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Dialética de Marx, Pós-Modernismo Ambientalista e 
Transição ao Socialismo 

 
Marcus Azaziel1 

Carlos Frederico B. Loureiro2 
 
 
Introdução: da Anti-Dialética, do Anti-Socialismo   
 
Desde pelo menos os anos 1980 (Lyotard, 1986) temos um debate, nas ciências sociais e 
até nas naturais, entre “pós-modernistas” e marxistas. Tal polêmica é repetição de 
discussões filosóficas multi-seculares entre monistas e dualistas; holistas e “atomistas” 
ou individualistas; materialistas, realistas, e idealistas, anti-realistas; dialéticos e anti-
dialéticos.  
Naquele debate, há ex-marxistas que, após a crise terminal de sociedades pós-
revoluções políticas ou por ocupação militar, que se diziam comunistas (na verdade em 
transição ao socialismo), abandonaram tal projeto. Por quê? Ali havia uma versão do 
marxismo mas tornado ideologia para justificar, legitimar Partidos-Estados corruptos 
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(marxistas-leninistas, stalinistas, maoístas...). Estes, fracassaram, após tentar abolir o 
mercado por  meio do Estado, sob ditadura.  
Engels (1979b) já dissera que propriedade estatal não é Socialismo. Dialética implica 
negação mas também síntese entre opostos. Líderes estatais supostamente dialéticos, 
negaram direitos já existentes na sociedade civil capitalista (de professar religião, de 
pluripartidarismo, etc ). Houve Ditadura Contra o Proletariado (com Conselhos 
inócuos). Logo, dogmáticos como os crentes que combatiam, reprimiram (etnias, a 
sexualidade, a liberdade de opinião, de fazer arte...), em vez de superarem limitações 
da democracia subordinada ao Capital (Fausto, 1983, Mészáros, 2002). 
Houve consequências práticas não só mas também da interpretação equivocada do 
conjunto das obras de Marx e Engels. Seus novos opositores são não-dialéticos, como 
os socialistas autoritários que criticam. Estão sob hegemonia da ideologia burguesa em 
sua prática: são estatistas social-democratas (pró-teoria econômica de Keynes, um 
liberal) ou liberais privatistas in totum (Paulani, 2005). Vejamos as diferenças dos 
oponentes nesta “fase pós-moderna” do capitalismo. 
 
 
“Pós-Modernismo”, Iluminismo, Marxismo e Ambiente 
 
“ ...nenhum destes críticos mais recentes tentou sequer uma crítica ampla do sistema de 
Hegel, por mais que afirmem estar para além de Hegel. A sua polêmica contra Hegel e entre 
si, reduz-se ao fato de cada um deles ter chamado a si uma faceta do sistema de 
Hegel...como substância e auto-consciência.... 
”“Esquecem apenas que a estas mesmas frases nada opõem senão frases...”. 

(Karl Marx e Friedrich Engels, A Ideologia Alemã) 
 
Consideramos o termo pós-moderno como algo vago, inútil para a compreensão da 
sociedade vigente. Modernidade nada mais é que a totalidade social, cultural, atual: o 
capitalismo. Pós- moderno, então, é pós-capitalista, revolucionário? Não. Por este e 
outros motivos, o recusamos como feito por outros autores (Berman, 1986, Anderson, 
2002) em especial, Harvey (1996).  
“Pós-modernistas” são aqueles que reagem ao Iluminismo, como a filosofia da 
modernidade, cuja racionalidade teria se mostrado irracional, dado que suas 
“promessas” de progresso e libertação por meio da ciência se tornaram o contrário 
(dialética?). Para marxistas (op.cit.) tal (ir)racionalidade advém do imperialismo 
capitalista por ocupação territorial militar e econômica. Esta é concorrência empresarial 
por lucro, necessitando diminuir custos na produtividade (com mais produtos em 
menos tempo de trabalho assalariado não-pago, mais-valia) por meio da ciência. Isto 
transfere custos que não são deduzidos dos preços das mercadorias vendidas: a 
automação causa desemprego, daí insegurança, medo, violência, destruição e doenças 
até o risco de morte para toda a espécie (o aquecimento global, agravado com emissões 
de gases poluentes da indústria). Porém, o “socialismo real” foi também imperialista, 
cientificista, poluente e discriminatório ((Meszáros, 2002).  
Dado o fracasso de transições ao socialismo, adversários liberais e outros o consideram 
prova empírica da não-validade da teoria marxiana (que postula futura sociedade 
comunista, humanizada, ou seja,  pacífica pois democrática e igualitária). Errada tal 
teoria, “pós-modernistas” afirmam que é necessário “desconstruí-la” totalmente, negá-
la “sem mais, nem menos”. Como pensam? 
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Os “pós-modernistas” propõem o anti-realismo (quer dizer, negam a origem causal e 
material da espécie na natureza); daí o seu anti-monismo, anti-fundacionalismo e anti-
substancialismo (não haveria um ser permanente e comum na sociedade ou no universo e sim só 
instabilidade - Lyotard, 1986). Logo, são anti-universalistas, localistas relativistas (“não 
há verdade factual”, apenas valores como convenção, cultural), diferença pela diferença. 
Portanto, quase sempre individualistas (anti-holistas), desconsideram conflitos entre 
classes sociais e o que une a diversidade cultural (subjetivistas negam determinações 
independentes do pensamento).  
O anti-realismo é análogo à valoração financeira predominando em relação à 
objetividade da produção no capitalismo (Harvey, 1996), o que um “pós-marxista” 
chama de modernidade ambivalente (Bauman, 1999). Os “pós-modernos”, então, 
essencializam a ambigüidade e até mesmo a esquizofrenia (Harvey, 1996). Podem ser 
anti-humanistas niilistas nietzscheanos e/ou fenomenologistas, à la Husserl e o 
existencialista Heidegger, com seus idealismos hermenêuticos (de interpretação da 
linguagem): casos de Gadamer, Derrida e Lévinas. Anti-realistas, podem adotar 
premissas de Kant ou do empirismo/atomismo lógico porque este nega qualquer 
substância (Russel, 1992) e se combina com a hermenêutica de Wittgenstein. É o caso 
do social-democrata Vattimo (2001), ou do “social liberal” pragmatista Rorty (2003). 
Irracionalistas pró-instabilidade e indeterministas (como Deleuze e Guattari) usam, 
confusamente, as teorias matemática do caos e da física quântica (Bohr, 1996) contra a 
causalidade (Sokal e Bricmont, 2006). 
Sem exceção, pelo que sabemos, os “pós-modernos” optam pela primazia do discurso, 
da linguagem, no seu “paradigma da comunicação”. A terminologia é de Habermas, 
social-democrata “modernista crítico”, ex-marxista. Todos se incluem na “guinada 
lingüística da filosofia” (Rorty, op. cit.). O que une os dois é uma pragmática: aceitar o 
capitalismo. Logo, criticam o marxismo como projeto revolucionário e seu “paradigma 
da produção” - o trabalho como fundamento social comum na natureza, substância do 
valor - sendo que o “pós-marxista” Negri une ecleticamente os dois “paradigmas”. 
Então, analogamente a outro ex-marxista –Gorz- afirma que o trabalho agora é 
imaterial e há um (absurdo) comunismo no ou do capital! Negri e Hardt, 2005, Gorz, 
2005. 
Leff (ex-marxista!) é o único, dentre os que aderiram ao “pós-modernismo”, em cuja 
obra diz usar a dialética, na verdade uma dialógica (terminologia de Edgar Morin, que 
usa sem adotar a sua “lógica da complexidade”). Tratamos Leff atualmente como “pós-
moderno” porque, mesmo os criticando, compartilha com tais autores vários 
pressupostos. Politicamente, busca uma alternativa social racional. Ao capitalismo? 
Esta palavra quase desapareceu. Mais claro é o “ecossocialista pós-moderno” (outro ex-
marxista...) Boaventura Santos, que adota o pragmatismo e atua no Fórum Social 
Mundial (Santos, 1989). Na história se viu socialistas não-dialéticos proporem projetos 
não-factíveis; anti-dialéticos se tornaram anti-socialistas (Engels, 1979b, Trotsky,  s.d.). 
Leff foi um marxista da escola de Althusser (um não-dialético). Neste momento, quer 
“desconstruir os conceitos e métodos das diversas ciências” (Leff, 2006, p. 282). Logo, 
nega também o marxismo em vez de superá-lo, dialeticamente. O considera, agora, 
uma continuidade do Iluminismo, com seus cientificismo, antropocentrismo, 
eurocentrismo e produtivismo.  
“Cientificismo” é algo impróprio ao texto de Marx, que foi um crítico da economia 
política não só por ser dialético mas por afirmar que não há conhecimento neutro, numa 
sociedade com interesses de classes, como o capitalismo. Antropocêntrico Marx não o 
foi ao postular um humanismo naturalista, um naturalismo humanista (Marx, 2003b).  
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Não concordamos também com atribuir a Marx (porém sim a vários marxistas e à 
experiência do “socialismo real”), o produtivismo. Ao contrário, sempre criticou o 
capitalismo como lógica da produção pela produção, como se produzir fosse um fim em si 
(Marx, 2006).  
Quanto ao eurocentrismo, de fato se apresentou na obra marxiana e é admitido por 
marxistas (ARICÓ, 1979). Isto não invalida sua contribuição e, menos ainda, a dialética 
(Fausto, 1983).  
Marx não postulou um progresso linear do desenvolvimento social, inclusive porque 
admitiu a possibilidade de revolução socialista em países menos industrializados, 
desde que apoiada pelos mais industrializados até a escala mundial (revolução 
permanente). Isto se confirma por suas cartas para futuros marxistas russos (Fernandes, 
1982).  
Na União Soviética, em especial, romperam a aliança operário-camponesa proposta 
por Marx e Engels (Fernandes, 2000). De resto, a falta de apoio dos países mais 
industrializados fez com que todos aqueles “experimentos sociais” enfrentassem 
problemas porque também contradiziam pressupostos da teoria marxiana (op. cit.).  
Se há insuficiências marxianas, há incoerências nos seus críticos não-dialéticos, que 
repetem problemas que Marx superou, como ocorreu no passado entre a obra de Hegel 
e seus opositores. Hoje Leff exemplifica tais erros, comuns a muitos autores. Por isto, 
será nosso “fio condutor” aqui - como Dühring e sua “subversão da ciência” o foram 
para Engels (1979b). 
 
 
O Projeto Filosófico “Ambientalista” de Enrique Leff  e sua “Re-invenção da 
Ciência” 
 
Utilizaremos, na crítica ao pensamento de Leff, seu principal livro: “Racionalidade 
Ambiental - a Reapropriação Social da Natureza”. Rio de Janeiro, Editora Civilização 
Brasileira, 2006. Apesar de seus muitos erros, no livro há questionamentos importantes 
sobre vários temas. A obra deve ser lida atenciosamente já que aborda um grande 
número de filosofias e teorias científicas. Leff se coloca contra o marxismo e várias 
tendências filosóficas em biologia, física, geografia, economia, antropologia, sociologia, 
psicologia e psicanálise: 
 
“Entre as dobras do pensamento moderno, emerge uma racionalidade ambiental ...este 
livro...Critica os conceitos através dos quais a filosofia preservou  zelosamente a compreensão do 
mundo –o valor, a dialética, a lei, a economia, a racionalidade– e a esperança de sua 
transcendência através da auto-organização da matéria, da organização da vida e da cultura, da 
reconciliação dos contrários ou de uma ecologia generalizada“ 

 (Leff, 2006, p. 18 – os grifos são nossos). 
 
“...a crítica à razão do Iluminismo e da modernidade, iniciada pela crítica da metafísica 
(Nietzsche, Heidegger), pelo racionalismo crítico ou dialética marxista (Adorno, Horkheimer, 
Marcuse), pelo pensamento estruturalista (Althusser, Foucault, Lacan) e pela filosofia da pós-
modernidade (Levinas, Deleuze, Guattari, Derrida) não tem sido suficiente para mostrar a 
radicalidade da lei limite da natureza diante dos desvarios da racionalidade econômica. Esta 
precisou mostrar-se no real da natureza, fora da ordem simbólica, para fazer justiça à 
razão....a reintegração da realidade através de uma visão holística e de um pensamento complexo 
[como o de Edgar Morin] é impossível...A transgenesis e a complexidade ambiental 
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inauguraram uma nova relação entre ontologia, epistemologia e história...a entropia nos 
confronta com o real”  

(Leff, 2006, p.16. Os grifos e colchetes são nossos). 
 
Leff pretende que sua “racionalidade ambiental” seja uma nova episteme (Leff, 2006, 
p.300), alternativa a tudo citado acima. A situação social a que se refere é de crise 
ambiental, que seria “um efeito de conhecimento” (op. cit., p.16), resultado também do 
desconhecimento da entropia, perda de energia útil (op. cit., p. 290); crise cuja solução 
seria obtida pelo diálogo de saberes, científicos e não-científicos (ibid, p. 349). Daremos 
ênfase aos conceitos com grifos acima e mostraremos as contradições no livro de Leff 
pois ele recusa o: 
• apriorismo (é anti-essencialista, anti-fundacionalista, anti-substancialista, então 
também é indeterminista, a-causalista?) e se coloca contra o 
• imanentismo (é transcendentalista e, assim, anti-realista?), como também rejeita 
o 
• monismo, ontológico ou epistemológico (é dualista?) e, daí, não aceita o 
• naturalismo, mesmo que dialético (é anti-ecologista?) como também não adota o   
• materialismo (é idealista, então?), todavia não defende o convencionalismo ou 
• culturalismo (logo, é materialista e determinista, admitindo a causalidade na 
natureza?) 
Esta total inconsistência lógica é casual? Não...os “pós-modernistas” exaltam a 
esquizofrenia!    
O livro de Leff é uma bricolage pois ele adota o “desconstrucionismo pós-moderno” à 
la Derrida: recusa isto ou aquilo sem síntese. Busca uma alteridade, que chama de 
“outridade” (Lévinas), o absolutamente outro (?). Desconhece a relatividade dialética: um 
ente não pode ser definido sem relação com outro ser (distinto) com o qual tem algo em 
comum objetiva e subjetivamente, para diálogo de saberes e mediação de conflitos na 
prática (Loureiro, 2007, Loureiro et al., 2007).  
Na dialética os “pólos” causais não são fixos e nem isolados; há mediações entre os opostos, que 
se negam mas podem também se converter uns nos outros, num movimento que supere 
suas contradições (aufhebung). Leff utiliza-se apenas do momento da negação, sem 
síntese. Anti-universalista, nega a totalidade e, com a negação apenas, termina por ser 
reducionista: uma diferença é reduzida a outra, o contrário do que quer!  
Leff confunde totalização com totalitarismo ética e politicamente (nazismo, fascismo, 
stalinismo...). Porém, sua lógica é absolutista: “o saber ambiental não aspira à 
totalidade e sim ao infinito” (Leff, 2006, p. 383). Na relatividade dialética de Marx, o 
todo é complexo “aberto” mas orgânico como o chamou, relativo a tipos sociais em 
mudança, fazendo surgir novas totalidades na natureza, por meio do nosso trabalho 
(Marx, 2003 a). O trabalho é  “fundamento”, “base” causal social natural, “essência” em 
movimento. Isto é negado por Leff como fundacionalismo, apriorismo essencialista. 
 
 
Anti-Fundacionalismo Transcendentalista Culturalista Ambientalista 
 
Leff diz que o pensamento dos ambientalistas é anti-essencialista. Marx, um naturalista 
humanista, utilizou o termo essência. Entretanto, o fez criticando sua definição por 
parte de Hegel e outros (Marx e Engels, 2003). Recusou o apriorismo essencialista, 
percebendo a realidade de modo histórico:  
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“ ... o mundo sensível que o rodeia não é uma coisa dada diretamente da eternidade, sempre 
igual a si mesma mas antes...um produto histórico.” 

(Marx e Engels, 2002, p. 26 e p. 27) 
 
“Como exemplo do reconhecimento e ao mesmo tempo desconhecimento do que existe... 
expõe o ser de uma coisa ou de um homem...que as determinadas condições de existência...são 
aquilo mesmo em que a sua essência se sente satisfeita...Se, portanto, milhões de proletários se 
sentem insatisfeitos nas suas condições de vida...refugia-se sempre na natureza exterior... 
A essência do peixe é seu ser, a água...mas esta deixa de ser a essência do peixe e já não é um 
meio adequado de existência assim que o rio é posto a serviço da indústria, assim que é 
poluído...ou assim que sua água é conduzida para canais onde bastam os esgotos para privar o 
peixe do seu meio de existência.” 

(op. cit., p. 54 e p.55. Os grifos são nossos)  
 
Como vimos, o apriorismo essencialista não pode ser imputado a Marx. E Leff utiliza a 
premissa marxo-engelsiana, sem reconhecer a fonte. Faz a mesma coisa em outra parte, 
ao dizer que  conhecimento pode implicar desconhecimento (2006, p. 295). Este 
postulado também é usado e não reconhecido como marxiano por Boaventura Santos 
(1989). Todavia, o apriorismo negado por Leff o leva a crítica ao imanentismo, o que o 
distingue de Marx e Engels que o postulavam contra o transcendentalismo na teologia 
ou na filosofia laica:  
 
“ Toda a concepção da História até hoje ou deixou pura e simplesmente, por considerar [a] 
base real da História ou viu nela apenas algo de secundário...a História tem, por isso, de ser 
sempre escrita segundo um critério extrínseco... A relação dos homens com a natureza fica, 
deste modo, excluída da história, pelo que é gerado o antagonismo de natureza e história...” 

(op. cit., p. 50 e p. 51. Os grifos e colchetes são nossos) 
 
Realistas (o universo nos antecede existencialmente como espécie), Marx (2006) e 
Engels (1979a) pensam o fundamento intrínseco da sociedade na natureza por meio do 
trabalho. Leff recusa qualquer “fundamento” ou “substância” (mas, 
contraditoriamente, usa o conceito!). Por quê? 
Substância (ousia) é diferente de fundamento ( grund, no alemão de Marx: “fundo”, 
“base”,  causa primeira e final), e este difere da essência de um ser (ontologia)? É a nossa 
principal questão aqui e não-compreendida corretamente sequer por marxistas (Fausto, 
1983).  
Substância é palavra com vários usos ao Ocidente e ao Oriente, por lógicos “formais” 
(que não admitem contradição), ateus ou religiosos, antes e depois de Aristóteles, ou 
por lógicos dialéticos (de Heráclito a Marx). A substância primeira de um ser é o que o 
define (como essência - Aristóteles, 2000); substâncias segundas seriam apenas aspectos, 
“propriedades” do mesmo (determinações de existência, diriam Hegel e Marx).  
Fundamento é “base” no qual se pode “ancorar”; é princípio (e fim...), origem no  tempo, de O 
SER ou de um ser (HEIDEGGER, 2000). Aí está implicada, ou não, a teleologia - ação 
intencional, projeto consciente - que Aristóteles chamou de causa final. Devemos 
substituir “substância” por constante causal/invariante comum, significado implícito na 
obra de Marx. Existe relação entre substância e acidente, causa e efeito, essência e 
fenômeno, substância e forma ou  processo...  
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Para Marx, substância e processo (história) não se separam. Nossa origem (realismo) é 
natural, como espécie que trabalha (re)conhecendo-se culturalmente ao refazer o 
território do planeta que habita e no qual se originou. 
Se há uma concepção de natureza humana em Marx ele não a afirma como boa ou má a 
priori; se é “substância”, não está fora da história e sim numa sociedade violenta e de 
classes, ou como ele escreveu: pré-história da humanidade (MARX, 2003a, FAUSTO, 
1983). Neste sentido, nosso ser está em processo, natural histórico social- o que os 
adversários de Hegel também não compreendiam:  
“As antíteses na natureza e na história...da qual saíram todas as obras...sobre 
substância e consciência de si...a unidade do homem com a natureza sempre existiu em todas 
as épocas de formas diferentes...” 

(Marx e Engels, 2002, p. 28. Os grifos são nossos) 
 
Aquela unidade dialética é um pressuposto que evita o fisicalismo (dos “economistas 
ecológicos”), o biologismo (dos pragmatistas e teóricos de sistemas, como Capra - 2002) 
ou o culturalismo (de antropólogos estruturalistas, como Lévi-Strauss, ou de 
relativistas pós-estruturalistas, como Geertz). Todos estes são monismos ou dualismos 
reducionistas, com os quais Leff dialoga. Passemos então para a questão do monismo 
versus o dualismo, mostrando que este é a opção metodológica (contraditória) de Leff, 
porque essencialista. 
 
 
Dualismo Anti-Ecológico Essencialista Ambientalista 
 
Numa polêmica cuja origem ocidental está nos gregos pré-socráticos, seria preciso 
reconhecer “a diferença entre ser e pensar” (Leff, 2006, p.105). Ora, se isto não for 
pensado dialeticamente não se compreenderá que o Ser não se reduz ao pensar mas 
que o pensar, todavia, é um momento do Ser. Assim, a recusa do monismo (unidade 
natural) o leva ao dualismo e, por conseqüência lógica, ao idealismo: 
“Só o dualismo deixa ser ao Ser e libera o pensamento...é o pensamento livre o que permite 
afirmar uma ontologia não essencialista, enquanto não segue um ditame...mas cria deixando 
ser.” 

(idem, p.109) 
 
O autor evita o monismo e, assim, o essencialismo, mas “essencializa” o dualismo! 
Critica o monismo ecológico (nossa unidade com a natureza em geral) mas também o 
culturalismo (em prol do “ambientalismo”?). Para um materialista é consistente criticar 
o culturalismo (de Boaventura Santos, etc) principalmente quando é relativismo 
pragmatista, nominalista (ou seja, supor que  natureza é apenas um nome, uma 
metáfora). Porém, Leff propõe um idealismo! Não é coerente com suas próprias 
premissas lógicas. Apesar de seu anti-monismo, ele nega o naturalismo? Não. Supõe 
um.... 
 
 
Naturalismo Dialógico Culturalista Anti-Dialético 
 
Segundo Leff, não há dialética da natureza; porém, admite que somos naturais e que 
podemos (senão fazer algo) pensar dialeticamente. Logo, não é possível ao menos uma 
dialética na natureza? Silêncio...Seu idealismo o levaria contraditoriamente ao monismo? 
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Admite a unidade natural mas recusa o monismo pois teme aprovar um reducionismo 
biológico, objetivista (anti-humanista e anti-cultural). Logo, recusa “em parte” tanto o 
humanismo como o naturalismo. Nós recusamos qualquer reducionismo (Loureiro, 
2004; Azaziel 2001), inclusive o holístico ao negar as especificidades das “partes”. Por 
isto...não é melhor ser dialético e propor um naturalismo humanista, um humanismo 
naturalista (Marx, 2003b)? Neste sentido, o dialético alemão dizia que toda ciência 
natural deveria ser social e vice-versa. É por isto que colocamos a diferenciação atual 
entre ciências sociais e naturais entre aspas. 
Consideramos nossa unidade com a natureza em geral sem negar a especificidade da 
espécie, biológica cultural - sexuada, trabalhadora, pensante e falante. Este humanismo 
não-antropocêntrico tem como método o que chamamos de monismo dialético 
(Azaziel, 2001).  Leff, contudo, pensaria que algo assim é um objetivismo, que atribui ao 
naturalismo dialético de Bookchin (s.d.). Este é um pensador dialético e anarquista com o 
qual temos algumas concordâncias (como a crítica a sociobiologia ou consiliência, de 
Wilson - 1998) mas também discordâncias políticas (não somos anarquistas) e 
metodológicas (sobre a dialética). 
Bookchin adota um monismo cuja teleologia, embora dialética (histórica, em  
movimento relacional), pode levar a desconsiderar a práxis (social). Neste sentido, Leff 
critica sua teleonomia biologizante (o que percebemos na teorias de Monod e Wilson, 
ou de “sistemistas” como Bertalanffy e Capra –2002- que a combina com o 
pragmatismo). Em adição, Leff critica o fisicalismo dos economistas ecológicos, porque 
querem definir o valor econômico pela física, pela energia (Leff, 2005, p. 67). No 
entanto, como em tantas outras partes, o autor de “Racionalidade” é irracional: passará 
da crítica (dualista, idealista) ao objetivismo fisicalista para voltar a uma tendência 
fisicalista, objetivista!  
Pensando nossa relação com a natureza como dialógica, Leff quer superar  
idealisticamente a teoria marxiana do valor-trabalho e seu materialismo. Esta  teoria 
seria anti-ecológica e obsoleta, por vivermos numa sociedade tecnologicamente “pós-
industrial”, cujo “setor” econômico de serviços, “imaterial”, predominaria em vez do 
fabril, proletário e assalariado. Vejamos então outra formulação que, por um energismo 
ou um tecnicismo, ignora a práxis, oscilando filosoficamente entre o materialismo e o 
idealismo, sem síntese dialética novamente. 
 
 
Energismo Anti-Economicista Idealista Pós-Industrial 
 
A dita sociedade pós-industrial, ou da informação, seria desmaterializante pois a 
ciência aplicada, via computadores simulando o real, teria causado uma mudança 
epistemológica na qual “o princípio ontológico do materialismo que fazia o ser 
prevalecer sobre o pensar estaria derrubado” (Leff, 2006, p. 315, Gorz, 2005).  
A tecnologia, material, da inteligência artificial é o triunfo do idealismo? Não é o que 
pensa um expert no assunto, com o seu naturalismo biológico: “ ...tudo em nossa vida 
consciente...desde a sensação de dores...até a sensação de angústia do homem pós-
industrial sob o domínio do capitalismo...são causados por processos cerebrais.” 
(Searle, 1998, p.31). Este é outro erro reducionista: naturalismo sem dialética da práxis 
(práxis que inclui a consciência). Tais angústias estão no processo social capitalista in 
totum, onde vivem os cientistas que as pensam. 
Há ciência e tecnologia sem cientistas criando valores de uso ou de troca? Cientistas 
não são em sua grande maioria trabalhadores assalariados, inclusive na indústria? 
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Logo, fazem parte do proletariado (Marx, 2002)! Quanto ao trabalho imaterial, Marx  o 
considerava qualquer atividade cujos resultados são intangíveis e inseparáveis do 
trabalhador em ato de execução (do assistente social, do terapeuta, etc - o trabalho dos 
afetos de Gorz, 2005). Pensou isto antes das tecnologias audiovisuais, informatizadas, 
nas quais alguns de seus exemplos - cantores e professores – podem ter seus 
resultados, agora, copiados e separados de seus criadores, assim como os escritores há 
muito tempo (Marx 2002). Porém, somente após a execução e não durante ou antes! É 
nova produtividade e não ilusão produtivista de Marx  (como afirmava Baudrillard, 
outro ex-marxista...).   
Produtividade ou improdutividade no sentido capitalista (que Marx criticou) nada tem a 
ver com o caráter “material” (tangível) ou “imaterial” (intangível) dos resultados ou 
produtos do trabalho, em qualquer setor de atividade/classe – fração de classe social.  
Produtivo em termos capitalistas, segundo Marx, é relativo à, é relação contratual – 
assalariada. Nesta relação, o produto é exclusivamente para compra e venda medida 
e/ou mediada por dinheiro para gerar mais dinheiro – ou seja, capital - para um 
capitalista ou investidor financeiro.  
Improdutivo para Marx quis dizer duas coisas. Primeiro, significava não-produtivo, 
aquilo que se realiza fora da produção (economia) estrito senso. Este é o sentido 
histórico geral, capitalista ou não. Segundo, o sentido especificamente capitalista de 
improdutividade é: atividades quaisquer, desde que delas não se obtenha mais-valia 
(tempo de trabalho excedente assalariado não-pago, renda –monetária- apropriada 
pela classe burguesa  - op. cit.). São variações difíceis de apreender para os não-
dialéticos. Por isto, pensam que o valor de uso e o valor de troca estariam 
“desarticulados” pois  haveria novo “estágio do valor”: o do relativismo total, do puro 
simulacro (Baudrillard, apud Leff, 2006, p.64).  
Agora predominaria o assistencial “trabalho dos afetos”. O valor estaria desvalorizado 
(?) e não seria medido pelo tempo de trabalho porque se tornou incomensurável, sendo 
apenas avaliável simbolicamente (o que é culturalismo, convencionalismo...): 
“Os economistas de todas as escolas assinaram o atestado de óbito da teoria do valor como o 
princípio que haveria de assentar o processo de produção sobre alicerces objetivos e em uma 
substância material, seja nas forças da natureza ou na potência do trabalho... 
Nem o ecomarxismo...nem a economia ecológica lograram restaurar um princípio e uma 
substância de valor...Nesse vazio teórico, germinou a  `teoria do valor total´ do neoliberalismo 
ecológico...nesse contexto, uma hermenêutica da teoria do valor de Marx cobra dividendos...” 

(op. cit., p.31. Os grifos são nossos). 
 
Leff (como os outros acima mencionados), compreendeu a teoria marxiana para 
“cobrar” o que quer? Veremos que não. A hermenêutica (interpretação) da teoria de 
Marx seria entender: 
“...as limitações da racionalidade teórica que compreende a dialética social da qual o conceito de 
valor é fundamento.” 

(Leff, 2006, p. 31). 
 
Agora há dialética social? Se há, Marx jamais disse que um conceito é o seu 
fundamento! Este idealismo é de Leff e não dele. Se a teoria marxiana do valor-trabalho 
é insuficiente para uma teoria socialista humanista ecológica, demonstrar isto necessita 
primeiro compreender o que Marx chamou de substância do valor! 
Substância marxianamente não é o material químico e sim algo que é constante e intrínseco 
embora possa se diversificar em variados tipos de trabalho (não importa se manual ou 
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intelectual, com resultados tangíveis ou intangíveis, em atividades informatizadas ou 
não). Em “O Capital” a substância não é a mesma “coisa” da lógica formal , porque é 
dialética (Fausto, 1983). 
O que Marx chamou de substância do valor é o trabalho e valor, no capitalismo, é valor 
de uso para a troca. Valor capitalista é dinheiro obtido na venda de qualquer “bem” e 
reinvestido na produção para novas vendas e obtenção de mais dinheiro, acumulando-
se neste processo em repetição - Capital. Os capitalistas financistas tentam tornar a 
acumulação monetária independente da produção social na natureza, que nos mantém 
vivos, mas é impossível! Esta suposta imaterialidade é o que Marx chamou de 
fetichismo da mercadoria. A “substância”, portanto, é primaz. Por isto, antes de 
estudar a especulação financeira, Marx conclui: 
 
Conhecemos agora, a substância do valor. É o Trabalho. Conhecemos a medida de sua 
magnitude. É o tempo de trabalho. Resta analisar sua forma, o sinete que se imprime sobre o 
valor, o valor de troca...”  

(Marx, 2006, p.62. Os grifos são nossos)  
 
Ocorre que Leff, marxista por tantos anos (!) não compreendeu uma formulação 
“básica” do dialético alemão: “Em Marx, a categoria de tempo de trabalho socialmente 
necessário aparece como a substância do valor” (Leff, 2006, p 32). Não! O tempo de 
trabalho, segundo Marx, é apenas a medida do valor (econômico). Assim, sem 
compreender o fundamento trabalho marxiano, o anti-fundacionalista 
contraditoriamente afirma outro fundamento (?!): 
“A lei da Entropia como condição e limite do processo econômico converte-se, assim, em 
argumento adicional para o questionamento da validade da teoria do valor fundada no 
trabalho....”  

(idem, p.177) 
 
“A entropia nos situa dentro do limite e da potência da natureza, na inauguração (fundação?) 
de sua relação com a ordem simbólica, a produção de sentidos e a criatividade da linguagem”  

(ibid, p.17 . Os parênteses e a interrogação são nossos). 
 
Da teoria do valor-símbolo (o valor-utilidade de economistas liberais monetaristas, 
idealistas), o ambientalista passa a uma teoria do valor-energia, que “funda” a 
linguagem? E o valor (econômico) é deduzido da energia imediatamente?  
Há quem considere que o valor da natureza é incomensurável, como o faz o ex-
marxista Martinez-Alier (2007). Outra possibilidade é medir valor por calorias, watts 
ou joules (unidades de energia solar) sem mediações, erro de economistas ecológicos 
como Robert Costanza (May e  Motta, 1994). Leff os critica, atribuindo a mesma 
proposta a Engels: “Uma teoria quantitativa do valor – uma física da economia...a 
teoria do valor energia preconizada por Engels em sua Dialética da Natureza...” (Leff, 
2006, p.178). Ora, o que Engels fez foi o contrário!  
O parceiro de Marx pensou o conceito de trabalho como o que poderia estabelecer uma 
relação entre física e economia (Engels, 1979a) mas recusou que se possa deduzir o 
valor econômico do cálculo energético calórico (op. cit., Marx e Engels, s.d.). A pesar de 
sua negativa disto, Leff  parece afirmá-lo (!): 
“A segunda lei da termodinâmica, lei-limite da natureza restabelece as relações entre o 
real da ordem natural e a ordem simbólica dos signos do mercado.” 
(op. cit, p.177) 
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Nosso ambientalista e os economistas ecológicos não compreendem a unidade dialética 
da diversidade entre valor, trabalho natural em geral (geo-bio-físico-químico) e 
trabalho social (“manual” ou “intelectual”, econômico ou não) da nossa espécie 
(atividade pela qual, remunerada por salário ou não, em diferentes sociedades, 
atribuímos valor, de uso e/ou de troca aos seres). Nisto, a teoria de Marx ainda tem 
validade, o que demonstraremos logicamente - dela partindo. 
  
 
A Validade Científica da Teoria Marxiana do Valor-Trabalho e seus 
Desdobramentos 
 
Para o debate humanista ecológico, o que devemos enfatizar na obra de Marx? Ali, a 
primazia é sempre da nossa espécie na natureza (energia, trabalho) para a produção de 
valores de uso. E a entropia?   
No primeiro princípio da termodinâmica (da Conservação de Energia) afirma-se que a sua 
quantidade não pode ser criada e nem destruída. Logo, a quantidade de energia no 
universo é constante. No segundo princípio da termodinâmica (da Degradação da Energia) 
afirma-se que todas as suas modalidades convertem-se umas nas outras. Contudo, o 
calor é a única energia que não se converte totalmente em outra energia. Esta perda de 
calor é entropia, tendência irreversível a desordem, inclusive como ruído na informação 
(Terceiro Princípio da Termodinâmica–Atlan, 1992). A entropia é medida do desequilíbrio, 
da desordem em geral –noutra interpretação, perda de quantidade de energia 
irrecuperável.. 
Engels (1979a, Marx e Engels, s.d.) considerou que a energia é a matéria em movimento e 
que a perda entrópica era contraditória com o primeiro princípio (para ele, não apenas 
de constância quantitativa mas qualitativa, a indestrutibilidade da energia do universo 
- o criador de formas materiais, infinito). O universo seria, análogo a Deus, verdade 
última e primeira, substância causa de si mesma, “metafísica”? Engels não era um 
“fundamentalista religioso”. Definiu que o Segundo Princípio significava que a ação 
mútua é intrínseca ao movimento infinito da matéria. A causalidade universal é recíproca, 
dialética (ordem e caos, estabilidade e instabilidade, equilíbrio e desequilíbrio são 
relativos um ao outro). A entropia, ao menos como absoluto, seria um equívoco.  
Existe um erro lógico na teoria da termodinâmica mas não podemos tratar de 
cosmologia e infinitude aqui (esta pretensão é de Leff). Sem provas ou corroborações 
empíricas, isto não seria teoria cientifica e sim especulação, mito, “metafísica”: afirmar 
postulado não-observável como algo per se, auto-justificável, mera crença, ideologia. Marx 
e Engels (2002) não eram ideólogos.  
Para Engels, o trabalho era a medida do movimento material (transformação com 
conservação de energia) e, para Marx, uma “substância” verificável empiricamente e 
mensurável (pelo tempo), em sociedade. Passemos então do trabalho universal para o da 
nossa espécie, que dele surgiu, definindo entropia como perda de quantidade de 
matéria organizada para fins socialmente úteis ao: Homo sapiens, parte de Ordem 
Primata, Família Hominidae e  Gênero Homo. 
Para Marx e Engels (2002) há três aspectos simultâneos, interdependentes na nossa 
origem: a produção de instrumentos de vida, a criação de novas necessidades, em 
decorrência disto, e a organização familiar como estrutura cooperativa de reprodução 
biológica social. O Homo, então, é sapiens (pensador) e loquens (falante) porque faber 
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(produtor) e reprodutor (de si e de instrumentos) na sociedade, como “parte” da 
natureza. Logo, estamos “longe” do idealismo dos “pós-modernistas”, Habermas e 
outros. Não há interacionismo (dualismo) entre trabalho, sexo e linguagem e sim 
dialética monista: o trabalho de nossa espécie (em sua gênese natural social, cultural) já 
supõe linguagem e sexo (e vice-versa).  
Se negarmos a ontologia comum a ambos os sexos (Beauvoir, 1980) nossa avaliação 
cultural se tornará anti-naturalista. Este é o erro de “feministas” utilizando 
equivocadamente o léxico gênero, ao esquecerem que inclui o sexo masculino. Sem 
dialética, oscilam mentalmente entre  reducionismos: o culturalista –idealista– e o 
fisicalismo maquínico –seguindo Deleuze, Guattari e Morin–  ou um hibridismo dos 
dois (por causa de possibilidades tecnológicas - cyborgs, etc). Assim o faz Haraway, 
citada por Leff. Tal “maquinismo” à la Descartes e La Mettrie já foi criticado por Marx 
e Engels (2003).  
Marx (1985a) admitiu que a tecnologia pode resultar num recuo das barreiras naturais 
(alguns de nossos atributos corporais podem ser alterados pela engenharia genética, 
por exemplo). Mas isto não nega o fundamento natural da espécie pois estas mutações 
são causadas pelo nosso trabalho! 
Para Marx e Engels nos conscientizamos do nosso “lugar” na natureza, começando 
pelo trabalho econômico ou a produção social da existência...implícitas na nossa organização 
corpórea as condições naturais territoriais “geológicas, hidrográficas, climatológicas e de outros 
tipos. Toda a historiografia tem necessariamente que partir destes fundamentos naturais e da 
modificação que experimentam no curso da História pela ação dos homens.” (Marx e Engels, 
2002. Os grifos são nossos).  
Acima está implicada a energia endossomática (no corpo de cada pessoa em sociedade) 
e exossomática (energia na natureza em geral -o corpo inorgânico do Homem, onde 
inorgânico não quer dizer abiótico e sim extra-corpóreo à espécie, uma totalidade que 
não se restringe a nós e sim se refere ao planeta Terra em relação com o sol– Marx, 
2003b).  
Ao intercâmbio perenemente necessário entre nossas sociedades e a natureza em geral, 
Marx chamou de metabolismo social (stoffwechsel) e, aos desequilíbrios nisto, de falha 
metabólica (Marx, 1985a). A primazia é da espécie como ser no todo natural, criando 
valores de uso. Definiu valor ontologicamente não pelo prazer e o desejo (pressuposto 
idealista dos utilitaristas, “marginalistas”, liberais) e sim por nossas necessidades vitais 
imprescindíveis, para começar (e não para concluir).  
Marx distinguiu valor (de uso ou de troca) e preço, considerando a especificidade 
capitalista e a exploração do tempo de trabalho alheio que ocorre nesta sociedade de 
mercado (o que os liberais não podem fazer, pois admitiriam que esta desigualdade é 
do capitalismo e não da natureza em geral - Paulani, 2005). O valor é determinado de 
modo subjetivo ou objetivo? Ambos! A “substância” é intrínseca, o valor é atribuído. 
Marx não admitiu valor intrínseco na natureza (como o fazem ambientalistas não-
marxistas). Entretanto, se não propõe o fisicalismo não admitia o oposto, o mero 
arbítrio cultural (convencionalismo). Todo e qualquer valor atribuído culturalmente (às 
coisas, em especial ao dinheiro como representação do valor, vide ao menos sua 
origem moderna no ouro) se relaciona com atributos naturais (materiais) que os entes 
têm. Estes atributos materiais têm que ser capazes de satisfazer necessidades ou 
desejos de nossa espécie. Evidentemente, mediações são necessárias para 
compreendermos tal dialeticidade entre mente e matéria. 
Entre determinismo natural – necessidades - e livre arbítrio (escolhas) da nossa espécie 
há uma causalidade dialética (Marx e Engels, 2002): nossas escolhas co-determinam, por 
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meio do trabalho, nosso destino em circunstâncias herdadas! Esta relação entre 
causalidade natural geral e finalismo social, como governança, é o trabalho político.   
A política, como práxis revolucionária socialista, é atividade na qual a liberdade 
coletiva pode ser exercida com consciência num Plano. Entretanto, referenciado nas 
necessidades economicamente a satisfazer, cuja normatividade não deve ser apenas 
técnica (prescritiva, operacional – desenvolvimento das “forças produtivas” per se) e 
sim ética, humanista ecológica. 
 Superamos mais um dilema de Leff (2006, p.325), vide nossos parênteses: consciência de 
classe (em si) versus consciência ecológica versus consciência de espécie (para si). Devemos 
(eticamente) fazer com que haja consciência (da unidade natural social) de espécie 
implicando consciência (das contradições) de classe (e seus impactos anti-ecológicos). 
As classes sociais existem na espécie, mas o ser da espécie não se reduz às suas lutas. 
Analogamente, toda práxis como atividade natural transformadora de matéria-energia 
é trabalho, mas nem todo trabalho natural (como os de outros animais) é práxis (logo, 
da nossa espécie).  
Para a nossa espécie ao medir valor, o temor de Leff (2006, p.465) é que se estabeleça 
uma equivalência entre pessoas, quer dizer, uma “medida homogênea de valor”, abstraindo 
suas diferenças, reprimindo a livre expressão individual e coletiva (uma questão de 
democracia). Este reducionismo tem sido o problema multi-secular da filosofia, porém 
Marx foi crítico disto, exatamente a partir de sua teoria econômica: 
 
“ ...a distinção puramente quantitativa dos trabalhos pressupõe sua unidade qualitativa, sua 
homogeneidade, sua redução, portanto, a trabalho humano abstrato.” 

(Marx, 2006,  p.101 e p.102). 
 
O que se faz no capitalismo é um reducionismo quantitativista (não é esta a 
preocupação de Leff?). Ora, a qualidade é primaz na teoria do valor de Marx. Ele 
considerou que a singularidade (o ser) de cada pessoa não pode ser reduzida a uma 
medida, seja ela qual for (Marx, 1985b). Esta é nossa crítica à equivalência capitalista. 
Não negamos o Ser e sim tratamos (da medida) do fazer (trabalho) para uma reapropriação (o 
ter)!  
Marx define o ser da espécie como “o conjunto das relações sociais” (Marx e Engels, 
2002). No todo social a produção tem primazia, porque sem termos como satisfazer 
necessidades imprescindíveis (comer, beber, habitar...) não vivemos e, portanto, todo o 
resto depende disto (não só na economia, mas na política, no direito, na ética, na 
religião, na educação...). Há uma totalidade (complexo) social na natureza, unita 
multiplex (Morin, 2004). Porém, neste todo há contradições entre diferentes grupos 
sociais! 
Mediações são necessárias para compreendermos a unidade dialética causal entre  
estratificação social (diferenças de status, privilégios com discriminações de caráter 
religioso e/ou étnico, ou de casta, usando argumentos racistas, machistas, etc) e 
desigualdade entre classes sociais (relativa à propriedade ou não dos meios de trabalho 
e a renda apropriada por causa disto). Esta pesquisa o marxismo a fez (Stavenhagen, 
1981). Podemos e devemos completar tais estudos com obras de autores não-marxistas 
(Poutignat e Streiff-Fenart, 1998). Contudo, não as relacionam dialeticamente num todo 
lógico consistente com exploração do trabalho, energia e entropia. Leff não formulou uma 
teoria e ele admite: “as idéias fundamentais da ecologia ainda estão cimentadas em metáforas, 
em noções instáveis...sem bastante coerência conceitual suficiente.” (Leff, 2006, p.305). Por 
outro lado, se a teoria de Marx não basta temos que mostrar seu limite. 
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Potencialidades e Limites da Teoria Marxiana do Valor-Trabalho   
 
Marx criou confusão ao usar a palavra genérica “valor” –que tem conotação ética, 
estética e política, totalmente diferente da que tem em economia- para tratar da 
especificidade do capital. Valor é uma palavra que deveria ter usado para tratar da 
questão da valoração nas sociedades em geral. Ao estudá-lo no capitalismo poderia ter 
usado a expressão valor capitalista. Necessitamos de uma teoria mais ampla sobre o 
problema em diferentes sociedades considerando aspectos não apenas econômicos 
(Graeber, 2001).  
A pesquisa sobre trabalho e valor deve ser feita não só a partir do “comunismo 
primitivo” (sem Estado, mercado e classes sociais) mas considerar a questão da energia 
e, portanto, a ontologia natural. Portanto, passemos do geral ao particular da nossa 
história social na natureza. 
Para nós, como para Marx, a primazia ontológica quanto à valoração é da natureza, 
porém vis-à-vis a(s) práxis. Ele se referiu ao modo de produção social da existência. Foi um 
pensador naturalista, neste sentido, ecológico, mas não integrou a contribuição 
energética da natureza em geral nos esquemas de reprodução econômica em “O 
Capital”. 
A primazia é do SER, dialeticamente (sem negar o particular e o singular, ou reduzir o 
universal a estes). Logo, os conceitos fundamentais marxianos para nós são pressupostos 
(energético-materiais) naturais do trabalho social da espécie (estritamente econômico 
ou não). Prosseguindo: trabalho não é um conceito da física mas também da economia?  
O trabalho natural físico está implicado no nosso trabalho pela conversão de energia, 
operada por diferentes tipos de máquinas para uso econômico (valor de troca no 
capitalismo). O trabalho social econômico, por sua vez, é necessário para o exercício de 
outras modalidades de práxis (fornecendo insumos, instrumentos, etc. para atuarmos 
politicamente e nos educar, fazendo arte, praticando esportes...). Pode haver uma 
teoria que os unifique sem os absurdos dos “pós-modernistas” quando usam conceitos 
das “ciências naturais” (Sokal e Bricmont, 2006)? Podemos ter um “fundamento” 
comum a todos os tipos de trabalho sem reducionismo? 
Leff critica a redução dos efeitos sociais (impactos ambientais) aos preços (de mercado, 
portanto). Apesar de seu anti-fundacionalismo, o relativista admite a verdade (!) e 
volta à busca do fundamento do valor econômico (mercantil capitalista financeirizado): 
“E, sem dúvida, mesmo que o signo monetário pareça libertar-se de todo referente como 
valor de uso e flutuar no gozo pleno de uma espetacular especulação sem ancoragem no 
real, não consegue desprender-se de seu vínculo com a natureza.“ 
(Leff, 2006, p. 64. Os grifos são nossos) 
 
“A degradação ecológica do planeta surge como uma explosão de uma verdade ontológica...a 
economia ficou desprovida de lei e de valor...em que a dialética procura ancorar-se nas leis 
da natureza.” 

(op. cit., p.172) 
 
Daí, Leff busca uma teoria econômica que leve em conta: 
“...revisar o sentido...da entropia...assim como o sentido de suas aplicações no campo da 
ecologia, da tecnologia e da economia que dê conta da integração destes processos...” 

 (op. cit., p.181) 
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“...abrir as perspectivas de uma teoria do valor capaz de articular o valor econômico com o 
desgaste energético e com o desejo... 

(op. cit.,  p.441) 
 
Temos em vista o projeto anunciado por Leff mas com as premissas dos críticos não-
dialéticos de Marx não obteremos sucesso. Pensemos, então, dialeticamente “a partir 
de Marx para além de Marx”.  
Se o valor (de uso ou de troca) na sociedade não pode ser definido energeticamente e 
sim pelo trabalho no sentido econômico da palavra, não significa que devemos 
esquecer a unidade dialética entre ambos! No trabalho social econômico há trabalho 
natural (geo-bio-físico-químico) implicado, sempre (no caso contrário é que não, 
considerado o universo extra-planetariamente sobretudo). Temos que medir a entropia 
como perda da quantidade de energia exossomática utilizável para o nosso trabalho 
social (Georgescu-Roegen, 1971, Odum, 2004). Entretanto, isto não ocorre apenas na 
economia. 
Há relação entre energia, entropia e informação (Atlan, 1992).  Informação é energia e, 
convertida em outra modalidade de energia, é trabalho. Trabalho com o significado 
atribuído pelos físicos, químicos, geólogos, biólogos e engenheiros, usando máquinas 
as quais computam informação (inteligência artificial). Todavia, o pessoal da produção 
não pode trabalhar sem energia, insumos materiais e informação fornecidos por outros 
trabalhadores em diversas modalidades de práxis (de homens e mulheres, 
heterossexuais ou não, com esta ou aquela cor da pele...).  
Práxis para nós é tanto a prática quanto o pensar e o sentir de nossa espécie. A energia 
é também “psicofísica” por meio do cérebro mas a psique e nossas dores não se 
reduzem a sinapses.  Trata-se de afetos, egoísmo, alienação e estranhamento (Marx, 
2003b, Marx e Engels, 2002). Sendo alienação também expropriação, tem algo a ver com 
trabalho e energia no metabolismo de cada um de nós com a natureza em geral?  
O Ego é a unidade psíquica racional na ideologia individualista dos liberais mas 
também “sede” da neurose, segundo Freud. Pulsão na sua teoria ou na de Jung (1997) é 
energia (libido) “entre” o psíquico e o biológico (vida e morte) nos corpos das pessoas, 
cujas vicissitudes podemos relacionar ao marxismo (Marcuse, 1999).  
Na sociedade capitalista há economia de custos para acumulação de dinheiro e não 
para a satisfação das necessidades da maioria – sejam do estômago ou da fantasia, 
Marx, 2006. Tais necessidades sem empregos e/ou dinheiro, para compra dos 
produtos, não se pode satisfazer. Existe relação entre egoísmo e desejo de acumulação 
para segurança por medo do futuro, medo da morte – o que causa violência e mais 
morte (Krishnamurti e Böhm, 1994). Basta meditar? Com o marxismo podemos superar 
esta contradição?  
Não há meditação ou psicanálise coletivas mas há “sócio-análise” (Guillerm e Bourdet, 
1976) e pedagogia marxista para conscientização de conflitos (Loureiro et al., 2007). O 
marxismo não explica a angústia existencial em geral e sim a insegurança pela 
irracionalidade  em relação ao trabalho no capitalismo. 
O desequilíbrio entre oferta e demanda produtivas, associado à especulação financeira, 
ora aumenta (inflação), ora diminui os preços (deflação). Produtos não vendidos são 
desperdiçados (entropia). A perda energética aumenta com a obsolescência 
(estimulada pela propaganda) para diminuir o tempo útil dos produtos e acelerar a 
realização do lucro, pela compra de novas mercadorias. Mas os capitalistas 
contradizem isto ao desempregarem! Esta ordem gera seu “caos”...  
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Podemos ter desenvolvimento ecologicamente sustentável com mais satisfação e 
desalienação, pela reapropriação social dos recursos naturais? Sim, regulando o 
mercado por meio de um Plano democrático, com produtividade anti-entrópica 
(Altvater, 1995) em novo uso da luz solar. Mensuraremos isto utilizando o dinheiro 
como equivalente “universal”? 
O trabalho é a “substância” do valor. Como práxis, nele está implicado trabalho natural 
em geral. Logo, podemos medir todo nosso complexo natural social pelo tempo de 
trabalho (médio) socialmente necessário (Azaziel, 1994, 2001)! Hoje, no entanto, é trabalho 
compulsório cujo tempo deve ser diminuído para deliberarmos sobre nossa existência 
coletivamente (política), fazermos (arte, sexo-amor, meditação...) e sermos livres! 
Mensuremos nosso metabolismo na natureza pelo tempo de trabalho vis-à-vis o 
“tempo livre”, com uma nova produtividade: “baseada no poder neguentrópico da 
fotossíntese” (Leff, 2006, p. 507). Assim, usando a biomassa, fixaremos carbono no solo 
(diminuindo o efeito estufa - o aquecimento global). A produtividade (trabalho) é medida 
pelo tempo (Marx, 2006). Considera-se que o tempo(-espaço) é medido pela constância 
da velocidade da luz (Einstein, 1999). Este nexo causal nos dá nossa hipótese principal 
(Azaziel 2001): a luz é o parâmetro universal de planejamento social ecológico!  Sem o comum 
não há comunismo e é da luz solar que depende toda a vida na Terra. O planejamento 
comunista luminar superará a teoria marxiana mas ainda estamos no capitalismo: não 
podemos trocar diretamente luz por luz, ou tempo por tempo. Temos que mediar as 
relações sociais usando o dinheiro, com prioridade para a renda do proletariado, o 
salário, na transição ao socialismo (Azaziel, 2008). Assim voltamos ao começo de nosso 
debate; dialeticamente, o seu fim. 
 
 
Reapropriação Social na Natureza: Transição Democrática Sustentável ao Socialismo 
  
As experiências revolucionárias do século XX apresentaram problemas que levaram ao 
questionamento político e epistêmico do marxismo, com muita confusão. Para nós, 
pró-monismo dialético, em vez dos relativismos, a resposta deve ser por: igualdade 
(equivalência econômica e jurídica), liberdade (nova gestão democrática) e 
sustentabilidade (eficiência humanista ecológica).  
Para a igualização, na transição ao socialismo, a prioridade deve ser a demanda efetiva 
da maioria e não a produtiva ou especulativa financeira capitalistas. Propomos o 
salário mínimo (o mínimo vital) como âncora econômica, fundada no trabalho da maioria 
- a âncora salarial. Este será o parâmetro da distribuição no planejamento democrático 
proletário-camponês, para desconcentração da renda e da propriedade (Azaziel, 2008). 
Isto se relaciona dialeticamente com vários cálculos. 
A “produção sustentável não se reduz a uma medida de massa e energia e nem ao 
cálculo quantitativo do valor” (Leff, 2006, p. 465). Portanto, não estipulamos que taxas 
de desconto e de retorno (de eficiência ou risco) de projetos sejam apenas juros, como o 
fazem liberais monetaristas ou keynesianos (Paulani, 2005). Queremos retorno 
existencial, não-monetário (Gorz, 2005) bem-estar pelos serviços de saúde, de 
educação... 
Propomos nova contabilidade unindo o Balanço Energético (de entropia e neguentropia) 
ao Sistema de Contas Nacionais com cálculo de tempo de trabalho vis-à-vis o de custos 
monetários, para reversibilidade ou reparação de “externalidades” (danos ambientais) 
pela seguridade social (Azaziel, 1994, 2008). Deduções e adições de custos e benefícios 
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poderão ser feitos pelo cálculo de probabilidades (Marx, 1985b). Porém, a orientação da 
Distribuição se faz pelo Direito. 
Marx afirmou que todo Direito é um direito de desigualdade (op. cit.). Mas...se toda 
desigualdade é uma diferença nem toda diferença é uma desigualdade!  
Existem aqueles com mais dependentes familiares e os portadores de deficiência ou 
inválidos, por envelhecimento ou não, necessitando de maior seguridade social 
(Previdência). Há outras necessidades específicas, como as psicossomáticas de 
mulheres ou dos “transgêneros” (desejando definir anatomicamente seu sexo por meio 
de cirurgia no serviço público de saúde). Porém, não aprovamos políticas focalistas 
assistencialistas ou de “discriminação positiva” com cotas raciais. Assim combate-se 
preconceito com preconceito. Além disto, estudos nos mostram que há tantos 
cruzamentos genéticos que raças não definem grandes grupos sociais isolados (Cavalli-
Sforza, 2002). 
Mensuremos o desenvolvimento social utilizando, além do Produto Interno Bruto, o 
Índice de Desenvolvimento Humano (quantidade de renda, tempo de escolaridade e 
tempo de vida). Adicionemos indicadores de sustentabilidade ecológica e de 
desigualdades relativas a discriminação por “gênero sexual”, etnicidade ou cor da pele 
e porte de deficiência (em cada região de cada país). Em vez de cotas, prioridades aos 
mais pobres, empregos em atividades sustentáveis com maiores salários e humanismo 
nos serviços públicos.  
Propostas não-universalistas advêm de teorias reducionistas particularistas, empiristas 
e/ou liberais. Dificultam a ação comum, em prol da diferença per se (de sexo, étnica ou 
profissional...). É isto que Leff quer com sua política da diferença? Para ele isto é o que 
define o ambientalismo: 
“...as estratégias destes novos movimentos não se localizam nos esquemas tradicionais por uma 
mudança revolucionária do sistema político e a transformação do modo de 
produção...transcendem as reinvindicações de classe...através de uma proposta de democracia 
direta.” 

(Leff, 2006, p. 290) 
 
O  autor admite que o ambientalismo é dispersivo, com “ideologias, estratégias e ações 
não unificadas” (ibid, p. 324). A diferença pela diferença e o localismo levam a isto! Em 
vez de classes em povos-nações somos apenas multidão? A negação da importância das 
classes é comum a “modernistas” social-democratas e a “pós-modernistas” (Giddens et. 
al, 1997, Negri e Hardt, 2005). Classes sociais são um fato da apropriação social e a 
democracia direta plena não é factível ainda. Portanto, não podemos deixar de fazer 
uso do Estado (Gorz, Leff e outros que se juntem ao anarquismo de Bookchin). São 
necessárias mediações políticas representativas e Conselhos multi-escalares, da 
produção ao consumo, na (re)produção cultural na natureza. 
Uma democracia socialista deverá ser substantiva (com equivalência efetiva) e  não 
apenas “formal” (ou seja, afirmando somente legalmente a igualdade). Assim, a crítica 
teórico-prática ao modo de produção existente é imprescindível, reorganizando a 
substância do valor, o trabalho, por meio de um Plano, para auto-gestão da associação de 
indivíduos livres – Marx, 2006). Eis como Marx resolveu o debate sobre “substância e auto-
consciência”! Mas entre o capitalismo, a primeira fase do comunismo - o Socialismo, 
mundial - e o comunismo pleno há mediações e “rupturas”...  
Postulamos que a transição ao socialismo consiste num Capitalismo de Estado. Usamos 
de  modo crítico dialético sua definição por Engels (1979b), Trotsky (2008) e Lenin 
(Bertelli, 1987, Zizek, 2005). O mesmo fazemos com os conceitos de Bloco Histórico e 
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Hegemonia de Gramsci (2002) para aliança proletário-camponesa, por meio de partidos 
e outras instituições. 
 Um Estado democrático laico (não anti-religioso) em co-gestão com a sociedade civil -
Conselhos de uma esfera pública– implementará uma reforma urbano-agrária com 
bioindustrialização descentralizada (Sachs, 1997). Interagindo luz solar e biomassa por 
meio de computadores, obter-se-á energias renováveis, transportes não-poluentes 
(elétricos com baterias solares, ou com biocombustíveis), alimentos, fármacos e 
insumos biosseguros, além de materiais recicláveis e biodegradáveis.  
Como iniciar a reapropriação? Pelo aumento crescente do salário mínimo, reduzindo 
cada vez mais sua diferença em relação às outras “faixas” salariais e tipos de renda, 
junto a reduções da jornada do trabalho obrigatório criando mais empregos e “tempo 
livre”. Isto diminuirá a taxa de mais-valia! Com novo uso dos fundos sociais, 
desprivatização e desmercantilização dos serviços públicos (começando pelos de saúde 
e educação), levará à “rupturas parciais” com o Capital até se poder chegar ao que 
Lenin chamou dualidade de poder (Zizek, 2005). Eis a estratégia a ser provada empiricamente 
(Azaziel, 2008).  
Propomos reformas democráticas rumo à revoluções políticas nacionais -com novas 
Constituições– entre países aliados. O processo é de revolução permanente (Trotsky, 
2008) pois o socialismo só é factível na escala social espaço-temporal mundial (Marx e 
Engels, 2002). A burguesia resistirá até violentamente a este projeto pois é antagônico 
aos seus interesses de classe. Logo, realizar tais reformas está além da ciência (é a tarefa 
da revolução política nacional até a  social total, transnacional).  
Este foi nosso périplo pelo “pós-modernismo ambientalista”. Resumimos o método 
dialético fazendo nosso um raciocínio de Leff (2006, p. 94), o que só é possível por ele 
ser tão contraditório: 
 
“...o pensamento dialético revela a oposição de forças e interesses na apropriação social da 
natureza...ilumina o caminho interminável da realização – uma revolução permanente...que 
mobiliza a sociedade para a construção de uma racionalidade social.” 
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