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RESUMO: 
O presente trabalho pretende estabelecer uma crítica às formulações do geógrafo inglês David 
Harvey acerca de suas considerações sobre as similitudes entre o ser humano social e o ser 
orgânico natural. Para Harvey, há uma linha evolutiva entre os seres naturais e os humanos em 
que estão mantidos certos traços característicos da naturalidade. O autor recorre à sociobiologia, 
ao economista político e escritor Mandeville e à Marx para fundamentar sua tese de integração 
entre natureza e sociabilidade. No entanto, o pensamento de Marx é distorcido. Para o filosofo 
alemão há um salto entre a naturalidade e a sociabilidade, um distanciamento cada vez maior do 
homem em relação a sua naturalidade, jamais rompida, mas passando a ser mediada pelas 
determinações sócio-históricas. É, em grande medida, pelo trabalho, metabolismo do homem 
com a natureza, que o ser social cria suas especificidades, seu mundo, exigindo do crítico e do 
pesquisador novos aparatos, novas categorias para representar esse novo espaço. Harvey, 
equivocadamente, não percebe que ao vislumbrar uma linha evolutiva e permanente ele acaba 
retornando ao positivismo que abandonou desde seu livro Justiça social e a cidade.  
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Introdução: 

A importância de David Harvey não somente para a geografia, mas também para as ciências 
humanas, de modo geral, é inquestionável. Sua trajetória intelectual é marcada pelo grande rigor 
teórico, político e social com que trata criticamente questões referentes à epistemologia 
geográfica, à temática urbana, à economia política do espaço, às questões do imperialismo e do 
neoliberalismo.  
 
Correndo-se o risco de expressar superficialmente seu longo itinerário intelectual, parte-se do 
pressuposto de que uma breve apresentação bibliográfica irá auxiliar na localização da obra em 
estudo no tempo e no espaço da trajetória acadêmica de Harvey. Em seu percurso intelectual, 
ele passou por algumas guinadas teóricas e políticas, merecendo destaque aquela ocorrida no 
final dos anos de 1960, mudança esta que irá influenciar toda sua obra posterior. O autor saiu de 
um ambiente neopositivista, da vertente New Geography, cuja principal referência teórica foi seu 
livro Explanation in Geography, de 1969, para ingressar num caminho mais radical, com fortes 
referências do marxismo. Este momento irá “coincidir” com sua mudança da Inglaterra para a 
Universidade John Hopkins em Baltimore1, Estados Unidos, quando entra em contato pela 
primeira vez com a famosa revista norte americana Antípoda: Radical Journal of Geography, 
fundada em 1969. Sua adesão ao grupo foi imediata. A partir desse momento, inicia-se uma 

                                                 
 Este texto foi elaborado a partir da leitura do capítulo 10, da parte 4, do livro Espaço de Esperança, de David 
Harvey, sendo continuação do texto A Presença da Sociobiologia em Espaço de Esperança, de David Harvey, 
apresentado no XIII Egal, Costa Rica, em 2011. 
1 Baltimore será objeto de análise de Harvey durante quase toda sua trajetória. No livro Espaço de Esperança, de 
2000, a cidade irá ocupar um lugar de destaque em sua reflexão sobe os espaços de utopia. 



nova etapa de sua trajetória intelectual marcada pelo rompimento com geógrafos quantitativistas 
e pela aproximação com Marx. 
Sua obra de destaque desse período de transição foi Social Justice and the City (“Justiça Social 
e a Cidade”)2, de 1973, obra que influenciou o pensamento geográfico em todo o mundo, com 
forte repercussão no Brasil, que se caracteriza, segundo Moreira (2009, p. 49), por combinar 
“categorias formais da new geography, como forma e processo, e conteúdos sociais e críticos da 
nova posição, introduzindo como base de analise o conceito de justiça distributiva territorial”. 
Com uma disposição política mais próxima do que ele mesmo chamou de “socialismo Fabiano”3, 
sentia-se atraído, ao escrever este livro, pelas ideias de planejamento, eficiência, gestão e 
justiça distributiva. 
 
Nesse período de intensa transformação social e política do mundo, Harvey inaugura, por 
iniciativa de seus alunos, o grupo de estudos sobre O Capital, que permanece ativo até os dias 
de hoje. Sua leitura de Marx contribuiu para sua virada epistêmica, culminando em sua obra de 
maior envergadura, The Limits to Capital, de 1982, na qual retoma “criticamente” a crítica da 
economia política de Marx. O objetivo do autor era, no entanto, esboçar uma teoria mais 
apropriada para esclarecer os problemas urbanos4 que tanto o instigavam (HARVEY, 2005, p. 
25). Para tanto, era necessário adentrar na relação tão bem analisada por ele entre capital 
imobilizado e capital financeiro. 
 
Porém, seu livro de maior repercussão foi, sem duvida, The Condition of Postmodernity (“A 
Condição Pós-moderna”), de 1989, em que escreve sobre a transição da modernidade para a 
pós-modernidade, do fordismo para a acumulação flexível, enfatizando os novos aspectos do 
capital pós-década de 1970, sua financeirização e seu caráter fictício. Segundo Harvey (2005, p. 
30): 
   

Um dos principais argumentos desenvolvidos em “the condition of postmodernity” é 
que o aspecto realmente novo do capitalismo que emergiu do divisor de águas da 
década de 1970 não é tanto a flexibilidade total dos mercados de trabalho, mas a 
inaudita autonomia do capital financeiro dos circuitos da produção material; uma 
hipertrofia das finanças, que é a outra base subjacente da experiência e da 
representação pós-moderna. A ubiqüidade e a volatilidade do dinheiro como base 
impalpável da existência contemporânea é o tema chave do livro.  

 
A década de 1990 marca o regresso do geógrafo à Inglaterra, assumindo a importante cátedra 
Mackinder, em Oxford. Nesse período, destacam as obras Factory and Floats, em parceria com 
Teresa Haiter, e Justice, Nature and the Geography of Diference, de 1996. Esse momento foi de 
uma nova transformação em seu pensamento, marcado por uma abertura intelectual 
influenciada, sob medida, por Heidegger e Whitehead. Justice, Nature and the Geography foi 
caracterizado pelo próprio Harvey como o texto mais incoerente que escreveu. Nele, percebe-se 
a tentativa, presente também em Espaço de Esperança, de aproximação com as ciências 
naturais. Isso fica mais claro em sua tentativa de explicar a dialética a seus colegas de 
departamento de Engenharia Ambiental de Oxford: ao invés de se utilizar de Hegel e, até 

                                                 
2 Os livros de David Harvey que aparecem ao longo do texto entre parêntese escritos em português possuem edição 
brasileira. 
3 “Popular tendência do socialismo, desenvolvida por intelectuais e artistas na Inglaterra da década de 1880. O 
socialismo Fabiano defendia a rota parlamentar para o socialismo, e influenciou a formação do Partido Trabalhista 
(Nota do Tradutor)” (HARVEY, 2005, p.20). 
4 Os estudos urbanos sempre fizeram parte do arcabouço teórico de Harvey. Os estudos preliminares desta fase 
resultaram em obras como Consciousness and the Urban Experience e The Urbanization of Capital, dois volumes 
de ensaio publicados em 1985 (HARVEY, 2005). 



mesmo, Marx, vale-se de Whitehead, Bohm e Lewontin, todos cientistas ligados, também, às 
ciências naturais. Sua tentativa de conexão da natureza com a sociedade já demonstra, nesse 
momento, ser conflituosa. Aspectos sociais são demarcados por categorias eminentemente 
naturais, posição que muito se assemelha ao texto específico que será tratado adiante, Sobre 
arquitetos, abelhas e o ser da espécie. 
 
Em meio às grandes transformações políticas, econômicas e sociais da década de 1990 e da 
entrada do novo milênio, Harvey direciona-se a uma renovada crítica ao imperialismo norte-
americano e a sua vertente política: o neoliberalismo.5 Um livro, no entanto, destacou-se 
anteriormente à sua crítica radical ao mundo contemporâneo, Space of Hope (“Espaços de 
Esperança”), de 2000. Para Harvey (2005), esse texto pretende abastecer a esquerda de 
aparatos teóricos e metodológicos acerca das ideias de justiça e de direitos. Diferentemente de 
visões “burguesas”, pretende criar uma concepção de direitos relacionados à perspectiva 
socialista, um projeto político que não excluiu os preceitos liberais conquistados 
democraticamente e a duras penas. 
 

Sobre “arquitetos” 
 

Depois desse sucinto itinerário bibliográfico, chega-se ao texto de referência: Sobre arquitetos, 
abelhas e “ser da espécie”. Como bem demonstrou o entrevistador “oculto” da revista inglesa 
New Left Review (HARVEY, 2005), o tema da evolução ocupa um papel central nos argumentos 
desenvolvidos por Harvey ao analisar a multiplicidade de alternativas utópicas para um novo 
mundo. Ele traz para o debate nada mais, nada menos que o sociobiólogo Edward Wilson, com 
sua controversa obra Consilience.6 Wilson é posto em diálogo com Marx a respeito dos atributos 
naturais inerentes aos “seres da espécie” que permanecem para sempre, independente de quais 
sejam o modo de produção e a sua formação social. A explicação de Wilson sobre a evolução é 
referência para os argumentos de Harvey a favor de capacidades “ontológicas” da espécie 
animal, seja humana ou qualquer outra (competição, adaptação, cooperação, etc.), inerente a 
qualquer forma de sociabilidade.  
 
Para Harvey, a compreensão da sociedade requer a junção dessas capacidades e condições 
“naturais”. Portanto, uma possível transformação do mundo capitalista não sucumbiria a esses 
atributos, e ao “mundo possível” restaria “apenas” sua reconfiguração num melhor equilíbrio do 
repertório humano natural. É enfatizada em demasia a evolução biológica, ao mesmo tempo em 
que se escurece o passado eminentemente histórico-social. A trajetória humana é traçada 
somente em termos de progressão física da espécie. Marx é retomado, então, para dialogar com 
Wilson no sentido de reafirmar que nele mesmo essas questões “evolutivas” já estavam postas, 
embora de modo embrionário e fragmentado. Eis aqui o ponto de partida investigativo, o resgate 
marxiano feito por Harvey tendo como pano de fundo o embasamento teórico da sociobiologia. 
 
O título do capítulo, Sobre arquitetos, abelhas e “ser da espécie”, já destaca o argumento que 
Harvey irá desenvolver. “Ser da espécie” aparece como conceito que remete – essa é a intenção 
do autor – aos laços “existentes” entre os seres da espécie natural e os da espécie social. 
Harvey se utiliza do termo espécie, muito pouco comum nos escritos de Marx, que prefere utilizar 
“ser do gênero” ou “ser genérico” (gattungswesen) para se referir à relação entre sociedade e 
indivíduo. Porém, segue-se aqui o itinerário do texto de Harvey, para não se perder o “fio da 
meada” de sua exposição argumentativa, retomando posteriormente esse debate. 

                                                 
5Os livros que se destacam são: The New Imperialism, de 2004 (O Novo Imperialismo), e The Brief History of 
Neoliberalism, de 2007 (O Neoliberalismo: Histórias e Implicações). 
6 WILSON, Eward. Consilience. The Unity of Knowledge. New York, 1998. 



 
Logo no início do texto, Harvey lamenta a falta de uma matriz de mudança social presente nos 
discursos e nas práticas dos movimentos sociais contemporâneos. O legado marxiano de crítica 
à anatomia da sociedade civil e ao modo de produção capitalista é afastado do discurso político 
de esquerda, sendo substituído pelo discurso liberal ou social democrata e seus dilemas: 
cidadania, gestão, desenvolvimento etc., tornando as práticas sociais cada vez mais 
fragmentadas em “particularismos engessados”. 
 
A alternativa apresentada nos outros capítulos do livro em questão é a do “utopismo dialético”, 
conceito em si problemático, pois realça em demasia um idealismo presente tanto no termo 
utópico quanto no dialético, descomedido mais ainda quando é proposto o afastamento de Marx 
para explanação sobre estes termos. 
 
Essa tematização de Harvey sobre o “utopismo dialético” é marcada, entre outras coisas, por 
uma crítica ao filosofo Henri Lefebvre e ao próprio Marx. Para Harvey, nem Lefrebvre nem Marx 
se preocuparam em propor espaços alternativos concretos capazes de conter o “ideal” socialista 
no espaço, projetos possíveis de um mundo espacialmente projetado. Porém, a ideia de 
fechamento teórico, espacial e, até mesmo, temporal, tanto em Marx quanto em Lefebvre7 não 
pode ser viável, porque não era intenção dos dois autores limitarem o pensamento dentro de um 
sistema filosófico. Repetir o ideal de “fechamento” seria incorrer na repetição daquilo de que 
ambos foram grandes críticos: os sistemas fechados da filosofia moderna de Descartes a Hegel, 
em que o mundo é coberto por categorias logicizantes capazes de dar sentido e fundamento a 
ele. Para Marx (2007), o ser social é histórico e o fechamento de seu espaço e de seu tempo 
representaria a impossibilidade do ser enquanto historicidade, em que o projeto de um mundo 
possível estaria em permanente transformação. Harvey se apoia nos socialistas utópicos Fourier 
e Sant-Simon entre outros, para realçar suas projeções espaciais, para criticar o fechamento que 
os filósofos não foram capazes de fazer. 
 
A “imagem do utópico” que planeja o “fechamento espacial” é a do arquiteto, “imagem” que tem 
posição fundamental na construção e organização do espaço. 
  

O arquiteto tem estado mergulhado mais profundamente, ao longo da história, na 
produção e na busca de ideais utópicos [...]. O arquiteto molda espaços de modo a 
lhes conferir utilidade social, bem como significados humanos e estético/simbólicos 
[...]. O arquiteto luta para abrir espaços para novas possibilidades, para futuras 
formas de vida social (HARVEY, 2004, p. 262). 

  
A ideia de atribuir papel decisivo aos arquitetos na projeção de espaços parece pertinente. Mas 
os argumentos não se tornam tão consistentes, na medida em que se constata que a maioria 
dos “socialistas utópicos” do século XIX, Fourier, Saint-Simon, Blanqui etc., não são arquitetos, 
apesar de alguns deles projetarem espaços possíveis. O pensamento utópico do filosofo Ernst 
Bloch8, por exemplo, não é abordado por Harvey, deixando grande lacuna na reflexão sobre a 
“utopia concreta”.  
 
No entanto, Harvey bem explicita que a imagem do arquiteto, aquele que pode projetar do 
presente o futuro, é pertinente, no intuito de mostrar que o ser humano, apesar de seus 

                                                 
7 Em Lefebvre, a crítica ao sistema filosófico fechado, principalmente de Hegel, encontra-se em: LEFEBVRE, 
Henri. Metafilosofia: prolegômenos. Civilização Brasileira: Rio de Janeiro, 1967. 
8 Para ver mais sobre o assunto, consultar: BLOCH, Ernst. L'esprit de l'utopie. Paris: Gallimard, 1977; BLOCH, 
Ernst. O princípio esperança. Rio de Janeiro: UERJ: Contraponto, 2005. 3 v. 



condicionantes sócio-históricos, é agente do seu próprio futuro, cabendo a ele a capacidade de 
construir e projetar seu amanhã. 
 
Para reafirmar o potencial do arquiteto, do projetista utópico, Harvey recorre à já celebre frase de 
Marx sobre a relação entre o “arquiteto” e as abelhas, em que o filósofo se utiliza dessa 
comparação para reafirmar as diferenças entre o ser humano e o ser da natureza, especificando 
aquilo que é inerente ao primeiro: a capacidade de “projetar” seu futuro a partir do presente. 
Porém, há na transposição e tradução do texto de Marx, utilizado por Harvey, um problema que 
parece atingir os leitores de O Capital, não somente de língua inglesa, mas também francesa e 
portuguesa. Nas obras completas de Marx e Engels em alemão9, encontra-se, na página 193, a 
palavra Baumeister, que em alemão significa construtor ou mestre de obras, portanto, diferente 
de arquiteto. Marx se utilizou desse termo justamente para designar aquele que além de projetar, 
participa diretamente da construção da obra. Portanto, não é ao “arquiteto” que se refere Marx, 
que em alemão é Architekt. Infelizmente, nas traduções para o português da editora Civilização 
Brasileira10, para o francês das Éditions Sociales11 e do inglês da New York international 
publication12, a palavra utilizada é “arquiteto” (architecte, architect). Somente a edição em 
espanhol, do Fondo de Cultura Económica13, traduz corretamente baumeister por maestro de 
obras. Isso pode parecer pouco, mas a partir do momento em que o autor em questão (Harvey) 
se baseia na imagem do arquiteto para sustentar seus argumentos e traz o texto de Marx para 
realçá-lo a associação perde consistência teórica. 
 
No entanto, o que interessa aqui nesta argumentação é a relação entre “construtor” e a abelha, 
ou seja, a especificidade do ser humano (social) em relação ao ser animal (natural). Para tanto, 
Marx se utiliza da categoria trabalho para especificar aquilo que é prática genuinamente humana. 
O trabalhador “regula e controla mediante sua própria ação seu intercâmbio material com a 
natureza [...], desenvolvendo as potências que adormecem nele e submetendo o jogo de suas 
forças a sua própria disciplina”. (MARX, 1973, p. 130). Ademais, para Marx o construtor, por 
meio de seu trabalho, distingue-se da natureza (abelha) na medida em que concebe, 
conscientemente, sua obra antes mesmo de produzi-la na prática. A atividade consciente do 
homem no ato do trabalho é que o distingue do animal, o que o filósofo Lukács (2010) denomina 
de “por teleológico”, a inserção de um “telos” na prática social, uma ação orientada por um fim 
idealizado a priori. O ser, emergido do metabolismo sociedade e natureza, mediante o processo 
de trabalho, é aquele capaz de “projetar o futuro”. Fruto de uma relação social cooperativa entre 
os indivíduos e o mundo, o trabalho tem como fim a transformação do ser, do meio em que vive, 
e da própria natureza. 
 
O trabalho como processo teleológico, é entendido, contudo, como atividade sensível 
fundamental, base de qualquer ser humano social, pois nele está contido aquilo que distingue o 
modo de reprodução da vida social daqueles que pertencem às esferas orgânicas e inorgânicas 
do ser propriamente natural.  
 
Portanto, o construtor é trazido à tona para diferenciar os seres sociais dos naturais e não para 
afirmar suas similitudes, ainda que existam. Mas não é este o intuito de Marx, nem de Lukács, ao 
situar trabalho como complexo inerente aos seres humanos (sociais). 

                                                 
9 MARX, Karl. Das Kapital: Kritik der Politischen  Okonomie. Berlin: Dietz Verlag, 1953, p. 193. 
10 MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974. v. 1, p. 203. 
11 MARX, Karl. Le Capital: critique de l’économie politique. Paris: Éditions Sociales Livre Premier, tomo1, 1978, p. 
181. 
12 MARX, Karl. Capital: a critique of political economy. New York: International Publ, 1967, p. 178. 
13 MARX, Karl. El capital: cíitica de la economía política. México: Fondo de Cultura Económica, 1973, p. 130. 



A fábula das abelhas 

 
Harvey comenta a famosa passagem de O Capital, exposta acima, relacionando-a a Fábula das 
Abelhas14, de Bernard Mandeville. Este texto conta a história de uma colmeia, que serve de 
paralelo às transformações inglesas do século XVII, em que os vícios mais desprezados pela 
sociedade, praticados por toda “colmeia”, gerariam proveitos sociais. O egoísmo é ressignificado, 
contrapondo-se aos costumes de seu tempo. Mandeville é o filósofo emergente do capitalismo, 
ele aposta nos homens assim como são, egoístas, cobiçosos, luxuriosos, que constroem 
instituições para canalizar seus vícios, para gerarem um resultado vantajoso socialmente. A livre 
concorrência é o foco, na medida em que acabam por gerar uma melhora na qualidade dos 
produtos e abaixa os preços, confluindo para um ganho social. 
 
Mandeville foi, sem dúvida, um dos precursores do liberalismo político. Sua associação ao 
economista político Adam Smith é pertinente. Segundo Corrêa (2006), está implícito na Fábula 
das Abelhas que cada indivíduo trabalha segundo seus próprios interesses. Agindo assim, 
contribui para os interesses coletivos. Mandeville rejeita as intervenções estatais no mercado e 
acaba antecipando o laisser faire dos fisiocratas e de Adam Smith, em que o “egoísmo ético”, o 
vício privado, torna-se a chave para a prosperidade social: o público concebido a partir do 
privado.  
 
A ambição e o egoísmo tenderiam a favorecer práticas competitivas de mercado, ajudando na 
constituição dos processos burgueses de industrialização e de poder. São concepções utilizadas 
por Mandeville: cooperação silenciosa, livre mercado e divisão do trabalho. Os ideais liberais 
político-econômicos do século XVIII servem de pretexto para a associação da organização das 
abelhas com a sociedade, no intuito de naturalizar os vícios privados, isto é, o livre mercado. 
 
Harvey se utiliza da Fábula das Abelhas para tecer uma crítica à concepção de Mandeville de 
que a condição de desenvolvimento da sociedade é a pauperização da classe trabalhadora. 
Talvez seja esta uma condição sine qua non da sociedade capitalista, mas não de todas as 
sociedades. Um dos erros de Mandeville apontados por Harvey é a naturalização do trabalho, é 
tornar as condições precárias de um tempo e de um espaço específicos em processo universais, 
naturais e atemporais. Crítica esta já antecipada por Marx, que atribui ao trabalho uma condição 
eminentemente social, não desvinculando os processos históricos das relações sociais 
específicas de produção. 
 
Marx, no entanto, não se contenta apenas com os delineamentos mais gerais do ser social, 
aquilo que o caracteriza como ser sensível e ativo. Ele desenvolve a análise a partir dos 
pressupostos de seu tempo e o trabalho, como atividade fundamental, passa a receber seus 
conteúdos históricos específicos a partir de processos concretos. É por isso que não há nada de 
natural na venda de força de trabalho e tampouco na transformação de trabalho vivo em trabalho 
morto. 
Harvey segue outro percurso, que procura as similitudes ou, até mesmo, as vantagens naturais 
das abelhas em relação ao ser social. Em sua análise são expostas às peculiaridades das 

                                                 
14 A Fábula das abelhas ou vício privados, benefícios públicos, de 1714, é a maior obra do filósofo holandês 
radicado na Inglaterra Bernard Mandeville. Ela consiste numa extensão de outro texto seu, escrito anteriormente, 
em 1705, A colméia murmurante ou os velhacos que se tornaram honestos. Os escritos de Mandeville foram 
rechaçados por setores da igreja anglicana inglesa, que, em princípio, viam com “maus olhos” a exacerbação dos 
vícios privados feitos por Mandeville. Porém, com a ascensão da sociedade capitalista industrial, sua obra ganhou 
várias versões e adeptos, como o filósofo escocês David Hume, seu conterrâneo, o economista Adam Smith e o 
filósofo e economista inglês Willian Petty, e o próprioMarx, que o cita nas Teorias da Mais-Valia e em O Capital. 



abelhas ao demonstrar, como ser sobremodo comunicativo, acentuando “a capacidade 
verdadeiramente impressionante das abelhas no tocante a codificar e comunicar informações de 
maneira abstrata, simbólica, que supera mais de um especialista em comunicações ou em 
GIS15” (HARVEY, 2004, p. 264).  
 
Harvey prossegue sua argumentação procurando pontuar as características das abelhas que 
sobressaem às dos humanos. Como exemplos são utilizadas as variações e as danças das 
abelhas, que são originárias de percepções, delas mesmas, de um processo físico em que a 
matemática aplicada se relacionaria com a teoria dos quarks16, da física quântica. Prossegue o 
autor (HARVEY, 2004, p. 264-265): 

 
Se isso for verdadeiro, não só as abelhas “sabem” (com um cérebro tão diminuto) um 
tipo de matemática conhecido por apenas um punhado de pessoas, mas elas podem 
igualmente ser capazes de fazer algo que nenhum ser humano parece vir a poder – 
operar em campos quânticos sem perturbá-los.  
 

Há nesse trecho uma confusão de termos, associações e conclusões um pouco precipitadas. 
Harvey, ao se referir à relação da abelha com o “construtor” procura, ao contrário de Marx, 
demonstrar o quanto a abelha é inteligente, habilidade que, em certos aspectos, as sobrepõem 
aos humanos nos usos dos espaços “quânticos”. Harvey parece não compreender que o uso das 
abelhas do espaço quântico como forma adaptativa ao meio, a partir do pressuposto de que as 
abelhas “sabem” um tipo de matemática e de física quântica que os humanos acabam de 
descobrir. Harvey falha ao querer atribuir especificidades sociais, como o conhecimento 
matemático e físico, às abelhas. Ou será que as abelhas conversam e pesquisam sobre física 
quântica e matemática contemporânea? 
 
Determinação histórico-social e subjetividade 
 
O “limite sensorial” do ser humano em relação à abelha marca a associação do sociobiólogo 
Edward Wilson com Marx, feita por Harvey. Wilson busca uma improvável unidade do 
conhecimento, tendo como hipótese que a base biológica, determinando as necessidades 
sociais, assim como a seleção natural, prepararia a consciência para a existência da civilização. 
Para Marx, as ideias, concepções e práticas alteram-se conforme as condições materiais de 
existência do próprio homem. Pode-se identificar isso ao longo de toda sua obra. Porém, não 
significa afirmar que tal fato aprisiona a consciência, impedindo uma transformação social. O 
pensamento de Marx é, também, o pensamento da possibilidade de um mundo eminentemente 
humano, onde a alienação e o estranhamento possam ser abolidos mediante a apropriação dos 
meios de produção, do produto da produção e da própria vida cotidiana obscurecida pelo modo 
de produção que personifica as coisas e coisifica o humano. 
 
No indivíduo, a subjetividade adquire um papel importante. A própria metáfora de abelha e do 
construtor indica que somente o ato individual pode vislumbrar, na consciência, aquilo que se 
planeja construir. Há, portanto, uma saída para as determinações sócio-históricas, uma saída 
que passa também pela decisão entre as alternativas possíveis. 
 
Lukács ressalta bem essa questão ao apresentar o “por teleológico” como a capacidade do ser 
em relação ao seu gênero, a habilidade de decidir entre alternativas. O condicionamento sócio-

                                                 
15 Geographic Information System ou Sistema de Informações Geográficas. 
16 Os quarks, em conjunto com os léptons, são as partículas fundamentais constituintes da matéria. 



histórico não equivale categoricamente a um aprisionamento. Existem possibilidades a escolher 
entre alternativas presentes no mundo concreto. Para Lukács (2010, p. 98): 
  

[...] vemos, de um lado, que cada decisão alternativa de cada trabalhador tornado 
individualmente pressupõe como base um determinado estágio do desenvolvimento 
do ser social, e, por outro lado e ao mesmo tempo, é impossível que a práxis coletiva 
assim originada (síntese prática de muitas decisões alternativas pessoais imediatas) 
possa ser mera consequência mecânico-causal imediata do desenvolvimento 
(econômico) social objetivo. Pelo contrário, ela pressupõe a decisão alternativa 
individual e, portanto diferente, de muitos indivíduos. 
 

Harvey associa a determinação histórico-social do sujeito à premissa de que não é a consciência 
que determina o ser, mas é o ser que determina a consciência. Essa frase retirada de Marx faz 
parte de sua crítica à filosofia especulativa, indicando uma ruptura com a tradição idealista, de 
Descartes a Hegel. Essa ideia sugere um pressuposto ontológico em que a existência humana é 
que condiciona a consciência. Somente em sociabilidade a subjetividade se manifesta. “Desde o 
início, portanto, a consciência já é um produto social e continuará sendo enquanto existirem 
homens” (MARX, 2004, p. 35). Este preceito vai balizar a análise da sociedade civil desenvolvida 
em seus estudos de economia política, mas ao contrário do que pensam alguns de seus 
comentadores, não anula o potencial individual e subjetivo do indivíduo.  

  
Acima de tudo é preciso evitar mais uma vez a ‘sociedade’ como abstração frente ao 
indivíduo. O indivíduo é o ser social. Sua manifestação de vida – mesmo que ela 
também não apareça na forma imediata de uma manifestação comunitária de vida, 
realizada simultaneamente com outro – é, por isso, uma externação e confirmação da 
vida social. A vida individual e a vida genérica do homem não são diversas (...) 
(MARX, 2004, p. 107). 

 

É bem verdade que Harvey destaca, posteriormente, a visão marxiana sobre as decisões entre 
alternativas ao analisar a contradição entre forças produtivas e relações de produção, em que as 
assim denominadas “forças ideológicas” não são estritamente determinadas pelas condições 
materiais de existência, abrindo caminho para “manobras criativas” e “tomadas de decisões”. 
 
No entanto, a falta de pré-ideação teórica para uma mudança radical da sociedade serve de 
argumento para Harvey ressaltar, uma vez mais, a importância do arquiteto como construtor e 
planejador de escritórios, residências, parques e cidades, mesmo que limitado pelos 
condicionantes de mercado e do Estado.  
 

Praticar arquitetura é uma prática inserida num dado contexto, uma prática espaço-
temporal. Não obstante, há sempre um momento em que o livre jogo da imaginação – 
a vontade de criar – tem de entrar no processo (HARVEY, 2004, p. 268). 

 

A conclusão a que chega Harvey é que todos empreendedores capitalistas, assim como os 
arquitetos, têm caráter especulativo, ou seja, são capazes de projetar o futuro. A força do 
capitalismo está, entre outras coisas, em mobilizar os múltiplos atores sociais no sentido de 
manter sua própria reprodução e, também, na capacidade de “imaginar” alternativas para sua 
perpetuação, na forma de inovações técnicas que possibilitem seu desenvolvimento. A dialética 
entre o imaginário e a realização material sustenta sua transformação e reprodução de maneira 
que ele mesmo se “revolucione” a cada crise. O capitalismo torna-se, cada vez mais, um modo 
de produção especulativo, baseado na produção de capitais fictícios (HARVEY, 1989). 
 



Portanto, não somente os socialistas utópicos ou os arquitetos podem vislumbrar e projetar 
futuros possíveis. Todo o sistema capitalista sobrevive graças a sua perpétua transformação e 
inovação, mesmo que circunscritos ao aprisionamento dos ditames de sua própria reprodução. 
 
“Ser de espécie” ou “ser do gênero”? 
 
Chega-se, então, ao ponto mais controverso da análise de Harvey. Embora aponte a 
especificidade do “ser de espécie” humano, o autor sugere uma aproximação entre 
características naturais e características sociais do “ser da nossa espécie”. 
 
O termo espécie é pouco encontrado nos estudos das ciências humanas, de forma geral. Marx 
preferia utilizar-se do termo gênero. Segundo ele, a atividade produtiva é vida genérica, atividade 
consciente livre que faz do indivíduo mais do que mero exemplar da espécie muda da natureza. 
Em Marx, espécie e gênero são destacados conforme determinações específicas de cada ser, 
social ou natural. Harvey traça o caminho inverso, reaproxima a sociedade da natureza, mas não 
como seu corpo inorgânico17, como corpo de carência e necessidade, mas como estrutura que 
perpassa todo o ser social. 
 
Os delineamentos marxianos sobre a relação gênero, indivíduo e natureza estão expostos tanto 
em suas obras de juventude, quando nas obras “maduras”, mais especificamente nos 
manuscritos de 57-58, o Grundrisse.18 A intenção marxiana, desde o princípio, foi, ademais, 
destacar as diferenças entre gênero natural, ou gênero mudo, como encontrado em Feurbach19, 
e gênero humano, social. Os primeiros esforços dignos de nota encontram-se nos Manuscritos 
Econômico-Filosóficos, de 1844. Se não se detiver no texto em seu conjunto, uma primeira 
abordagem pode sugerir que Marx esboça uma unidade entre sociedade e meio, assumindo uma 
posição “naturalista” ao demonstrar que o metabolismo com a natureza produziria uma atividade 
natural, o trabalho. Nessa concepção, a atividade produtiva passa ser uma característica 
universal, também natural dos homens. A natureza assumiria, então, um papel primordial, 
fornecendo ao sujeito sua “força essencial” (o trabalho) e os objetos de sua necessidade.20  
No entanto, é preciso esclarecer que a apresentação da “unidade” entre homem e natureza, 
presente nos Manuscritos, de 1844, não pode ser analisada sem esclarecer que Marx 
direcionava sua crítica a Hegel. O esboço apresentado tinha por intuito o percurso da gênese do 
ser em geral, que consistia em um traçado histórico, que começa no ser inorgânico, passa pelo 

                                                 
17 “A partir dos Manuscritos econômicos e filosóficos, e pelo resto da vida, Marx sempre tratou a natureza, na 
medida em que ela entrava diretamente na história do homem através da produção, como uma extensão do corpo 
humano (isto é, ‘o corpo inorgânico’ da humanidade). A relação humana com a natureza, segundo esta concepção, 
era mediada não só através da produção mas também, mais diretamente, por meio dos instrumentos – em si um 
produto da transformação humana da natureza através da produção – que permitiam à humanidade transformar a 
natureza de modos universais. Para Marx, a relação era claramente uma relação orgânica, mas que transcendia 
fisicamente, ao mesmo tempo em que estendia na prática, os próprios órgãos do corpo dos seres humanos – daí a 
referência à natureza como o ‘corpo inorgânico do homem’” (FOSTER, 2005, p.107). 
18 Para ver mais sobre esse assunto consultar: ALVES, Antônio José Lopes. A individualidade moderna nos 
grundrisse. In: Ensaios Ad Hominem, N.1, Tomo IV Dossiê Marx. SP: Estudos e Edições Ad Hominem, 2001, p. 255-
307. 
19 “Feuebach dissolve a essência religiosa na essência humana. Mas a essência humana não é uma abstração 
intrínseca ao indivíduo isolado. Em sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. 
      Feuerbach, que não penetra na crítica dessa essência real, é forçado, por isso: 
     1. a fazer abstração do curso da história, fixando o sentimento religioso para si mesmo, e a pressupor um 
indivíduo humano abstrato – isolado. 
     2. por isso, a essência só pode ser compreendida como ‘gênero’, como generalidade interna, muda, que une 
muitos indivíduos de modo natural” (MARX, 2007, p. 538). 
20Essa concepção pode ser encontrada em: SCHMIDT, Alfred. El Concepto de naturaleza en Marx. Cidade do 
México: Siglo Veintiuno Editores, 1976. 



orgânico e atinge o ser social. Marx tinha como pressuposto a crítica à filosofia especulativa 
hegeliana, mais precisamente na Fenomenologia do Espírito, distanciando-se, portanto, daquilo 
que Hegel entendia como natureza.  O caminho da autorrealização do sujeito em Hegel atribui à 
natureza um papel secundário. A natureza revela-se como ideia na formação do ser-outro, 
negação de si mesma, exteriorização de si. A exteriorização torna-se a determinação única da 
natureza. Hegel parte da subjetividade para conceber a realidade. A natureza, apresentada 
como objeto exterior, aliena o homem de si mesmo em seu trajeto rumo à autorrealização da 
consciência, do espírito absoluto. “A externalidade toma-se aqui como no sentido de 
exteriorização, um equívoco, uma debilidade que não deve ser. Pois o verdadeiro (das Wahre) é 
ainda a ideia. A natureza é somente a forma de seu ser-outro” (MARX, 2004, p. 136). 
 
A pretensa “unidade” entre homem e natureza surgiu, portanto, como forma de distanciar e de 
afirmar suas diferenças com Hegel. De fato, a unidade somente pode ser verificada 
analiticamente como uma tentativa ontológica de traçar o percurso do ser em geral. A unidade 
entre homem e natureza encontra-se na história natural humana, em que o salto do ser social 
ainda não tinha aflorado. Isso não significa afirmar que o homem não seja também um ser da 
natureza, mas apenas indica que no decorrer da história ele vai adquirindo, por meio de sua 
própria atividade, características próprias que o distanciam cada vez mais do ser natural.21 No 
desenvolvimento de seus argumentos, Marx faz questão de exprimir as diferenças entre a 
natureza e a sociedade. A utilização do termo gênero22 destaca-se, contudo, no sentido de 
realçar o distanciamento das barreiras naturais. 

 
A atividade vital consciente distingue o homem imediatamente da atividade vital 
animal. Justamente, [e] só por isso, ele é um ser genérico. Ou ele somente é um ser 
consciente, isto é, a sua própria vida lhe é objeto, precisamente porque é um ser 
genérico (MARX, 2004, p. 84). 

 
Os esboços de análise e delineamentos da prática específica do ser social, portanto, constituem 
o caminho escolhido por Marx para distanciar-se da visão naturalista. A superação da 
generidade muda ocorre a partir da prática social objetiva, como autoconstituição humana em 
sua própria efetivação real. A delimitação do humano extrapola a relação natural que constrange 
o singular somente a um mero exemplar, “pois ‘o individuo é o ser social’, o que afirma por 
consequência as forças individuais de produção de si, dentre as quais se situa a capacidade de 
cognição como potenciais sociais” (VAISMAN e LOPES, 2009, p. 14). 
Lukács (2010) desenvolve essa percepção presente em Marx, ou seja, o distanciamento das 
barreiras naturais e os delineamentos sociais do gênero humano. A especificidade do ser social 
está na capacidade de tomar posições conscientes, decisões entre alternativas, caracterizadas 
de “por teleológico”. O desenvolvimento do gênero humano expressa sua universalidade de 
maneira distinta do ser biológico. A generidade não mais muda, é bem verdade, não se separa 
por completo da base natural, mas cada vez mais se distancia dela. Ela modifica-se, 

                                                 
21 É necessário frisar que no modo de produção capitalista o reconhecimento da história natural do ser social fica 
obscurecido. A natureza aparece como mera externalidade mecânica alheia ao homem. Por isso que Marx 
identifica, nos Manuscritos, de 1844, o estranhamento do homem em relação à natureza, o não reconhecimento de 
sua história. Somente num mundo em que fosse abolida a propriedade privada, a “força de trabalho”(conceito 
desenvolvido a posteriori na obra marxiana), o dinheiro como equivalente universal, o humano poderia se 
autorrealizar, superando a alienação para com seu gênero social e também para com a natureza. 
22 “Precisamente por isso, na elaboração do mundo objetivo [é que] o homem se confirma, em primeiro lugar e 
efetivamente, como ser genérico. Esta produção é a sua vida genérica operativa. Através dela a natureza aparece 
como a sua obra e a sua efetividade (Wirklichkeit). O objeto do trabalho é portanto a objetivação da vida genérica do 
homem: quando o homem se duplica não apenas na consciência, intelectual[mente], mas operativa, efetiva[mente], 
contemplando-se, por isso, a si mesmo num mundo criado por ele” (MARX, 2004, p. 85). 
 



fundamentalmente, à medida que o gênero se torna universalmente articulado, quando sua 
produção se complexifica muito mais, presumindo certas atividades, comportamentos e imagens, 
de modo que proporcione “pores teleológicos”, ações conscientes que determinam o ser, 
eminentemente, social. 
   

Aqui interessa apenas dar a entender que, só no curso de um demorado processo, o 
surgimento do sujeito e do objeto na práxis social pode trazer à existência o 
complexo de problemas da generidade-não-mais-muda em seu modo bem próprio de 
ser, o que sucede da seguinte maneira: para o homem em sua práxis, não só as 
coisas [Gegenstände] concretas, em cuja existência e elaboração está baseado o 
metabolismo da sociedade com a natureza, convertem-se em objetos [Objekten] com 
que ele passa a se defrontar como sujeito da práxis social, mas também as formas de 
sociabilidade daí resultantes fazem surgir, em última análise, como destacou Marx, a 
sua própria generidade como conjunto de relações sociais (LUKÁCS, 2010, p. 82). 
  

Os complexos sociais se diferenciam no transcurso da história. Lukács destaca o trabalho como 
atividade responsável pelo salto ontológico da generidade muda à social. Para ele, o trabalho é a 
característica humana que se destaca da natureza. Porém, existem outras, tais como a 
linguagem, a arte, a filosofia, a produção etc. 
 

Apenas os seres humanos cuja necessidade da personalidade é conscientemente 
orientada para uma tal unidade de gênero e exemplar podem superar completamente 
e de modo efetivo os últimos resquícios de mutismo, podem, como personalidades 
plenamente desenvolvidas, tornar-se sujeitos ativos de uma autêntica história da 
humanidade (LUKÁCS, 2010 p. 111). 

 
A generidade e a singularidade do ser social são caracterizadas, contudo, pelo predomínio de 
categorias sociais, formas de ser (daseinsformen), determinações da existência. Os constitutivos 
naturais, no desenvolvimento do ser social, perdem cada vez mais as determinações naturais 
para as especificidades sociais, embora as ligações com a natureza nunca sejam anuladas. No 
ser social a necessidade natural existe, mas ela é satisfeita socialmente. A naturalidade do 
homem é substituída pelas determinações sociais de sua atividade. Portanto, mesmo as 
atividades de reprodução biológica do corpo, como comer e beber, passam pelos 
“condicionamentos” da vida em sociedade.  
 
Lukács e, sobremodo, Marx afastam-se da transposição simplista, materialista vulgar, das leis da 
natureza para a sociedade, o denominado ”darwinismo social”. O ser social, com suas formas 
específicas, desenvolve-se pela práxis concreta que o distingue dos seres da natureza. 
 
É nessa “armadilha”, da biologização da sociedade (sociobiologia), que Harvey cai ao expor o 
conceito de “ser da espécie”, na contramão dos escritos marxianos. 
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