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Resumo 

Este trabalho discute as relações entre ciência, mineração e cotidianidade no contexto 

do rompimento da barragem de Fundão em Mariana-MG. Propõe-se uma reflexão sobre 

as implicações da centralidade do monopólio da atividade minerária para a esfera da 

produção/socialização do conhecimento e dos modos de vida de populações atingidas 

pelo desastre. A investigação é parte da pesquisa de Doutorado de um dos autores e está 

vinculada institucionalmente ao Grupo de Estudos e Pesquisas Marx, Trabalho e 

Educação da UFMG e ao Grupo de Estudos e Pesquisas Socioambientais da UFOP.   
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Introdução 

O rompimento da barragem de Fundão foi a maior catástrofe da história da 

mineração no país. Distritos e povoados foram completamente devastados pela lama, 

causando inclusive perdas humanas. 19 pessoas mortas, mais de 1.200 pessoas 

desabrigadas, mais de 1500 hectares de terras destruídas, incluindo parques estaduais e 

unidades de conservação. Pescadores, ribeirinhos, agricultores, assentados da reforma 

agrária e populações tradicionais, como o povo indígena Krenak, e moradores das 

cidades ao longo dos rios atingidos foram imensamente lesados. Grande parcela dos 

danos causados é irreparável, suas dimensões são desconhecidas e crescem dia após dia. 

Os modos de vida de uma parcela incalculável das populações de toda a região da bacia 

do Rio Doce foram drasticamente afetados. Neste estudo concebemos este desastre 

criminoso como consequência do modelo de desenvolvimento engendrado pelo capital 

estrangeiro no país e que tem como elemento central os monopólios. Ressalta-se a 

necessidade de entender o conflito gerado pelo rompimento da barragem de Fundão e 

todas as mazelas provocadas pela atividade minerária a partir do antagonismo das 



contradições engendradas pelo modo de produção capitalista no contexto de sua crise 

estrutural. A tese sobre as formas que assumem o desenvolvimento do capitalismo nos 

países dominados pelo imperialismo, o capitalismo burocrático desenvolvido por Mao 

Tsetung na China e formulações de Mariategui sobre semicolonialismo e 

semifeudalidade constituem aportes para o entendimento das especificidades do tipo de 

capitalismo que se desenvolve no país e suas consequências para a cotidianidade e a 

produção de conhecimento locais. Um capitalismo burocrático cujo desenvolvimento 

nacional emperrado está integralmente submetido aos interesses estratégicos das 

potências imperialistas, e que se desenvolve assentado sobre relações de produção 

atrasadas e pré-capitalistas. São analisadas as formas como este modelo de submissão 

aos interesses do capital estrangeiro subordina todas as esferas da atividade social, 

engendrando contradições e reproduzindo relações de dependência nas localidades onde 

a atividade minerária se estabelece. A contenda de interesses detonada pelo rompimento 

da barragem coloca em discussão a questão do protagonismo sociopolítico dos atingidos 

na luta por seus direitos de reparação dos modos de vida e indenização pelos danos de 

diversas ordens. Tal protagonismo está imerso em um tecido social, imbricado, na vida 

cotidiana, às relações econômicas de produção, (modo de produção), políticas de 

“desenvolvimento” econômico e social, relações de classe e de poder, além das relações 

de produção e socialização do conhecimento científico. São apresentadas evidências dos 

modos como a centralidade da atividade minerária na região se põe como momento 

predominante no complexo da totalidade social condicionando os modos de produção e 

socialização do conhecimento, os modos de gestão pública das cidades, sua vida política 

e sua cotidianidade.  

Monopólios da atividade minerária e o caminho de “desenvolvimento” 

Burocrático 

Neste estudo toma-se este desastre criminoso como consequência do modelo de 

desenvolvimento engendrado pelo capital estrangeiro no país e que tem como elemento 

central os monopólios. Ressalta-se a necessidade de entender o conflito gerado pelo 

rompimento da barragem de Fundão e todas as mazelas provocadas pela atividade 

minerária a partir do antagonismo das contradições engendradas pelo modo de produção 

capitalista no contexto de sua crise estrutural. As teses de Mao Tsetung sobre as 

especificidades do capitalismo que se desenvolve nos países dominados pelo 

imperialismo, o capitalismo burocrático e os conceitos de semicolonialismo e 



semifeudalidade de Mariategui (2010) constituem aportes para o entendimento das 

especificidades do tipo de capitalismo que se desenvolve no país e suas consequências 

para a cotidianidade e a produção de conhecimento locais. Um capitalismo burocrático 

cujo desenvolvimento nacional emperrado está integralmente submetido aos interesses 

estratégicos das potências imperialistas, e que se desenvolve assentado sobre relações de 

produção atrasadas e pré-capitalistas. Guzmán sintetiza os aportes de Mao Tsetung para 

o entendimento desta forma de capitalismo:  

 

Sobre uma base semifeudal e sob um domínio imperialista, se desenvolve um 

capitalismo, um capitalismo tardio, um capitalismo que nasce atado à 

semifeudalidade e submetido ao domínio imperialista... O capitalismo 

burocrático se desenvolve ligado aos grandes capitais monopolistas que 

controlam a economia do país, capitais formados, (...) pelos grandes capitais 

dos grandes proprietários de terra, dos burgueses compradores e dos grandes 

banqueiros; assim se vai gerando o capitalismo burocrático atado, (...) à 

feudalidade, submetido ao imperialismo e monopolista (...). Este capitalismo, 

em certo momento de sua evolução se combina com o poder de Estado e usa 

os meios econômicos do Estado como alavanca econômica. E este processo 

gera outra fração da grande burguesia, a burguesia burocrática; desta maneira 

se dá o desenvolvimento do capitalismo burocrático que antes era 

monopolista e devém, por sua vez, em estatal. (GUZMAN, 1993). 

 

Nesta sistematização está presente uma compreensão sobre a relação do 

aspecto semicolonial enquanto dependência econômica (aspecto externo) e do aspecto 

semifeudal como existência de resquícios de relações de trabalho correspondentes a 

modos de produção pré-capitalistas (aspecto interno) como aspectos constituidores de 

uma unidade que compõe a forma pela qual o capitalismo em sua fase monopolista se 

desenvolve nos países dominados. Unidade interdependente e de determinação 

recíproca porque não é possível segundo esta concepção pensar um aspecto separado do 

outro e não se pode conceber um sem a ação recíproca do outro. A dominação 

econômico-política que constitui o aspecto semicolonial está assentada sobre a base das 

relações de propriedade, de trabalho e poder no campo, relações atrasadas que entravam 

seu desenvolvimento e criam as condições para o domínio dos monopólios. Isto 

constitui, no plano da política, a relação de indissociabilidade entre a questão agrária e a 

questão da independência nacional.  



Mas os cultivos, os ‘engenhos’ e as exportações, de que tanto se orgulham os 

latifundiários, estão muito longe de constituir sua própria obra. A produção 

de algodão e açucar prosperou com o impulso de créditos obtidos com essa 

finalidade, sobre uma base de terras expropriadas e não de obra barata. A 

organização financeira desses cultivos, cujo desenvolvimento e cujos lucros 

estão regidos pelo mercado mundial , não é um resultado da previsão nem da 

cooperação dos latifundiários. O capitalismo estrangeiro, em sua perene 

busca por terras, braços e mercados, financiou e dirigiu o trabalho dos 

proprietários, emprestando-lhes dinheiro com a garantia de seus produtos e 

suas terras. E já muitas propriedades carregadas de hipotecas começaram a 

passar para a administração direta das empresas exportadoras 

(MARIATEGUI, 2010, p.49). 

 

O modelo de submissão aos interesses do capital estrangeiro subordina todas as 

esferas da atividade social, engendrando contradições e reproduzindo relações de 

dependência nas localidades onde a atividade minerária se estabelece. A centralidade do 

monopólio da atividade minerária, sob a forma de verdadeiro saqueio de fontes de 

riqueza nacional, cria pouca, ou quase nenhuma, diversificação da atividade econômica 

nas regiões. Que modificações as relações postas por este tipo de atividade provocam 

nos modos de vida da população local? Quais as consequências para a produção e 

socialização do conhecimento científico e para o cotidiano das comunidades e 

populações atingidas? A contenda de interesses detonada pelo rompimento da barragem 

coloca em discussão a questão do protagonismo sociopolítico dos atingidos na luta por 

seus direitos de reparação dos modos de vida e indenização pelos danos de diversas 

ordens. Tal protagonismo está imerso em um tecido social, imbricado, na vida 

cotidiana, às relações econômicas de produção, (modo de produção), políticas de 

“desenvolvimento” econômico e social, relações de classe e de poder, além das relações 

de produção e socialização do conhecimento científico. Serão apresentadas evidências 

dos modos como a centralidade da atividade minerária na região se põe como momento 

predominante no complexo da totalidade social condicionando os modos de produção e 

socialização do conhecimento, os modos de gestão pública das cidades, sua vida política 

e sua cotidianidade.  

A política econômica adotada pelo governo (a mesma de governos anteriores 

declaradamente neoliberais) é a velha commodity, extração (leia-se rapina) de produtos 

de base em estado bruto “in natura” (matéria-prima) cultivados e de extração mineral ou 

com pequeno grau de industrialização produzidos em grandes quantidades e destinados 



a exportação. Além do minério o Brasil se submete a esse tipo de exploração primária 

na produção de petróleo, carvão, laranja, soja, café e outros, reduzindo impostos, 

flexibilizando leis trabalhistas e uma série de outros favorecimentos a empresas de 

capitais transnacionais. Essa herança de uma política diktat semicolonial não agrega 

valor aos produtos gerando riqueza para os países “compradores” que beneficiam os 

produtos e os fazem retornar com suas altíssimas taxas de lucro subsumidas.  

Doutor em economia, Adriano Benayon (1998), aponta que um processo de 

desnacionalização (o fato de a produção realizada no Brasil ser cada vez menos 

nacional, mas subordinada às matrizes das transnacionais estrangeiras que a controlam) 

da indústria, política oficial desde janeiro de 1955, conduziu à desindustrialização, 

como atrofiamento da produção industrial nacional, que causou déficits externos, 

originadores da dívida externa e depois da dívida pública interna. Este modelo é de 

subjugação nacional aos interesses destes grandes cartéis e corporações, colocando toda 

a política a serviço deles, basta vermos as propostas de flexibilização das legislações 

ambientais e dos critérios de liberação da concessão de exploração. 

 

Método, Ciência e Manipulação 

Os teóricos sérios que tratam sobre a questão do método em Marx ressaltam 

que neste, tal problemática, ou seja, a questão de como é possível ao homem apreender 

a realidade que o cerca, é precedida pela questão ontológica fundamental: o que é a 

realidade? No método da cientificidade moderna no qual a ciência é tomada de um 

ponto de vista puramente gnosiológico as questões relativas ao conhecimento são 

tomadas a partir de um autoexame da razão, onde esta regularia a si mesma e decidiria, 

inteiramente isolada da totalidade social, os caminhos e procedimentos para o processo 

do conhecimento (TONET, 2013, p. 72). Portanto, nesta perspectiva, a ciência é 

apartada da filosofia, e esta última, recorre em diferentes medidas, a um enfoque 

puramente metodológico primando por um excessivo rigor nos procedimentos e 

critérios de verificação e validação do conhecimento. 

Lukács argumenta sobre a importância dessa fase de desenvolvimento da 

história universal em que emerge uma “autolegalidade unitária do universo” (LUKÁCS, 

2010, p.137). O desenvolvimento da matemática como possibilidade concreta do 

conhecimento de leis imanentes do ser se deu simultaneamente a esta nova visão da 



natureza e do cosmo como uma “máquina-mundo” que tem seus movimentos 

independentes da subjetividade deste ou daquele indivíduo singular.  

Os enormes desenvolvimentos matemáticos do período, que apenas 

aparentemente sugeriam um retorno à teoria da harmonia celeste platônico-pitagórica, 

foram sistematizados por Kepler, Galileu, Descartes e Newton, dentre outros gigantes 

do pensamento científico que confrontavam, uns mais outros menos abertamente, com a 

ontologia aristotélica que pressupunha a distinção de um mundo dúbio (supralunar e o 

sublunar). O primeiro mundo, das esferas celestes, onde as legalidades matemáticas 

operavam criando a identificação da simetria das formas geométricas desenhadas pelos 

movimentos dos astros com a perfeição “do divino”, do incriado, incorruptível, 

inalterado. Impressões essas, dadas pelas formas de pensamento cotidiano, pouco 

mediadas, ou com “curtas” mediações que devieram das observações dos movimentos 

dos astros em períodos em que a mente humana ainda não havia sedimentado seu 

pensamento crítico. Não havia ainda acostumado a lançar críticas sobre as formas de 

pensamento imediatas (não mediadas), e suas respectivas formas de representações 

oriundas da experiência sensível direta. A mente humana se via frequentemente 

“enganada” por sua “crença” fidedigna no mundo das aparências.  

Na ontologia aristotélica tais legalidades matemáticas não valiam para o mundo 

sensível humano. Este era dotado de outras leis (não matemáticas) cujo traço 

fundamental era sua natureza teleológica. Se uma pedra era transformada em uma bela 

estátua é porque já existia nela uma potência para tal; se uma pedra cai é porque existe 

nela um “telos”, ou finalidade constituidora de seu movimento em busca de seu lugar 

natural. Os porquês últimos dos fatos eram explicados em termos de propósito e uso (a 

hierarquia teleológica das formas aristotélicas), havia uma finalidade (telos) para as 

mudanças ocorridas nos elementos da natureza (movimento entendido também como 

mudança) em função de seu uso para o homem enquanto que o fim da própria atividade 

humana era a eterna busca da união com deus. (BURTT, 1991). Além da distinção 

essencial dada pela natureza das leis que governam cada um dos mundos outro aspecto 

importante da ontologia aristotélica é a da constituição igualmente distinta de ambos os 

mundos. O mundo humano era constituído de terra, água, ar, fogo enquanto o mundo 

celeste transcendia esta esfera, sendo formado de éter (quintessência).  

O empreendimento revolucionário de Galileu em revelar que os movimentos dos 

corpos na terra eram regidos pelas mesmas leis matemáticas que a dos corpos celestes 



impulsionou o desenvolvimento do pensamento em direção a uma causalidade unitária 

do universo em contraposição à causalidade dúbia da era medieval baseada na filosofia 

aristotélica. O pensamento científico emergente no século XVII rompe com esta 

causalidade medieval-aristotélica. Ao retirar a terra do centro do universo na nova 

astronomia, a posição do homem é deslocada do centro da causalidade.  Surge na 

racionalidade humana uma forma de pensamento desantropomorfizante, capaz de 

apreender mais fidedignamente as determinações do real que as formas de pensamento 

anteriores. A superestrutura a partir do homem para cima é banida do reino primário e o 

“como” dos fatos passa a ser o único objeto de estudo exato, deixando de haver 

qualquer causalidade final.  

No entanto é necessário relativizar os avanços produzidos pelo processo de 

desantropomorfização desta revolução ontológico-científica. A força dos costumes e 

tradições na vida cotidiana e seu caráter de imediaticidade impõem as limitações deste 

processo e condicionam a forte presença das tendências antropomorfizantes no domínio 

intelectual da realidade dessacralizada. (LUKÁCS, 2010, p.138). Tais tendências 

coexistiram com o materialismo mecanicista apoiadas pela práxis cotidiana.  Como 

produto imediato desta duplicidade ontológica, o deus sive natura (deus, ou seja, a 

natureza), surgida como reação à visão de mundo aristotélico-medievo-cristã, a 

burguesia, enquanto classe dominante emergente, passa a defender uma visão anti-

histórica do ser. Os indivíduos dessa nova classe não se veem como resultado histórico, 

afastando todo seu caráter processual e toda a gênese histórica de sua auto justificação 

ideológica (LUKÁCS, 2010, p.139).     

Veem-no não como um resultado histórico, porque o consideravam 
um indivíduo conforme a natureza – dentro da representação que 
tinham da natureza humana – que não se originou historicamente, mas 
foi posto como tal pela natureza. Esta ilusão tem sido partilhada por 
todas as novas épocas até o presente. (MARX citado por LUKÁCS, 
2010) 

Além de anti-histórica a visão de mundo embebida da causalidade matemática 

recém-surgida também tinha um compromisso com a igreja e a religião que atenuaram 

as mudanças potencialmente profundas que poderiam ocorrer na forma de concepção do 

ser caso as consequências das novas descobertas da ciência fossem levadas às últimas 

consequências. Tal visão geral de cientificidade tinha seu desenvolvimento assentado 

em teorias do conhecimento que fundamentavam seu método (das ciências particulares) 

e afastavam os eventuais fundamentos e consequências ontológicas dos métodos e 



resultados da ciência. Ou seja, a primazia epistemológica já presente nos métodos da 

ciência nascida na revolução científica do século XVII não só evitava os problemas de 

natureza ontológica como empreendia uma “luta contra o ser-em-si cognoscível dos 

modos do ser” (LUKÁCS, 2010, p.139). Cientistas influenciados por teorias do 

conhecimento passam a negar categoricamente a existência real do ser como é o caso de 

muitos intelectuais respeitados que durante o século XIX começaram a duvidar da 

existência real do átomo. A natureza deixa de ser concebida como objetivamente dada e 

passa, sob o domínio do positivismo e do neopositivismo, a produto intelectual das 

respectivas metodologias (LUKÁCS, 2010, p.140).  

A cientificidade “pura” das pesquisas singulares perdeu cada vez mais 
seu contato fortemente presente com a filosofia. O positivismo e o 
neopositivismo que passaram a dominar na pesquisa reduziam cada 
vez mais seus traços filosoficamente generalizantes, para funcionar 
como um compêndio puramente prático, meramente eficiente, das 
pesquisas singulares, como uma metodologia inteiramente 
subordinada a elas. (LUKÁCS, 2010, p.140). 

 Esta separação entre filosofia e ciência resultou em uma aparente liberdade para 

as ciências particulares. Liberdade apenas aparente em função dos condicionantes 

estritamente impostos pela efetividade do mercado.  

 O fato da práxis humana estar inexoravelmente assentada sobre a imediaticidade 

da vida cotidiana e, sobretudo, sobre “fundamentos ontológicos, biológicamente 

determinados” condiciona, dificultando tanto no singular quanto no gênero, a correta 

compreensão do ser como processo e resultado histórico. Se por um lado a auto 

reprodução social como devir humano, em que o homem no metabolismo com a 

natureza faz recuar suas barreiras naturais, fica encoberto na imediacitidade da vida 

cotidiana pela reprodução biológica, por outro, aponta o papel por vezes preponderantes 

das tradições e costumes como “fio condutor das decisões entre alternativas 

atuais”(LUKÁCS, 2010, p.130). A recente substituição de uma duplicidade entre 

“coisas” e “processos” por cálculos de probabilidade estatística não foram além de um 

predomínio prático desse método, sem no entanto, afetar as formas de conceber o ser. 

 Por outro lado e de modo igualmente equivocado a crise do cientificismo e as 

tendências pessimistas dos fins do século XIX se manifestaram, sobretudo através do 

renascimento de diversas formas de irracionalismo, que sob o véu da crítica ao 

estruturalismo ou aos limites da racionalidade moderna propugnam a destruição da 

razão e anunciam o ocaso da civilização, pareciam encontrar efetiva confirmação nos 



graves acontecimentos históricos que se produziram a partir de 1914 até 1943 (derrota 

das tropas hitleristas em Stalingrado) (GEYMONAT, 1984, p. 12).  

Contrariamente, no método dialético empregado por Marx a questão da 

totalidade social enquanto “complexo de complexos” assume um caráter de momento 

predominante. “O concreto é concreto, porque é a síntese de muitas determinações, isto 

é, unidade do diverso. Por isso, o concreto aparece no pensamento como o processo da 

síntese, como resultado, não como ponto de partida...” (MARX, 2008, p. 258).  A 

definição da totalidade social como fundamento do método remete a uma complexa 

relação entre o todo e as partes em que o conhecimento de uma das partes está sujeito às 

relações desta com os diferentes momentos do complexo que compõe a totalidade. “O 

isolamento de esferas da vida social e a afirmação de especialidades do conhecimento 

referidas exclusivamente a estas dariam lugar, assim, a um método que insiste na 

unidade concreta do todo” (LUKÁCS, 1989, p. 21). Os limites da atual capacidade 

humana de apreender esta totalidade, ou seja, a debilidade do método da cientificidade 

moderna devém dos próprios limites das diferentes concepções de mundo que emergem 

como resultado histórico de cada sociabilidade. De um lado o transcendentalismo das 

concepções idealistas que coloca no problema do método para o conhecimento sua 

marca fundamental, o real como realização da ideia. De outro o imanentismo 

insuficientemente estabelecido pelas concepções do velho materialismo mecanicista.  

(...) o velho materialismo – desde Demócrito até Feuerbach – não conseguiu 

conceber a imanência do mundo senão de um modo mecanicista, razão pela 

qual, por um lado, não podia compreender o mundo senão como uma 

máquina de relógio que necessitava uma ação – transcendente – para pôr-se 

em movimento, e, por outro lado, em tal imagem de mundo o homem não 

podia apresentar-se mais que como produto necessário e objeto das 

legalidades imanentes: sua subjetividade, sua prática ficavam sem ser 

explicadas por estas leis. (LUKÁCS, 1982, p.27). 

 

A concepção materialista da história resolve cabalmente o problema da 

imanência plena delineando traços fundamentais para a problemática do método. 

Entende-se o método aqui não como um conjunto de procedimentos e regras universais 

que independem do objeto investigado. Mas como uma constante crítica ontológica que 

busca restaurar no pensamento a realidade autêntica realizando no movimento de cada 

generalização uma análise da totalidade social (LUKÁCS, 2012). 



Neste sentido não há, em Marx, o referido conjunto de procedimentos e regras 

universalmente postas. Seu método consiste em captar as determinações do real em 

pleno movimento. O concreto pensado é formado na mente como síntese de múltiplas 

determinações que partem da experiência do concreto real. Desta forma emerge uma 

diferenciação fundamental a respeito do problema das categorias. A oposição entre a 

rigidez das definições categoriais de um lado cuja essência limita-se a delimitações 

mecânicas, de outro lado, o que Marx chama de determinações, que por seu caráter 

essencialmente dinâmico, ou seja, de constante aprofundamento e complementação, 

produzem aproximação efetiva ao concreto real e toda a sua infinitude extensiva e 

intensiva.  

 

Mas a definição fixa sua própria parcialidade como coisa definitiva, e tem 

consequentemente que violentar o caráter fundamental dos fenômenos. A 

determinação, ao contrário, se considera desde o princípio como provisória, 

necessitada de complementação, como algo que essencialmente tem que ser 

continuado, desenvolvido e completado. (LUKÁCS, 1982, p. 29).    

 

O caráter inesgotável da determinação do objeto real implica um processo de 

aproximação gradual, em que o objeto vai sendo determinado pouco a pouco. Processo 

em que se combinam a infinidade da faculdade humana de conhecer, mediada por sua 

existência real e relativa nos sujeitos singulares concretos, e a infinidade das 

determinações da existência no real em seu movimento dialético ininterrupto.  

Lukács (2012), Kosik (2002), Lenin (1982) e outros argumentam em favor da 

característica do homem – ser social – como demiurgo do real, do homem como fazedor 

de sua própria história, do homem como produtor de sua riqueza material e de seu 

conhecimento, o saber objetivo. O reconhecimento da objetividade do conhecimento 

humano sobre o mundo como acervo historicamente acumulado e, em geral, como 

conhecimento correto, é um aspecto fundamental da abordagem ontológica do problema 

do conhecimento que a separa fundamentalmente do conjunto das abordagens baseadas 

em ontologias idealistas. 

Marx (2007, p.533) aponta a direção geral para a solução desta contenda 

histórica enunciando o princípio da práxis como o único critério de distinção do caráter 

objetivo das determinações do pensamento: 

A questão de saber se ao pensamento humano cabe alguma verdade 

objetiva [gegenständliche Wahrheit] não é uma questão da teoria, mas 



uma questão prática. É na prática que o homem tem de provar a 

verdade, isto é, a realidade e o poder, a natureza citerior 

[Diesseitigkeit] de seu pensamento. A disputa acerca da realidade ou 

não realidade do pensamento – que é isolado da prática – é uma 

questão puramente escolástica. (MARX, 2007, p.533) 

O maior equívoco de todas as modernas teorias do conhecimento, sobretudo as 

que têm fundamentado a concepção de ciência na contemporaneidade é o de tratar o 

problema do conhecimento isoladamente. Seu tratamento isolado conduziu, ao longo da 

história, a definição de métodos universais unívocos e demarcações rígidas entre ciência 

e outros saberes. O conhecimento sobre os procedimentos da apreensão das 

determinações do ser pelo pensamento só pode estar invariavelmente ligado ao objeto 

que se pretende conhecer. Ou seja, trata-se de um erro fundamental atribuir prioridade 

ontológica ao conhecer e não ao ser. O momento epistemológico é apenas um momento 

de uma totalidade que é o ser social, conferir prioridade ontológica a ele é falsear a 

compreensão da questão. (TONET, 2013, p.100). 

A expertise de Marx consiste em ter tratado o problema do conhecimento 

partindo objetivamente do trabalho como produtor e reprodutor do ser social. Se por um 

lado, o trabalho permite compreender a origem (ontológica), a natureza e a função 

social do conhecimento (TONET, 2013, p.101), por outro, o conhecimento realiza a 

mediação para a transformação operada na natureza e na sociedade por meio do 

trabalho. O conhecimento é um momento da práxis humana, e precisamente por esta 

conexão intrínseca que, na visão ontológica de Marx, não há uma barreira 

intransponível entre cientificidade e cotidianidade. Para ele teorias ontológicas e práxis 

cotidiana estão em constante interação na constituição desse ser. Todo o saber humano é 

produto, portanto, desta ininterrupta e dialética interação que tem lugar entre as teorias 

ontológicas dos homens, suas imagens de mundo (natureza) e de si (sociedade), e sua 

prática social cotidiana com a qual eles produzem e reproduzem suas condições 

materiais de existência (o trabalho em primeira instância). Lukács descreve assim a 

riqueza destas interações: 

O problema que aqui emerge em forma ingênuo-originária, muitas vezes 

completamente inconsciente, consiste no modo como as necessidades vitais 

da práxis humana, entendidas no sentido mais amplo, estão em interação com 

visões teóricas dos homens, sobretudo com as ontológicas. Naturalmente, 

essa práxis é determinada – objetivamente, em última análise – pelo ser, pelo 

ser social e pela natureza por ela mediada. Entretanto, essa práxis postula por 



si só, necessariamente, uma imagem de mundo com a qual possa harmonizar-

se e a partir da qual a totalidade das atividades vitais produz um contexto 

pleno de sentido (LUKÁCS, 2012, p. 31). 

A ciência e a filosofia de então, associadas a esta imagem de mundo, lhe dão 

todo fundamento e buscam dar respostas às exigências e demandas da vida cotidiana. 

Tanto a ciência quanto arte, e aqui podemos estender para os outros tipos de saberes 

mais diversos, emergem destas demandas ou necessidades sociais surgidas no cotidiano. 

Como vimos anteriormente o trabalho é necessariamente uma fonte destas demandas, 

senão a principal. O conhecimento das legalidades próprias do objeto, seu 

automovimento, é um momento fundamental do pôr teleológico, é parte do processo de 

ideação necessário à atividade fim. Já no planejamento de uma simples atividade 

cotidiana (ainda apenas como operação mental) o objeto que se pretende transformar 

demanda do pensamento o conhecimento de suas legalidades. E estas necessidades vão 

crescendo e se multiplicando à medida que a atividade se inicia e se desenvolve. Não há 

trabalho sem conhecimento, a ação humana sobre a natureza (e sobre outros homens) 

pressupõe relativo grau de apreensão de suas determinações reais. 

Colocada desta maneira a problemática fundamental do conhecimento, como 

tratada por Marx, resta aludir às consequências dos limites que tal problemática assume 

no contexto da cientificidade e racionalidade modernas. Ou seja, o problema de como o 

aspecto da manipulação na produção do conhecimento ganha centralidade no contexto 

da sociabilidade capitalista.   

O reconhecimento do caráter objetivo do conhecimento contrasta de maneira 

decisiva com a tendência geral para a manipulação das abordagens que tem a 

centralidade na subjetividade. A manipulação se torna um princípio no contexto da 

polêmica entre o Cardeal Belarmino e Galileu Galilei relatado no drama “Galileu”, 

escrito por Brecht em que a teoria da dupla verdade é enunciada por Belarmino: 

“Vamos nos adequar aos tempos, Barberini. Quando novas cartas astronômicas, 

baseadas em novas hipóteses, facilitarem a navegação de nossos marinheiros, eles 

devem usá-las. A nós desagradam apenas as teorias que falsificam a Escritura” 

(LUKÁCS, 2012, p.38). Em momentos anteriores a teoria da dupla verdade foi utilizada 

para proteger o desenvolvimento da ciência face ao implacável obscurantismo do 

Estado religioso. No entanto o cinismo belarminiano representou uma inflexão, a partir 

da qual a manipulação passa a ter a função de preservar o que havia de fundamental na 

ontologia religiosa diante do avanço incontido da ciência. O contexto do século XX 



representa outra inflexão em que a manipulação é erigida a método geral (no caso da 

ciência tem seu ápice com o positivismo) para todas as relações sociais na sociedade 

capitalista. O contexto de guerras, ascensão do fascismo, revolução russa de 1917, 

guerras frias e o grande aumento da produtividade por meio do aumento da exploração 

do trabalho, fizeram do século XX o cenário de um vertiginoso crescimento da 

manipulação da práxis econômica, política e da ciência. Lukács (LUKÁCS, 2012, p.46) 

acusa a sociologia do conhecimento de então, a de Mannheim, por exemplo, de aderir à 

proposta de elaboração de uma “teoria geral da manipulação socialmente consciente das 

massas” se colocando integralmente refém do ceticismo e profundo pessimismo do 

contexto pós-guerra que acreditava no poder de manipular ilimitadamente as massas. A 

moderna sociologia da ciência foi profundamente influenciada por estas correntes, o que 

explica sua propensão a tomar a ciência unicamente como um artifício de linguagem 

retórica manipulatória. 

No entanto a questão de se o conhecimento humano, as verdades produzidas pela 

ciência, tem um caráter objetivo, ou seja, se reproduzem efetivamente a realidade 

objetiva ou se são apenas artifícios de manipulação sempre foi alvo de disputa e 

contradição para a filosofia burguesa desde o renascimento. As necessidades objetivas 

do desenvolvimento capitalista, da moderna industria, o desenvolvimento de novas 

tecnologias para acelerar o passo de sua produção de mercadorias e aumentar sua taxa 

de lucro, colocava para a classe dominante em ascensão o compromisso com um 

conhecimento objetivo das legalidades próprias da natureza como critério de seu êxito. 

Por outro lado, no contexto do século XX, a manutenção de uma ordem (de 

desigualdade socialmente injustificável), de guerras e superexploração só é possível 

recorrendo à manipulação como forma de manter o obscurantismo inerente à sua 

condição de classe dominante.  

Este caráter dúbio da burguesia quanto ao problema da verdade e do 

conhecimento condiciona a que nem ela nem a atual sociologia do conhecimento 

conseguem responder adequadamente à questão da possibilidade ou não do 

conhecimento objetivo do mundo. Questão cuja solução passa por compreender 

corretamente a relação entre ser e consciência (ou ser e conhecer). As respostas 

conduzem, por diferentes caminhos, à mera relação de identidade entre ser e consciência 

(presente nas correntes empiristas) ou à relação de ruptura/separação completa (presente 

nas correntes agnósticas, em Hume e Kant, por exemplo). 

 



A contenda de interesses detonada pelo rompimento da barragem coloca em 

discussão a questão do protagonismo sociopolítico dos atingidos na luta por seus 

direitos de reparação dos modos de vida e indenização pelos danos de diversas ordens. 

Tal protagonismo está imerso em um tecido social, imbricado, na vida cotidiana, às 

relações econômicas de produção, (modo de produção), políticas de “desenvolvimento” 

econômico e social, relações de classe e de poder, além das relações de produção e 

socialização do conhecimento científico. A centralidade da atividade minerária na 

região do quadrilátero ferrífero condiciona os modos de produção e socialização do 

conhecimento, os modos de gestão pública das cidades, sua vida política e sua 

cotidianidade. Não é o objetivo deste trabalho analisar as consequências, dimensão e 

amplitude da centralidade que o monopólio da atividade minerária ganha na região do 

conflito do rompimento da barragem. No entanto ressaltamos aspectos desta 

centralidade que evidenciam o modo como o monopólio da atividade minerária se põe 

como momento predominante no complexo da totalidade social, condicionando as mais 

diversas atividades e a própria vida cotidiana, sobretudo, a visão de ciência e tecnologia. 

No contexto de implementação do projeto de expansão da produção, Projeto 

Quarta Pelotização (P4P), previsto para ser entregue no fim de 2014, a Samarco 

desenvolve um “Projeto de Transformação Social” como forma de mitigação dos 

impactos da expansão da capacidade produtiva nas regiões afetadas por sua operação. 

Este projeto pretensiosamente chamado de Projeto de Transformação Social tem três 

eixos ou linhas de atuação: Educação e geração de Renda, Desenvolvimento territorial e 

Cidadania e participação social. Este último eixo, no qual não nos ateremos neste 

trabalho, também chamado de Engajamento interno ou voluntariado, que levou mais de 

3 mil trabalhadores a realizarem trabalho “voluntário” para a Samarco em projetos que a 

empresa caracteriza como “projetos de sustentabilidade”, em 138 ações, em 15 

municípios de Espírito Santo e Minas Gerais até o ano de 2014.  

Dentro da linha “desenvolvimento territorial” Samarco realiza em parceria com 

o grupo GMAP-UNISINOS o projeto “Mariana 2030” ou “Pensamento sistêmico: 

Avenidas de desenvolvimento sustentável” que tem o objetivo estabelecido pela 

empresa de planejar o desenvolvimento econômico e social das cidades alvo (Mariana-

MG, Anchieta-ES e Guarapari-ES).  

...define parcerias e laços entre o poder público, a sociedade e a 

Samarco, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da área de 

influência direta da Empresa. Essa linha engloba investimentos no 



capital institucional, o apoio à elaboração de planos de 

desenvolvimento local e regional, a capacitação de gestores públicos e 

lideranças e a atração de novos negócios que alimentem a cadeia de 

valor da Samarco e de cada município. (SAMARCO MINERAÇÃO, 

2015a). 

Trata-se de um projeto que reúne empresa e poder público para traçar diretrizes 

para a governança da cidade com vigência de longo prazo (15 anos). Vários ações que 

compõem o projeto dão a noção de seu caráter. Algumas das ações estabelecidas no 

projeto da cidade de Anchieta estão disponíveis em documento público. (SAMARCO 

MINERAÇAÕ, 2015b). Dentre elas estão a capacitação em gestão para os agentes 

públicos que prevê o “estabelecimento de parcerias com as grandes empresas locais, 

visando ao voluntariado dos profissionais destas como instrutores dos módulos de 

conhecimento”. Outra ação do projeto pretende a formação e desenvolvimento de 

lideranças comunitárias na cidade e prevê igualmente a “formação e capacitação das já 

existentes no município”. (SAMARCO MINERAÇÃO, 2015b). Ainda outras ações 

promovem o desenvolvimento de associações e ONG’s e a otimização física e funcional 

do poder executivo da cidade com “a reestruturação do organograma funcional do Poder 

Executivo, com definição de atribuições especificas para cada função, considerando as 

novas diretrizes geradas com base nas Avenidas de Desenvolvimento” (SAMARCO 

MINERAÇÃO, 2015b). É evidente o grau de ingerência na gestão pública e a intenção 

de controlar e doutrinar gestores, lideranças e organizações sociais além de promover 

reestruturações nas formas de organização do poder público de acordo com os interesses 

escusos da empresa.  

Os projetos “Pensamento sistêmico: Avenidas de desenvolvimento sustentável” 

foram teoricamente fundamentados por um grupo de pesquisadores da universidade 

UNISINOS que tem como objetivo explícito “desenvolver um método para o 

entendimento dos fatores chaves que impactam a precificação de commodities, através 

de uma abordagem sistêmica, permitindo a estimação/avaliação de preços futuros em 

diferentes cenários”(MORANDI et al, 2010). A mesma metodologia que serve a estimar 

preços futuros do minério é utilizada para desenvolver o “crescimento sustentável” das 

cidades sob domínio da mineração. 

Nos interessa, sobretudo, para pensar sobre a centralidade do monopólio e seu 

caráter de momento predominante no complexo da totalidade social, olhar para o eixo 

“Educação”. Nele a Samarco desenvolve o programa “Cidadão do Futuro”. O escopo do 



Programa prevê dois eixos de formação, sendo um de formação de professores e 

gestores e outro de formação de alunos de escolas da rede pública de educação em 

Minas Gerais e Espírito Santo. No âmbito da formação dos alunos busca trabalhar com 

alunos da rede pública de ensino em Mariana e região noções de comportamento, 

cidadania e meio ambiente como atividades complementares à escola (educação 

complementar). Dentre as várias ações neste sentido estão programas que visam formar 

alunos com a concepção do empreendedorismo como o programa “Miniempresa” que 

envolveu jovens das escolas da rede de ensino médio da cidade de Mariana. Há também 

iniciativas que visam o desenvolvimento de ideias nas escolas para o reaproveitamento 

da água da chuva e outras iniciativas de formação de consciência ambiental nos alunos. 

No âmbito da formação de professores a empresa desenvolve intervenções de 

capacitação docente junto a escolas das regiões de sua operação. Em 2015 o programa 

abrangeu mais de 800 alunos de ensino fundamental e médio de escolas de Bento 

Rodrigues, em Mariana, Antônio Pereira, em Ouro Preto e Brumal em Santa Barbara. A 

última ação envolveu 113 professores de escolas de Espírito Santo e Minas Gerais. 

Embora Mariana seja sede da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Ouro 

Preto as ações de formação de professores desenvolvidas pela Samarco foram efetivadas 

por Instituições privadas contratadas pela Samarco (Instituto Crescer e Instituto 

Paramitas). Ainda dentro do eixo de atuação “Educação” a empresa firmou protocolo de 

intenções com a UFOP que prevê parcerias como aula ministradas por profissionais da 

empresa dentro da Universidade bem como investimentos como a construção de prédios 

e reforma de salas etc..   

A questão que se coloca ao pensar sobre estes inúmeros processos de 

ingerência de uma empresa de capital transnacional nos processo de produção e 

socialização do conhecimento é o de sua função social. A produção do conhecimento 

aparece nestes contextos como neutra.  Ignorar o fato indelével de que há, por meio 

destes processos de penetração do capital nos espaços educativos/formativos, seja pela 

intervenção direta ou por fundações e institutos privados, a “cooptação” do pensamento 

intelectual e acadêmico por parte dos interesses dos monopólios soa no mínimo 

ingênuo. A universidade eleva os muros que a separam da sociedade no processo 

crescente de sua privatização. Distancia-se das tensões que vivemos em nosso tempo. 

Finge não ver a luta de classes e muito menos o povo pobre de nosso país. Os 

laboratórios produzem pesquisas desligadas do interesse social, dos problemas de nosso 

povo e afundam-se em especificidades de suas especializadas disciplinas. Cursos como 



medicina, engenharia, bioquímica, odontologia, raramente se voltam para pesquisas 

sobre os problemas que afetam a maioria da população. Os médicos generalistas (que 

estudam e praticam a clínica geral) são vistos como de segunda categoria, pois o que 

interessa são os profissionais especializadíssimos formados para utilizar a tecnologia de 

ponta para poucos. Doenças tropicais, problemas como a desnutrição e as diarreias 

continuam matando milhões de crianças sem merecer atenção por não serem rentáveis. 

As pesquisas no campo da bioquímica atendem à indústria de medicamentos, 

preocupada com seus “royalties” e em auferir o lucro máximo, sem a menor 

preocupação em relação à imensa maioria que morre sem tratamento pela 

impossibilidade de adquiri-los. A engenharia na maioria das universidades passa longe 

da discussão de técnicas de barateamento de materiais de construção, por exemplo, 

enquanto volta-se apressadamente para a robótica. A imensa maioria da população 

continua arrancando os dentes como única forma de tratamento, enquanto se 

desenvolvem as mais sofisticadas técnicas de implante. Os futuros quadros profissionais 

da educação, nos cursos de Pedagogia, aprendem a formar alunos atendendo às 

encomendas das grandes empresas capitalistas. (ver pedagogia empresarial). Este é o 

contexto a que tem conduzido o “lobby” das empresas no interior da atividade 

acadêmico-científica. 

Referências Bibliográficas 

BENAYON, A. Globalização versus desenvolvimento. Brasília: LGE, 1998. 

BURTT, E. A. As bases metafísicas da ciência moderna. Brasília. Editora 
Universidade de Brasília, 1991.  

GEYMONAT, L. Historia del pensamento filosófico y científico VII. Siglo XX (I). 
Barcelona: Editorial Ariel. 1984. 

GUZMÁN, A. Guerra Popular en El Perú: El Pensamiento Gonzalo. 

España, Ediciones Bandera Roja.1993. 

KOSIK, K. Dialética do Concreto. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2002. 

LENIN, V. I. Materialismo e Empiriocriticismo. Notas críticas sobre uma filosofia 
reacionária. Lisboa: Avante. 1982. 

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social I. São Paulo: Boitempo, 2012. 

LUKÁCS, G. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: Boitempo, 2013. 

LUKÁCS, G. Prolegômenos para uma Ontologia do Ser Social. Trad. Lya Luft e 

Rodnei Nascimento. São Paulo: Boitempo, 2010. 



LUKÁCS, G. História e consciência de classe. Rio de Janeiro: Elfos, 1989. 

MARIATEGUI, J. C. Sete ensaios de interpretação da realidade peruana. 2 ed. São 

Paulo: Expressão Popular, 2010. 

MARX, K. A ideologia alemã: crítica da mais recente filosofia alemã em seus 
representantes Feuerbach, B. Bauer e Stirner, e do socialismo alemão em seus diferentes 
profetas. São Paulo: Boitempo, 2007. 

MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. 2 ed. São Paulo: Expressão 
Popular. 2008.  

MORANDI, M. I. W. M.; RODRIGUES, L. H.; LACERDA, D. P. Uma abordagem 
sistêmica para visualização de preços de minério de ferro. XXX Encontro Nacional 
de Engenharia de Produção. São Carlos. 2010. Disónível em: 
http://www.abepro.org.br/. Consultado em: 20/09/2016. 

POEMAS. Antes fosse mais leve a carga: avaliação dos aspectos econômicos, políticos 

e sociais do desastre da Samarco/Vale/BHP em Mariana (MG). Mimeo. 2015. 

SAMARCO MINERAÇÃO. Relatório Anual de Sustentabilidade 2014 (pp. 81). Belo 

Horizonte. 2015a. 

SAMARCO MINERAÇÃO. Projeto Anchieta 2030: Avenidas para o crescimento e 

desenvolvimento sustentável. 2015b. Disponível em:http://www.al.rs.gov.br/ Último 

acesso em: 20/09/2016.  

TONET, I. Método científico: uma abordagem ontológica. 1. ed. São Paulo: Instituto 
Lukács, 2013. 

 


