam 
práticas socialmente difundidas e, portanto, sustentam determinada 
configuração social, isso significa que ideias são sustentadas não somente 
por critérios cognitivos, como o critério da verdade, mas também por critérios 
que dizem respeito a necessidades ligadas ao objeto das práticas, i. é., a 
própria sociedade. E assim, mesmo as falsas ideias, quando socialmente 
difundidas possuem uma razão de ser que vai além de critérios cognitivos. E 
é dessa razão de ser que se ocupa a crítica ontológica. (MONFARDINI, 
2014, p.10) 

 Relacionando com a primeira seção deste artigo, onde tanto os positivistas 

quanto os relativistas não admitem uma resolução entre disputas teóricas e como 

decorrência disso, o avanço das teorias só se dá pela natureza lógico-gnosiológica, 

isto quer dizer que as proposições rementem ao conhecimento sobre o ser. Em 

outras palavras, por não admitirem resoluções entre duas teorias distintas o 

desenvolvimento dessas teorias se da pela forma lógico-gnosiológica. Dito isso, a 

necessidade da crítica ontológica como um imperativo de transformação da 

realidade ou da transformação de falsas ideias uma vez que tal crítica põe a 

necessidade de figurar o mundo em outra ontologia, sendo está crítica da primeira, 

pois como sublinha Duayer (2012) “a prática do humano-social é prática teleológica, 

finalística, e, por isso, depende crucialmente de uma significação ou figuração do 
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mundo mais ou menos unitária e coerente”. Para enfatizar a necessidade do 

conhecimento ontológico para a prática cotidiana da sociedade afirma Lukács: 

A estreita vinculação entre teoria e práxis tem como consequência 
necessária que esta última, nas suas formas fenomênicas sociais 
concretas, encontre-se amplamente influenciada pelas representações 
ontológicas que os homens têm a respeito da natureza. Por sua vez, a 
ciência, quando apreende com seriedade e de modo adequado à realidade, 
não pode evitar tais formulações ontológicas; que isso aconteça 
conscientemente ou não, que as perguntas e as respostas sejam certas ou 
erradas, que ela negue a possibilidade de responder de maneira racional a 
tais questões, não tem nenhuma importância nesse nível, porque essa 
negação, de qualquer modo, age ontologicamente dentro da consciência 
social. E, dado que a práxis social sempre se desenrola dentro de um 
entorno espiritual de representações ontológicas, tanto na vida cotidiana 
como no horizonte das teorias científicas, essa circunstância por nós 
referida é fundamental para a sociedade. (Lukács, 2013, p.89) 

 

 Feito isso uma síntese da crítica ontológica é feita por Medeiros (2013):  

A crítica explanatória ou ontológica refere-se, na verdade, a um tríplice 
procedimento crítico: 

1.    a demonstração de falsidade das crenças ou teorias criticadas; 
2. a simultânea apresentação de uma explicação alternativa e mais 

abrangente da causalidade de fenômenos anteriormente significados 
através das crenças ou teorias em questão; 

3. a indicação dos motivos reais que levam à produção e sustentação das 
concepções equivocadas, mistificadas e/ou ilusórias e, ainda, das 
condições sociais que facultam a própria crítica. (pp. 77-8). 

 

A crítica ontológica refere-se diretamente aos pressupostos da teoria 

criticada e “o caráter propriamente ontológico se encontra no ponto (3)” (Monfardini, 

2014), porque nesse ponto busca-se identificar qual é a base material de 

sustentação de tais ideias.  

     Dessa forma, a crítica ontológica põe-se como necessidade de 

transformação das estruturas falsas e/ou mistificadas. Para tal, ela recorre a 

verdade ou consistência das causas que facultam tal prática ilusória. Como crítica 

entre tradições ela permite explicar a transição entre teorias, porque transita da 

concepção criticada a uma alternativa mais abrangente. 

 

2.1. A CRÍTICA DE MARX COMO CRÍTICA ONTOLÓGICA 
 

Não se trata aqui de reproduzir a crítica ontológica d’ O Capital de Marx na 

íntegra, porém cabe aqui apenas uns apontamentos de como ele constrói a 

exaustão esse tipo de crítica. Indicaremos que Marx parte inicialmente da 
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mercadoria no primeiro capítulo, porque ela seria a base real (ontológica) das 

verdades e mistificações (falso socialmente necessário) do ponto de vista de análise 

da crítica ontológica que estabelece diferenças decisivas das formas de concepção 

de ciência formulada pelas correntes criticadas nesse capítulo. 

Vale ressaltar que o procedimento de crítica ontológica passa 

essencialmente nos três pontos fornecido pela síntese acima, porém não 

necessariamente nessa ordem. Começaremos apontando o terceiro ponto, a saber, 

qual é a base material que serve de suporte para aquelas ideias mistificadas e/ou 

ilusória. Para Marx a mercadoria cumpre esse papel, as falsas ideias é decorrência 

da forma de como se produz uma mercadoria. E por causa desse modo de produzir 

a mercadoria ganhar um caráter fetichista, condição da produção baseada no valor. 

Isso significa que pela produção de valor, os seres humanos se relacionam pelo 

produto de seus trabalhos, então uma relação que é essencialmente humana se 

apresenta como uma relação entre mercadorias ou pelas palavras de Marx o 

fetichismo “é apenas umas relação social determinada entre os próprios homens 

que aqui assume, para eles, a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas” 

(Marx, 2013, p.206). 

As concepções teóricas e cotidianas a respeito da sociedade capitalista, 
inclusive as falsas concepções, têm como base as necessidades reais 
colocadas pela forma mercadoria, e, por conseguinte, estão envolvidas no 
fetichismo. Nesse sentido, a crítica ontológica da mercadoria, que descobre 
o fetichismo da mercadoria como uma primeira característica das 
categorias sociais, é o primeiro passo da crítica ontológica do modo de 
produção capitalista em geral, além de ser a chave para a identificação de 
falsas ideias a respeito desse modo de produção (Monfardini, 2014, p.68). 

 Marx tinha total consciência de que o fetichismo era uma coisa objetiva 

e que guiava às práticas dos sujeitos constituindo a contradição básica desse modo 

de produção que encobre de enigmas a relação social em uma relação entre coisas 

e que por isso sua crítica necessariamente tem que passar por essa revelação das 

condições materiais e sociais que facultam a mistificação de tais ideias 

equivocadas. Duas passagens ilustram bem a preocupação de Marx com o caráter 

das falsas ideias. 

[...], é justamente essa forma acabada – a forma dinheiro – do mundo das 
mercadorias que vela materialmente [sachlich], em vez de revelar, o caráter 
social dos trabalhos privados e, com isso, as relações sociais entre os 
trabalhadores privados (Marx, 2013, p.211).  

E continua no decorrer da página, assim: 
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Ora, são justamente essas formas que constituem as categorias da 
economia burguesa. Trata-se de formas de pensamento socialmente 
válidas e, portanto, dotadas de objetividade para as relações de produção 
desse modo social de produção historicamente determinado, a produção de 
mercadorias. Por isso, todo o misticismo do mundo das mercadorias, toda a 
mágica e a assombração que anuviam os produtos do trabalho na base da 
produção de mercadorias desaparecem imediatamente, tão logo nos 
refugiemos em outras formas de produção (Marx, 2013, p.211). 

Com isso, espera-se ter demonstrado com clareza que Marx se atentava 

os equívocos como algo socialmente necessário para aquela forma de reprodução 

social. Por isso, afirma Duayer (2001) “Marx sempre considerou teoricamente o 

falso, o falso socialmente necessário. Em suas obras, formas de consciência 

científica, religiosa, artística etc. que possuem validade apesar de absurdas, lógica 

ou ontologicamente, jamais são descartadas após a inspeção crítica” (Duayer, 2001, 

p.16). Não são e nem poderiam ser descartadas mediante a sua importância na 

produção e reprodução da sociedade. 

Os outros dois pontos tratam da questão lógico-gnosiológica, 

demonstração do equívoco das concepções criticadas com uma proposta 

alternativa. Adiantamos aqui que a proposta alternativa desemboca no caráter 

fetichista da mercadoria quando Marx aponta a gênese do dinheiro, o equivalente 

geral e socialmente aceito. Ao analisar a forma de valor simples, igualam-se duas 

quaisquer mercadorias (x mercadoria A = y mercadoria B) ao fazer isso é estar 

igualando trabalhos de distintas características e que para ser medido deve ser 

reduzida a uma terceira característica comum as duas mercadorias, para Marx é o 

trabalho humano abstrato, aqui se apresenta um duplo caráter do trabalho (trabalho 

concreto, específico e trabalho abstrato), e a forma de medir o trabalho é o tempo 

de trabalho socialmente necessário para a produção da mesma.  

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



34 
 

equivalente universal. Isso se manifesta de modo patente, por exemplo, no 
tratamento do sistema bancário, em que parece não haver limite para as 
definições mais triviais do dinheiro. (Marx, 2013, p. 1132-1133). 

 Como queríamos demonstrar, Marx apesar de nunca ter escrito que sua 

obra era uma proposta ontológica era necessário esse tipo de estrutura crítica para 

poder propor uma alternativa as categorias chaves da economia política clássica. Ao 

passar pelas três características do procedimento de crítica ontológica, fornece uma 

possibilidade de transformar as estruturas posta pelo modo de produção capitalista, 

a produção de valor.  
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CAPÍTULO 3 - UMA CRÍTICA ONTOLÓGICA DO TRABALHO 
 

O objetivo deste capítulo é realizar uma crítica ontológica do trabalho. Para 

isso, primeiro se buscará primeiro buscar uma caracterização mais adequada do 

capitalismo com base na argumentação de Moishe Postone em Necessidade, 

Tempo e Trabalho e Tempo Trabalho e Dominação Social e, simultaneamente, uma 

reinterpretação com base em Marx a partir dos Grundrisses do que é socialismo. A 

partir daí podemos caracterizar que a análise de Marx é crítica da centralidade do 

trabalho Postone (1978), (2014) e Duayer, (2012) crítica do trabalho na ainda atual 

forma em que ele organiza a nossa sociedade, onde o produto do nosso trabalho 

atende ao dispositivo de geração de valor, sempre crescente. Isso permite 

responder por que o tempo de trabalho não decresce mesmo que a produtividade 

aumente. Como também poder fazer uma crítica radical ao dito socialismo 

realmente existente propondo uma nova visão da essência socialista enquanto 

modo de produção na própria visão do Marx. Feito isso, podemos identificar que 

apesar dinâmica da centralidade do trabalho, o trabalho não deve tomar essa 

característica de produzir para trocar, indicando as suas consequências para o 

trabalhador entre uma delas que a troca é um fenômeno social e não natural como o 

trabalho é.  

 O caminho até aqui traçado foi de argumentar a favor da objetividade do 

conhecimento, se o conhecimento não é algo do nosso imaginário, isto é, não é um 

mero constructo da nossa mente e sim objetivo ele atende a necessidades objetivas 

da realidade. Então, para analisar a objetividade desse mundo e transformá-lo, há a 

necessidade de figurar o mundo em outra ontologia, uma ontologia crítica da 

primeira (ontologia capitalista), isto é realizar uma crítica ontológica. Primeiro, 

passaremos por uma forma geral de exposição sobre o marxismo, chamado de 

marxismo tradicional e suas implicações. Após, será apresentado uma interpretação 

alternativa e as bases que fundamenta esse tipo de análise. Para fechar será 

respondida a pergunta: por que o aumento da produtividade do trabalho, que 

possibilita reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, não efetiva essa possibilidade 

e, ao contrário, força um aumento constante do tempo de trabalho?  Junto com o 

desdobramento do que é trabalho e como ele assume a centralidade na sociedade 

do capital. 
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3.1. AS BASES REAIS DO SOCIALISMO 
 

Inicialmente deve-se apontar uma caracterização geral de como tem sido 

interpretada a teoria marxiana do socialismo a esse conjunto Postone (1978 e 2014) 

chama de marxismo tradicional e formular uma teoria alternativa que seja capaz de 

dar conta sobre a essência e o desenvolvimento histórico do capitalismo e do que 

fora dito como “socialismo realmente existente”. Buscar uma possível alternativa 

explanatória para as categorias chaves marxiana como valor e trabalho, que podem 

fornecer uma nova interpretação do que é socialismo e uma superação do 

capitalismo. 

Por essas correntes o modo de produção capitalista é geralmente 

entendido em termos de economia de livre mercado e propriedade privada dos 

meios de produção e o seu oposto o socialismo é visto em sua forma 

correspondente de economia planificada e propriedade coletiva dos meios de 

produção e o curso do desenvolvimento capitalista dado à estrutura de livre 

mercado fornece a gênese da produção industrial e sob as condições de 

competição e crise torna possível tecnicamente um controle da produção mais 

centralizada. Em outros termos, o modo capitalista de produção com base na 

propriedade privada e livre mercado produz uma riqueza antes impensada mesmo 

que distribuindo esta riqueza de forma desigual e que por isso, possibilita um novo 

modo de distribuição mais consciente e regulado.  Então, o curso do 

desenvolvimento capitalista é apresentado pelo Marxismo tradicional de forma que:   

[...] a estrutura do capitalismo de livre mercado deu origem á produção 
industrial, o que aumentou enormemente a quantidade de riqueza social 
criada. Mas no capitalismo essa riqueza continua a ser extraída pela 
exploração e é distribuída de maneira altamente injusta. No entanto, 
desenvolve-se uma contradição crescente entre a produção industrial e as 
relações de produção existentes. O resultado do contínuo processo de 
acumulação de capital, caracterizado por concorrência e crises, é que o 
modo de distribuição social baseado no mercado e propriedade privada 
torna-se cada vez menos adequado à produção industrial desenvolvida. 
Entretanto, a dinâmica histórica do capitalismo não somente torna 
anacrônicas as antigas relações sociais de produção, mas também enseja 
a possibilidade de um conjunto mais novo de relações sociais. Ela gera as 
precondições técnicas, sociais e organizacionais para abolição da 
propriedade privada e para o planejamento centralizado – por exemplo, a 
centralização e concentração dos meios de produção, a separação de 
propriedade e administração e a constituição e concentração de um 
proletário industrial. Esses desenvolvimentos criam a possibilidade histórica 
para abolir a exploração e a dominação de classe e dar origem a um novo 
modo de distribuição, justo e racionalmente regulado. Conforme essa 
interpretação, o enfoque da crítica histórica de Marx é o modo de 
distribuição (Postone, 2014, p. 23). 
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Esse tipo de abordagem supõe que a categoria valor se apresente como 

um dispositivo de alocação, um “regulador automático, da distribuição de bens e 

serviços, capital e trabalho” (Postone, 1978, p.739) que tem possibilidade de 

manifestar no seu contrário regulado e consciente. Além de que a emergência do 

modo de produção industrial baseado no trabalho proletário que ao se constituir 

assume uma independência histórica não ligada ao capitalismo e torna-se 

historicamente final. Quanto ao trabalho desobrigado do fardo da exploração 

capitalista tornaria a estrutura histórica do homem “seu pleno desenvolvimento 

histórico e sua emergência como a base da vida e da riqueza sociais – é a condição 

fundamental de emancipação social geral” (Postone, 2014, p.24). O que parece ser 

visto por essa tradição é uma mudança no modo de distribuição da produção e não 

da própria forma de produzir.  

As insuficiências do marxismo tradicional são tais que não permite explicar 

o porquê do “socialismo realmente existente” ter entrado em colapso na década de 

90 com a simbólica queda do muro de Berlim bem como as transformações do 

capitalismo contemporâneo bem como as insurreições recentes ocorridas em 

diversas partes do mundo. E caso a tradição marxista queira voltar a ter uma 

significação capaz de abalar as estruturas do modo de produção capitalista será 

necessário buscar debaixo dos escombros do leste europeu uma nova ontologia 

socialista capaz de abordar criticamente o modo de produção baseado no valor e 

trabalho proletário. Em outras palavras, “a crítica histórica adequada deve colocar a 

questão da produção alienada no centro de sua investigação” (Postone, 1978, 

p.741). 

 A reinterpretação de Postone das categorias chaves do marxismo parte da 

obra Os Grundrisse, pois nele fica evidente a crítica de Marx sobre as categorias 

fundamentais da produção capitalista como historicamente específicas desse modo 

de produzir e não somente uma crítica do modo de distribuição como a proposta do 

dito marxismo tradicional, mas também como uma crítica ao modo de produção. 

Esta obra traz elementos que auxiliam para uma nova interpretação de O Capital 

“em particular, ela há de sugerir que sua análise do trabalho no capitalismo é 

historicamente específica, e sua teoria crítica madura é uma crítica do trabalho no 

capitalismo, não uma crítica do capitalismo do ponto de vista do trabalho”. E que as 

categorias essenciais da vida social no capitalismo são categorias do trabalho 

(Postone, 2014, p.37). 
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 Para enfatizar a crítica marxiana sobre o modo de produção e não 

meramente o modo de distribuição, Postone recorre ao trecho que em Marx realiza 

uma crítica ao John Stuart Mill que para este, as leis da distribuição da riqueza são 

de caráter humano enquanto as leis da produção seguem as leis da física, ou seja, 

as concepções em que somente consideram a forma de distribuir como 

historicamente modificável enquanto o modo de produzir seria imutável tal como as 

leis da física.  

“As leis e condições da produção da riqueza compartilham o caráter das 
verdades físicas. [...] Não é assim com a distribuição da riqueza. Esta é 
exclusivamente uma questão da instituição humana” (p.239, 240). As “leis e 
condições” da produção da riqueza e as leis da “distribuição da riqueza” 
são as mesmas leis sob formas diferentes, e ambas mudam, passam pelo 
mesmo processo histórico; são tão somente momentos de um processo 
histórico (Marx, 2011, p.1151-1152). 

 Por essa passagem podemos perceber a crítica de Marx para a 

transformação dessa sociedade não pode circunscrever a questão meramente do 

modo de distribuição e sim a algo mais profundo que vai à natureza sistema 

capitalista, o seu modo de produção. Além disso, é preciso enfatizar também que a 

transformação do modo de produção é uma possibilidade que parte da forma atual 

de produção e suas relações, assim como foi possível à transição da produção com 

base no trabalho servil para a produção com base no trabalho assalariado. “E de 

fato, a crítica de Marx dessas relações aponta em passagem subsequente para a 

possibilidade de uma transformação histórica da produção” (Postone, 2014, p.39). 

Não é preciso ter uma perspicácia fora do comum para compreender que, 
partindo, p. ex. do trabalho livre ou trabalho assalariado resultante da 
dissolução da servidão, as máquinas só podem surgir em contraposição ao 
trabalho vivo, como propriedade alheia e poder hostil diante dele; i.e., que 
elas têm de se contrapor a ele como capital. Porém, é igualmente fácil 
perceber que as máquinas não deixarão de ser agentes da produção social 
tão logo devêm, p. ex., propriedade dos trabalhadores associados. No 
primeiro caso, todavia, sua distribuição, i.e., o fato de não pertencerem ao 
trabalhador, é da mesma maneira condição do modo de produção fundado 
no trabalho assalariado. No segundo caso, a distribuição modificada partiria 
de uma base da produção nova, modificada, originada somente por meio 
do processo histórico. (MARX, 2014, p.1152) 

De modo a tornar mais claro a natureza da análise de Marx em relação 

ao seu entendimento sobre transformação do modo de produção a partir das 

condições dadas pelo mesmo como sendo parte de um processo histórico vê-se a 

necessidade de passar pelos pontos onde, identificam-se as bases que fundamenta 

o modo de produção do qual se parte para outro, nesse caso o socialismo. Em 

outras palavras, para poder transformar a sociedade é necessário que se saiba 
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como funciona a sociedade que se quer a mudança qual sua lógica e como ela se 

organiza. A forma como se organiza a sociedade capitalista é a produção de valor 

através do trabalho assalariado. 

A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, i.e., o pôr do trabalho 
social na forma de oposição entre capital e trabalho assalariado, é o último 
desenvolvimento da relação de valor e da produção baseada no valor. O 
seu pressuposto é e continua sendo a massa do tempo de trabalho 
imediato, o quantum de trabalho empregado como fator decisivo da 
produção da riqueza (MARX, 2011, p.940-941). 

Esse trecho indica que para Marx a categoria valor expressa a relação 

básica do sistema capitalista porque coloca em oposição capital e trabalho 

assalariado. O valor, portanto, expressa uma forma determinada de relação social e 

uma forma particular de riqueza, dessa forma ele não pode ser entendido como um 

regulador automático de bens, serviços, capital e trabalho tal como descrito pelo 

marxismo tradicional. Ao que parece, para Marx o que caracteriza o valor como 

forma de riqueza é sua constituição pelo dispêndio de trabalho humano no processo 

de produção e “permanecer preso a esse dispêndio como o fator determinante na 

produção de riqueza e possuir dimensão temporal. Valor é uma forma social que 

expressa e é baseada no dispêndio de tempo de trabalho imediato” (Postone, 2014, 

p.40). Entretanto, é possível perceber que emerge uma tensão entra a base do 

modo de produção capitalista e os resultados do seu desenvolvimento histórico, isto 

é, à medida que vai se constituindo essa forma de produção de valor com base no 

tempo de trabalho empregado como fator determinante na formação de riqueza com 

o desenvolver dessas forças produtivas “a troca do trabalho vivo por trabalho 

objetivado” vai se tornando inadequado a sua origem:  

No entanto, à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação da 
riqueza efetiva passa a depender menos do tempo de trabalho e do 
quantum de trabalho empregado que do poder dos agentes postos em 
movimento durante o tempo de trabalho, poder que – sua poderosa 
efetividade –, por sua vez, não tem nenhuma relação com o tempo de 
trabalho imediato que custa sua produção, mas que depende, ao contrário, 
do nível geral da ciência e do progresso da tecnologia [...]. A riqueza efetiva 
se manifesta antes [...] na tremenda desproporção entre o tempo de 
trabalho empregado e seu produto, bem como na desproporção qualitativa 
entre o trabalho reduzido à sua pura abstração e o poder do processo de 
produção que ele supervisiona. (MARX, 2014, p. 941-942).  

  

Deve-se notar que Marx coloca em oposição valor e riqueza efetiva, pois “o 

contraste entre uma forma de riqueza que depende ‘do tempo de trabalho e da 
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quantidade de trabalho empregado’ e outra que não depende”. O valor, portanto, se 

apresenta como uma forma de riqueza trans-histórica e sim como uma categoria, 

uma forma de ser, uma determinação da existência, e por isso, historicamente 

específico dessa sociedade. Marx define o contraste entre valor e forma de riqueza 

relacionada ao tempo de trabalho humano, e ao enorme potencial de produção de 

riqueza que a ciência e a tecnologia modernas são capazes de realizarem. “O valor 

se torna anacrônico em termos do potencial do sistema de produção gerado por ele; 

a realização desse potencial resultaria na abolição do valor” (Postone, 2014, p.41-

42). 

Todavia essa possibilidade histórica não implica dizer que maiores 

quantidades de bens deverão ser produzidas com base no sistema existente de 

produção (baseada no valor) de modo que eles possam ser distribuídos de forma 

mais equitativa. Essa lógica contraditória apresentada entre riqueza efetiva e valor, 

indica a possibilidade de o primeiro substituir o segundo como forma de riqueza 

social e coloca também, a possibilidade de um diferente processo de produção com 

base em uma estrutura nova e emancipadora de trabalho social (Postone, 2014, 

p.42). 

O trabalho não aparece mais tão envolvido no processo de produção muito 
mais como supervisor e regulador. [...] Não é mais o trabalhador que 
interpõe um objeto natural modificado como elo mediador entre o objeto e si 
mesmo [...]. Ele se coloca ao lado do processo de produção, em lugar de 
ser o seu agente principal. Nessa transformação, o que aparece como a 
grande coluna de sustentação da produção e da riqueza não é nem o 
trabalho imediato que o próprio ser humano executa nem o tempo que ele 
trabalha, mas a apropriação de sua própria força produtiva geral, sua 
compreensão e seu domínio da natureza por sua existência como corpo 
social – em suma, o desenvolvimento do indivíduo social. O roubo de 
tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza atual se baseia, aparece 
como fundamento miserável em comparação com esse novo fundamento 
desenvolvido, criado por meio da própria grande indústria (MARX, 2014, p. 
941-942). 

Com os trechos aqui apresentados, espera-se ter tornado evidente que, 

para Marx superar o modo de produção capitalista tem como pressuposto a abolição 

do valor como forma social de riqueza e como corolário o tempo de trabalho deve 

deixar de servir como a medida de riqueza e que a produção de riqueza deixa de 

ser realizada pelo trabalho humano no processo de produção ou nas palavras de 

Marx “tão logo o trabalho na sua forma imediata deixa de ser a grande fonte da 

riqueza, o tempo de trabalho deixa, e tem de deixar, de ser a sua medida e, em 

consequência, o valor de troca deixa de ser [a medida] do valor de uso” (MARX, 
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2011, p.942). Ou seja, para ser de fato socialismo uma transformação radical do 

trabalho deve acontecer de modo a não o tornar mais central em nossa sociedade e 

não somente a tomada do poder político ou distribuir de forma justa a produção 

baseada no valor que requer sempre mais trabalho para gerar sempre mais valor. 

 

3.2. DA CENTRALIDADE DO TRABALHO AO TRABALHO NÃO CENTRAL 

 

A proposta de Postone de construir uma nova interpretação para os 

últimos textos do Marx passa pela análise profunda das categorias capital e 

trabalho. Nessa interpretação capital e trabalho assalariado são características 

específicas desse modo de produção e que ao mesmo tempo em que possibilita a 

sua emancipação, dado o aumento da produtividade que o libertaria de uma longa 

jornada de trabalho, o prende quando tem como fonte de riqueza o tempo de 

trabalho necessitando sempre de mais e mais trabalho. (POSTONE, 1978, 2014). 

O valor é a categoria que fundamenta a dinâmica acima, porque ele é a 

forma específica em que a riqueza assume no modo de produção capitalista bem 

como a forma de mediação social. Entretanto, o que constitui o valor é o trabalho 

humano abstrato que é medido pelo tempo de trabalho socialmente necessário. 

Voltemos a um ponto para depois ir além, partindo da análise da mercadoria. 

Postone já identifica o duplo caráter do trabalho no capitalismo: concreto e abstrato. 

Quanto ao trabalho concreto, este não apresenta nada de novo visto que em todas 

as sociedades o homem realiza essa atividade produzindo valores de uso. Já o 

trabalho abstrato vai além de ser o trabalho concreto abstraído de suas 

peculiaridades não é algo fisiológico, mas social e que faz parte da sociabilidade 

posta pela lógica do capital (POSTONE, 2014). 

Essa determinação inicial do duplo caráter do trabalho no capitalismo não 
deve ser entendida fora de contexto como implicando simplesmente que 
todas as diversas formas de trabalho concreto são formas de trabalho em 
geral. Essa afirmação é analiticamente inútil, na medida em que poderia ser 
aplicada às atividades de trabalho em todas as sociedades, mesmo 
aquelas em que a produção de mercadorias tem apenas significância 
marginal. Afinal, todas as formas de trabalho têm em comum o fato de 
serem trabalho. Mas essa interpretação indeterminada não pode contribuir, 
e não contribui, para um entendimento do capitalismo precisamente porque 
trabalho abstrato e valor, de acordo com Marx, são específicos daquela 
formação social. O que torna geral o trabalho no capitalismo não é 
simplesmente o truísmo de ele ser o denominador comum de todos os 
vários tipos de trabalho; pelo contrário, é a função social do trabalho que o 
torna geral. Como atividade socialmente mediadora, o trabalho é abstraído 
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da especificidade do seu produto e, portanto, da especificidade de sua 
própria forma concreta. Na análise de Marx, a categoria de trabalho 
abstrato exprime esse processo social real de abstração; ele não se baseia 
simplesmente em um processo conceitual de abstração. Como prática que 
constitui uma mediação social, o trabalho é trabalho em geral. Ademais, 
estamos tratando como uma sociedade em que a forma-mercadoria é 
generalizada e, portanto, socialmente determinante; o trabalho de todos os 
produtores serve como meio pelo qual é possível obter o produto de outros. 
Consequentemente, “trabalho em geral” serve de uma forma socialmente 
geral como atividade mediadora. Ainda sim, trabalho, como trabalho 
abstrato, é não apenas socialmente geral no sentido de que constitui uma 
mediação entre todos os produtores; o caráter da mediação também é 
socialmente geral (Postone, 2014, p.178) 

Como o trabalho abstrato é a mediação social da sociedade capitalista, 

temos que, portanto, só nela que o trabalho é e deve ser central. Apesar de anuncia 

que o modo de produção no qual vivemos é baseado na centralidade do trabalho 

precisamos argumentar a favor de o porquê que o trabalho não deve tomar essa 

característica. Pois como afirma Marx (2004) “O seu trabalho não é, por isso 

voluntário, mas forçado, trabalho obrigatório. O trabalho não é, por isso, uma 

satisfação de uma carência, mas somente um meio para satisfazer necessidades 

fora dele” (MARX, 2004, p.83). Isso significa que o produto do trabalho no 

capitalismo é externo ao trabalhador e, portanto, não pertence a ele porque é 

estranho a ele. Essa é a característica da produção de valor para trocar, 

diferentemente do valor de uso que atende diretamente a uma necessidade, pois 

“quem, por meio de seu produto, satisfaz sua própria necessidade, cria certamente 

valor de uso, mas não mercadoria” (MARX, 2013, p.164). 

O trabalho é a categoria que funda o ser social, isto é, que o diferencia do 

mundo inorgânico e orgânico e a forma com que ele produz os objetos que satisfaz 

a uma necessidade específica. Primeiro o indivíduo projeta uma finalidade que se 

deseja atingir e somente o efetiva como finalidade quando imprime na natureza o 

que foi conscientemente posto, assim o homem cria e recria o próprio mundo 

exterior diferentemente dos animais que se adapta as condições da natureza. Ao 

realizar esse tipo de atividade (o trabalho) o ser social cria valores de uso, ou seja, 

desde sua gênese e por causa dela o homem é um criador de valores de uso. 

(LUKÁCS, 2013). 

Como criador de valores de uso, como trabalho útil, o trabalho é, assim, 
uma condição de existência do homem, independente de todas as formas 
sociais, eterna necessidade natural de mediação do metabolismo entre 
homem e natureza e, portanto, da vida humana (MARX, 2013, p.167).  
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 A condição de criar valores de uso é o que nos torna humanos, então 

essa é uma característica genuína enquanto ser. Entretanto, não se pode dizer o 

mesmo do valor de troca, está não é uma condição natural do ser é uma 

necessidade da sociedade baseada no valor. Caso contrário teríamos que 

pressupor a troca na origem da história e segundo Duayer “a troca generalizada não 

pode estar na origem da história; [...] e se fosse esse o caso, teríamos que 

pressupor indivíduos isolados associais com dotações originalmente 

complementares e, que, por isso, estariam predestinados à troca”. (DUAYER, 2012, 

p. 42) De fato, as mercadorias por si não podem ir ao mercado para se trocarem 

elas dependem de seus portadores e essa é uma das consequências do modo de 

produção capitalista que condiciona o trabalhador a se confrontar no mercado como 

mercadoria para trocar sua força de trabalho por salário. Nessas condições o 

trabalho tem um caráter negativo, pois se estabelece que a partir dessa relação o 

trabalhador só pode acessar as outras coisas do mundo se se confrontar como 

mercadoria, isto é, sendo trabalhador, nas palavras de Duayer: “portanto, é 

exclusivamente no capitalismo que o indivíduo aparece nessa nudez, nu de outras 

relações sociais, as quais só pode propriamente experimentar se, antes, for 

trabalhador” (DUAYER, 2012, p.43) 

Não é por outra razão que Marx sugere que o bicho da seda seria um 
perfeito trabalhador assalariado se fiar não fosse condição de sua existência, 
manifestação de sua vida, mas atividade como simples meio de garantir sua 
subsistência como lagarta. Pois o mesmo sucede com o trabalhador 
assalariado, que produz para si unicamente o salário, mero meio de 
sobrevivência, e, por isso, não pode experimentar o período durante o qual 
trabalha “como vida, como manifestação de sua vida. [...] ao contrário. A vida 
para ele começa ali onde termina essa atividade, na mesa, no bar, na cama” 
(MARX apud Duayer, 2012, p.43) 
 

O trabalho nessa condição não é “a satisfação de uma carência, mas 

somente um meio para satisfazer uma necessidade fora dele” (MARX, 2004, p. 83). 

Isto significa dizer também que o produto do trabalho no capitalismo é externo a 

quem o produz configurando assim uma relação de estranhamento com o seu 

trabalho. 

Sua estranheza (Fremdheit) evidencia-se aqui [de forma] tão pura que, tão 
logo inexista coerção física ou outra qualquer, foge-se do trabalho como de 
uma peste. O trabalho externo, o trabalho no qual o homem se exterioriza, é 

um trabalho de auto-sacrifício, de mortificação. Finalmente, a externalidade 

(Äusserlichkeit) do trabalho aparece para o trabalhador como se [o trabalho] 
não fosse seu próprio, mas de um outro, como se [o trabalho] não lhe 
pertencesse, com se ele no trabalho não pertencesse a si mesmo, mas a um 
outro. [...]. Ela pertence a outro, é a perde de si mesmo. (MARX, 2004, p.83) 
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Entretanto, vale aqui ressaltar que não se trata de um problema cognitivo, 

assim se apresenta a relação do trabalho no capitalismo, isto é, sujeito a uma 

dominação abstrata do produto do próprio trabalho como capital. E que, portanto, “a 

crítica ontológica é condição necessária, ainda que não suficiente, para 

emancipação de estruturas sociais estranhadas, opressoras, iníquas, infames” 

(DUAYER, 2012, p. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 
 

CONCLUSÃO 
 

As concepções iniciais da filosofia da ciência não permitiram identificar o 

problema do trabalho, pois se o conhecimento provinha do empírico, o problema do 

estranhamento jamais seria identificado. Mediante os problemas derivados dessas 

correntes, entre eles o relativismo ontológico, a realização desse trabalho seria 

impossível. Entretanto, com a crítica ontológica podemos realizar uma crítica entre 

tradições e dessa forma é possível comparar criticamente duas teorias excludentes 

sobre o mesmo objeto. Com isso, a realização de uma crítica ontológica do trabalho 

permite identificar os equívocos do chamado marxismo tradicional bem como o 

chamado socialismo realmente existente. 

É preciso ressaltar ainda que a teoria do Marx, por atender as 

características da crítica ontológica tem que necessariamente possuir um imperativo 

prático, a saber o socialismo. Dessa forma, o socialismo não pode ser considerado 

um projeto idealista, no sentido negativo da palavra, mas sim como um projeto 

objetivo e possível de ser realizado, claro que dependendo das circunstâncias. 

Contudo, não basta apenas carregar a palavra socialismo, a transformação da 

sociedade baseada no modo de produção do capital deve passar por uma mudança 

da concepção de trabalho. O trabalho como fundante do ser social não deve ser 

tomado como central, caso contrário, estará fadado a produção de valor que 

estranha o sujeito de si, uma vez que o que ele produz vai para outro e a relação 

dos sujeitos se torna uma relação entre os produtos de seu trabalho, isto é, a 

produção de valor unidimensionaliza o sujeito como mero trabalhador e 

multilateraliza as suas necessidades. 

O valor como riqueza social reduz o sujeito a mero trabalhador do qual só 

experimenta sua vida fora dessa atividade e o que está posto para ele é ser 

dominado pela estrutura abstrata do tempo de trabalho exigido para ele acessar 

outras coisas que ele julgue necessário. 

 

 

  

 



46 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

BHASKAR, Roy. Societies. In: ARCHER, Margaret; BHASKAR, Roy; COLLIER, 
Andrew; LAWSON, Tony; NORRIE, Alan (eds.) Critical Realism: Essential Readings. 
London: Routledge, 1998. 
 
BHASKAR, Roy. A Realist Theory of Science. London: Verso, 1997. 
 
CALDWELL, Bruce. Beyond positivism: economic methodology in the twentieth 
century. Londres: George Allen & Unwin, 1982. 
 
CAVALCANTE, Carolina Miranda. Ciência e Filosofia: uma discussão acerca da 
possibilidade do conhecimento objetivo. Niterói: [s.n.], 2005. 
 
DUAYER, Mário. Marx, Verdade e Discurso. Perspectiva, Florianópolis, UFSC, v. 
19, n. 1, 2001. 
 
________, Mário. Marx e a crítica ontológica da sociedade capitalista: crítica do 
trabalho. Em Pauta, Rio de Janeiro, v.10, p. 35-47, 2012. 
 
_________, Mário; MEDEIROS, João Leonardo; PAINCEIRA, Juan Pablo. A miséria 
do instrumentalismo na tradição neoclássica. Estudos Econômicos, São Paulo, v.15, 
n.4, p. 723-783, out.-dez., 2001b. 
 
LUKÁCS, György. O Trabalho. In: Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: 
Boitempo Editorial, 2013. 
 
KUHN, Thomas Samuel. A Estrutura das Revoluções científicas. 5. ed. São Paulo: 
Editora Perspectiva, 1998. 
 
MARX, Karl. Manuscritos Econômicos-Filosóficos. São Paulo: Boitempo Editorial, 
2004. 
 
_____, Karl. Grundrisse. São Paulo: Boitempo Editorial, 2011. 
 
_____, Karl. O Capital livro 1, São Paulo: Boitempo Editorial, 2013. 
 
MONFARDINI, Rodrigo Delpupo. Marx e a crítica ontológica: uma comparação entre 
A Ideologia Alemã e O Capital. Niterói: [s.n.], 2014. 
 
MEDEIROS, João Leonardo. A Economia diante do horror econômico: uma crítica 
ontológica dos surtos de altruísmo da ciência econômica. Niterói, EDUFF, 2013. 
 
POPPER, Karl. A Lógica da Descoberta Científica, São Paulo: Editora Pensamento-
Cultrix, 1972. 
 
POSTONE, Moishe. Necessity, labour and time: a reinterpretation of the marxian 
critique of capitalism. Social Research 45 (Winter 1978), pp. 739-788. 
 



47 
 

________, Moishe. Tempo, Trabalho e Dominação Social, São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2014. 
 


