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INTRODUÇÃO 

  

Buscando incrementar o debate acerca de temas que envolvem as duas linhas de pesquisa – 

“Poéticas da  Antiguidade à contemporaneidade” e “Alteridade e Sociedade” – do Programa 

de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de 

contemplar o “NUDES”(Núcleo de Pesquisa Diversidade e Descolonização) – Observatório 

de Traduções Culturais, Educacionais e Epistemológicas –, sem deixar de dialogar com os 

Grupos de Pesquisa “Literatura, Indústria Cultural e Letramento Crítico” e “Literatura, 

Kynismo e Ideia de Comunismo”, este  III CONGRESSO INTERNACIONAL 

LITERATURA E REVOLUÇÃO: O ESTATUTO (CONTRA)COLONIAL DA 

HUMANIDADE tem como principal objetivo trazer à baila uma questão de práxis real, 

historicamente constituída, que envolve a esmagadora maioria da humanidade: a escravidão 

colonial dos povos do mundo, em sua versão eurocêntrica e ianque, a hegemônica desde o 

fim da Segunda Guerra Mundial. 

Mas, afinal, o que é o estatuto colonial da humanidade? Qual a relação deste com a arte e as 

sociedades? Para tratar dessas questões, quatro  interlocutores teóricos são indispensáveis. O 

primeiro é Karl Marx, que em Contribuição à critica da economia política, de 1859, disse: 

"A totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a 

base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 

formas sociais determinadas de consciência. O modo de produção da vida material 

condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a consciência dos homens 

que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência" 

(MARX; p. 58). 

Outro interlocutor, na verdade outra, para uma consequente análise do estatuto colonial da 

humanidade é Rosa Luxemburgo. Em Acumulação do capital, obra de 1913,  ela escreveu o 

seguinte: “Vemos, não obstante, que o capitalismo está condicionado, em sua plena 

maturidade, à existência simultânea de formas não capitalistas de sociedade” 

(LUXEMBURGO, 1967, p. 280). 

Rosa Luxemburgo, analisando sobretudo o segundo volume de O capital (1885), concluiu na 

obra supracitada que o processo de produção/reprodução ampliada do capitalismo não se 

realizava por meio de categorias imanentes, como a do capital constante (capital 

historicamente acumulado, meios de produção, matérias primas), que, somado ao capital 

variável (o trabalho assalariado), resultaria no mais-valor. Para ela, o capitalismo não existiria 

sem as formas não capitalistas. Isso significa que, além do mercado interno, a civilização 

burguesa necessita, para existir, de produzir o mercado externo. E o que é o mercado externo? 



É o estatuto colonial da humanidade, traduzido como o saqueio permanente dos povos. É o 

eterno retorno das formas escravistas e servas de exploração. 

E qual relação teria entre essa definição de estatuto colonial da humanidade com o trecho do 

livro citado de Marx acima e, sobretudo, com a questão da arte e, assim, da literatura? Ora, se 

é verdade que não é a consciência dos homens que determina o ser social, mas, pelo contrário 

é este que determina a primeira e, se o ser social se define como a totalidade das relações de 

produção, no capitalismo, sobretudo em sua fase imperialista, a totalidade das relações 

sociais de produção da sociedade burguesa é indissociável do estatuto colonial da 

humanidade, do qual o capital depende para a realização do processo de acumulação, por 

meio do qual é possível concluir que o ser social da civilização burguesa, que respira graças 

ao saqueio dos povos, determina a consciência humana em escala planetária. 

Em "O desenvolvimento do subdesenvolvimento" (1966), o teórico da dependência Andre 

Gunder Frank - o terceiro interlocutor mencionado - forneceu importantes argumentos  que 

podem ser acionados para analisar  a superação, pelos povos, do estatuto colonial da 

humanidade. No entanto: 

"Não serão capazes de alcançar estes objetivos se importarem estereótipos estéreis das 

metrópoles, que não correspondam à sua realidade econômica de satélites e não respondem a 

suas necessidades de liberação política. Para mudarem  a sua realidade, devem primeiro 

compreendê-la. Por isso eu espero que uma maior confirmação destas hipóteses e um maior 

empenho no enfoque proposto, política e estruturalmente, possa ajudar aos povos dos países 

subdesenvolvidos a compreender as causas e eliminar a realidade do desenvolvimento  de 

seu  subdesenvolvimento  e do subdesenvolvimento  de seu desenvolvimento" (FRANK, 

1966, p. 10). 

Para Andre Gunder Frank, pelo menos em sua vertente Ocidental, o desenvolvimento das 

metrópoles é  indissociável do subdesenvolvimento das regiões satélites. O desenvolvimento, 

pois, gera o subdesenvolvimento e mais: produz o desenvolvimento do 

subdesenvolvimento,  replicando essa lógica como desenvolvimento desigual e combinado do 

subdesenvolvimento, em escala planetária, de tal modo que o local se torna satélite do 

nacional, que se faz como satélite da metrópole. 

Deixar de ser satélite da metrópole é, pois, uma condição essencial. Para tal é preciso analisar 

( o ser social determina a consciência) o estatuto colonial da humanidade como resultado do 

desenvolvimento da metrópole; é preciso romper com a estrutura de dependência do sistema 

capitalista-imperialista. Nesse contexto, o desenvolvimento do mercado interno e a 

interdependência econômica, política, cultural entre os povos - que pertencem ao estatuto 

colonial da humanidade - são  fundamentais, desde que não reproduzam novamente a relação 

entre metrópole e satélite. 

A esse respeito Caio Prado Junior, em História econômica do Brasil - o quarto interlocutor - 

destacou o seguinte: 

Tais formas representam os primeiros passos de uma economia propriamente nacional, 

voltada para dentro do país e as necessidades próprias da população que o habita; uma 

organização destinada a mobilizar e coordenar os recursos e o trabalho do país em função 

precípua de existência dos indivíduos e da comunidade nela enquadrados; e não servir antes 



interesses estranhos. Não era isto que ocorria no Brasil, e nunca fora desde os primórdios de 

sua formação ( JUNIOR,  1983, p. 218). 

Em Histórica econômica do Brasil, Caio Prado Junior descreveu a economia brasileira sem 

dissociá-la da mundial. Para o teórico paulista, o problema fundamental do Brasil tem sido a 

sua condição histórica de costela de Adão do sistema colonial português, assim como do 

sistema capitalista imperialista europeu e estadunidense. O Brasil, nesse contexto, é parte do 

estatuto colonial da humanidade. O desenvolvimento de seu subdesenvolvimento é a 

premissa para o desenvolvimento da metrópole. 

As perguntas possíveis a partir dessa questão são:  é possível  deixar de ser  satélite da 

metrópole (hoje estadunidense) sem estreitar os laços econômicos, tecnológicos, financeiros, 

culturais com os povos que têm sido igualmente satélites das metrópoles capitalistas do 

Ocidente?  Onde na literatura, no pensamento, na práxis real, socialmente construída, há 

uma  consciência objetiva sobre a condição de estatuto colonial da humanidade do 

Brasil?    Se o que marca o estatuto colonial da humanidade desde o período histórico 

monopólico do capitalismo, a fase imperialista, tem sido a relação entre imperialismo e o 

estatuto colonial da humanidade, seria possível uma arte objetivamente anti-imperialista, 

como consciência estética do ser social imperialista, sob o ponto de vista dos povos do 

mundo? Se o imperialismo norte-americano se tornou, desde o término da Segunda Guerra 

Mundial, a força monopólica dominante (com complexo industrial-militar-financeiro) e se a 

forma de sua hegemonia polarizou objetivamente a relação entre soberania nacional dos 

povos versus imperialismo, como pensar e figurar esteticamente um nacionalismo 

consequente, que faça jus aos desafios da era da guerra híbrida de quarta geração? Quel 

relação tem  o atual golpe no Brasil com o estatuto colonial da humanidade? 

 

JUSTIFICATIVA 

Em diálogo, ainda, com os trechos de Marx e de Rosa Luxemburgo já citados, pergunta-se: se 

o marxismo é a teoria que parte do princípio ontológico de que o conhecimento do ser social, 

historicamente constituído, é a condição fundamental do pensamento e da práxis, existirá um 

domínio estético que assuma o mesmo princípio ontológico? Se a ontologia do ser social é 

trabalho socialmente determinado, como definir uma estética marxista que humanize, em sua 

singularidade imanente, o trabalho ontológico dos povos que fazem parte do estatuto colonial 

da humanidade? 

Essa estética (ao menos como possibilidade) existe: é o realismo, razão pela qual  tornou-se a 

condição fundamental para qualquer grande obra de arte, não sendo por acaso que Carlos 

Nelson Coutinho, em Literatura e humanismo (1966),tenha afirmado o seguinte, a propósito: 

"Aparece-nos, assim, a categoria do realismo como central da crítica (não da estética) 

marxista, isto é, como o critério central para aferir até que ponto uma obra realizou ou não 

um autêntico reflexo estético do real, até que ponto ela respeitou ou não as leis objetivas que 

determinam o conhecimento artístico do mundo. Para uma crítica marxista e lukacsiana, toda 

grande arte, todo autêntico reflexo estético da realidade, é realista. O realismo deixa de ser 

uma simples escola literária, como é no caso da historiografia burguesa e no sociologismo 

vulgar, para se converter no critério de valor decisivo no julgamento das obras com 

finalidades artísticas". (COUTINHO, 1967, p. 106). 



No trecho citado acima, que fala por si mesmo, Carlos Nelson Coutinho, ao estabelecer uma 

interface objetiva entre realismo e marxismo, dialoga sobretudo com Gyögy Lukács. A 

propósito, o filósofo húngaro começou a escrever sobre o realismo nos inícios da década de 

30 do passado século, época, não por acaso, em que aderira ao marxismo. Teria sido o 

marxismo que motivara o crítico literário a priorizar o realismo, enfocando-o não como uma 

escola literária, mas como a condição mesma da qualidade estético-antropomórfica da arte? 

Que relação teria o marxismo com o realismo estético? 

Em Marx, estatuto ontológico e resolução metodológica(2009), o filósofo brasileiro, José 

Chasin, seguindo as trilhas das obras ParaumaOntologia do ser social I e II (1984;1986), de 

Lukács, argumentou que o marxismo é a teoria que rompe com todas as correntes filosóficas 

precedentes, porque se faz de forma radicalmente antiespeculativa. A teoria revolucionária de 

Marx, assim, constitui-se como uma viragem ontológica da teoria, porque: “[...] o 

pensamento marxiano considerou, universalmente, que autonomizar a razão ou a consciência 

e seus produtos é operar sua transmutação em „substância mística‟” (CHASIN, 2009, p. 110). 

O realismo estético, como um “produto da razão humana”, assume a premissa de que, como 

esta, não se autonomiza do ser social historicamente constituído, devendo objetivá-lo tal 

como ele é e não como deveria ser. E o que é o ser social? É trabalho socialmente 

determinado. A ontologia do ser social é a ontologia do pôr teleológico do trabalho para si, 

como de resto assinalou Lukács em Antologia do ser social II, tendo em vista o seguinte 

trecho: 

"Isso significa que o trabalho – e o trabalho não é só o fundamento, o fenômeno fundante de 

toda práxis econômica, mas igualmente, o que também já sabemos, o modelo mais geral de 

sua estrutura dinâmica –  o pôr teleológico conscientemente produzido (que é, portanto, o 

momento ideal ) deve preceder ontologicamente à realização material" (LUKÁCS, 2013, p. 

355-356). 

A questão de base do ser social, com Lukács, é sempre o trabalho, que pode ser trabalho 

alienado e trabalho revolucionário. De qualquer forma, o trabalho está em tudo; é um pôr 

teleológico da totalidade dinâmica do ser social. Na sociedade capitalista, na qual o capital 

subsume o trabalho, este é fundamentalmente trabalho alienado, constituindo-se como um pôr 

teleológico do ser social em si, quer dizer, como apologética imanente da civilização 

burguesa, por produzi-la e reproduzi-la por meio do trabalho alienado. No entanto, o trabalho 

pode e deve ser o pôr teleológico do ser social para si. Nesse caso, o trabalho se sobrepõe e 

precede ontologicamente o capital, sendo a sua condição. 

O realismo se constitui, na singularidade do trabalho estético, como um pôr teleológico do 

trabalho para si, no duplo sentido de um para si relativo à singularidade universal da obra 

literária e também do para si do trabalho social. Para fazer-se como um pôr teleológico para 

si, no entanto, deve, plasmar-se na contramão da decadência ideológica porque sua verdade e 

objetividade, para dialogar com um  ensaio homônimo de Lukács (1934), têm como desafio, 

na unidade em diferença entre forma e conteúdo, tendo o trabalho e, antes de tudo, o trabalho 

dos povos colonizados como referência estética para uma arte da subjetividade humana para 

si. 

 

 



Realismo e estatuto (contra)colonial da humanidade 

Se na crítica da economia política proposta por Engels e tornada questão metodológica do 

marxismo, para fazer ciência, é preciso superar os preconceitos burgueses tendo em vista o 

ponto de vista do trabalho, sobretudo em sua potência ascendente, como seria possível 

realizar uma crítica da economia política estética da atualidade, tendo em vista a relação entre 

política e forma estética do trabalho subsumido, no atual presente histórico? Qual é o conflito 

de base subsumido pela expansão da civilização burguesa, em sua vertente europeia e 

estadunidense? 

Sobretudo, considerando essa última pergunta, o diálogo com o livro O 

Marxismoocidental (2018), de Domenico Losurdo, parece indispensável, pela crítica da 

crítica nele realizada ao marxismo ocidental, historicamente cego àquilo que pode ser 

chamado de acumulação primitiva transversal da civilização burguesa, a saber: os saqueios 

coloniais. 

Em O marxismo ocidental (2018)Losurdo não perdoa praticamente ninguém. Trotsky, Della 

Volpe, Colletti, Althusser, Bloch, Horkheimer, Adorno, Sartre, Arendt, Levinas, até os 

contemporâneos como Foucault, Badiou,Agamben, Antonio Negri, Michael Hardt, Zizek, 

Harvey, dentre outros, têm suas produções teóricas analisadas e criticadas pela indiferença 

em todos elas, em maior ou menor medida, à questão colonial. 

O sectarismo do marxismo ocidental, ao priorizar a relação capital e trabalho, como se fosse a 

premissa absoluta da luta de classes mundial e ao defender posições que o materialismo 

histórico destituiu, como a de que o Estado seja necessariamente a instância do monopólio da 

violência burguesa, tende a desqualificar ou não dar a devida centralidade às revoluções 

anticolonialistas e anti-imperialistas do Oriente, da África, da América Latina, dos povos, 

acusadas (sobretudo no caso da ex-União Soviética e da China), no geral, de terem produzido 

um socialismo estatal, autocrático, impuro porque investiram e investem energias na 

incorporação de tecnologias e no avanço técnico-produtivo supostamente essencialmente 

burgueses, sem contar que abandonam a pantomima revolucionária em nome da prosa 

cotidiana do trabalho de suas respectivas autonomias econômicas. 

Na contramão do sectarismo do marxismo ocidental, uma simples descrição da história da 

civilização burguesa revela a centralidade do problema colonial na primeira modernidade,a 

europeia; e na segunda, a estadunidense: centenas de milhões de índios, pardos, negros, 

amarelos, brancos, mulheres, crianças, homens, velhos dizimados em uma proporção 

gigantesca, inominável,  de sofrimentos e consequências nefastas que a simples hipótese de 

insistir no drama das carnificinas da Primeira e Segunda Guerras Mundiais, como epicentros 

da tragédia mundial, é simplesmente absurda, até porque essas duas Guerras foram (antes de 

tudo) contra os países colonizados, porque foram guerras interimperialistas de disputa do 

planeta. 

Sem contar que a fase interimperialista do saqueio colonial do Ocidente, embora tenha 

produzido duas Grandes Guerras e indescritível sofrimento nos povos colonizados, inclusive 

entre europeus, essa fase, é bom que se diga, não foi a única. Além dela, há: 2. a fase colonial 

propriamente dita, de acumulação primitiva formada pelos destroços do mundo medieval e 

pelo saqueio das colônias, a partir do trabalho escravo, sobretudo negro,  e da eliminação 

genocida dos autóctones, como os índios latino-americanos e os peles vermelhas 

estadunidenses; 3. a fase revolucionária em que as burguesias, enriquecidas com a 



acumulação realizada na primeira fase, resolveram  eliminar a ordem política aristocrático-

colonial com o propósito de moldarem por elas mesmas os arranjos institucionais e legais da 

civilização burguesa; 4.a fase da decadência burguesa, em que esta deixa de ser politicamente 

revolucionária; 5.a fase do ultraimperialismo americano, a atual, nos termos analisados no 

livro O ultraimperialismo americano e a antropofagia matriarcal da literatura 

brasileira (2018), pelo pesquisador Luis Eustáquio Soares. 

Se se consideram essas cinco fases, fica patente que a transversalidade do saqueio colonial é 

parte estrutural da civilização burguesa. A esse respeito, Rosa Luxemburgo emA acumulação 

do capital (de 1913), em interação crítica com o volume II e III de O capital(2017), de Karl 

Marx, foi precisa ao salientar que capitalismo não funciona apenas por meio de suas 

categorias imanentes. Se a estrutura da civilização burguesa pressupõe o “Departamento I”, 

que são os meios de produção; e o “Departamento II”, que são os meios de circulação e 

consumo, o terceiro Departamento, não previsto por Marx, seria: o imperialismo. 

Nesse contexto, o imperialismo pode ser definido como um “metacapitalismo” que surge 

precisamente no período de decadência da civilização burguesa, a fase 4, que durou, tendo 

como referência a França, do início da Restauração (1814) até 1860, data a partir da qual se 

dá o início da fase interimperialista, responsável pela Primeira Guerra Mundial, indo até o 

final da Segunda Guerra Mundial, quando emerge o ultraimperialismo americano. 

O imperialismo, nesse contexto, é a consciência burocrática de que o capitalismo não 

funciona por conta própria, pois necessita da transversalidade do saqueio colonial. Sua função 

é controlar regiamente a divisão de trabalho implicada com o Departamento I (apenas o 

centro do sistema pode desenvolvê-lo, liderando o avanço técnico-científico) e o 

Departamento II (que pode estar presente, não sem hierarquias e tutelas, na periferia do 

sistema-mundo).Como “Departamento III”, o imperialismo assume a tarefa de administrar o 

capitalismo, atualizando permanentemente a primeira fase da civilização burguesa, a da 

formação primitiva do capital, tendo em vista o estatuto colonial-escravista. 

Uma instigante teórica sobre o imperialismo, ao menos em sua produção intelectual que vai 

de 1941 a 1946, Hannah Arendt, salientava, em 1946, que o imperialismo era ao mesmo 

tempo o poder pelo poder, a expansão pela expansão eo racismo pelo racismo, identificando 

sem meias palavras o anti-semitismo ao terceiro Reich e à expansão colonial imperialista, 

perspectiva que ela abandonou totalmente após ter adquirido a nacionalidade americana, em 

1951, não sendo mera coincidência que a sua data de batismo para ultraimperialismo 

americano seja também a data de publicação de Origens do totalitarismo (1951), livro no 

qual, como traição a tudo que escrevera, o totalitarismo, ao invés de ser o nome comum da 

expansão colonialista ocidental-americana, passa a dizer respeito a uma suposta semelhança 

do mal absoluto, como natureza de certos humanos, sobretudo a de Hitler e Stalin. 

Essa leitura revisionada da história, sobretudo da “tradição revolucionária”, não é uma 

exceção, com Hannah Arendt, mas a regra, razão por que esse é um tema, o do revisionismo, 

fundamental, pois o é, sobretudo,contra o estatuto colonial da humanidade. 

Um realismo estético do estatuto (contra)colonial da humanidade, nesse sentido está na 

obrigação de desfazer (crítica da crítica) o revisionismo histórico, estético, político, 

econômico. 

 



OJETIVOS 

É nesse sentido que o III CONGRESSO INTERNACIONAL LITERATURA E 

REVOLUÇÃO: O ESTATUTO (CONTRA)COLONIAL DA HUMANIDADE tem como 

objetivo assumir a tarefa de convidar a comunidade acadêmica nacional e internacional para 

discutir as seguintes questões: 1. Se o conflito fundamental da civilização burguesa se dá 

entre a Metrópole e estatuto colonial da humanidade, o imperialismo e a independência 

econômica e política das colônias, quais críticas poderiam ser feitas às teorias acadêmicas em 

voga como os Estudos Culturais, o multiculturalismo, o pós-colonialismo, o decolonialismo, 

sem deixar de considerar vertentes críticas como as do liberalismo de gênero, étnico, dentre 

outras?  Essas teorias são realmente as que vocalizam a centralidade do saqueio colonial? No 

campo das esquerdas, há nelas uma objetivação histórica minimamente razoável do problema 

fundamental do estatuto colonial da humanidade? É possível justiça econômica, étnica e de 

gênero estando sob o domínio colonial do imperialismo de plantão?  Quais as diferenças 

existentes entre a fase interimperialista da civilização burguesa relativamente à atual, a do 

ultraimperialismo americano?  Que relação tem a Guerra Fria com os estereótipos dominantes 

em todas as áreas de conhecimento?  Como a Guerra Fria, a única guerra realmente vencida 

por Estados Unidos, moldou o pensamento, a cultura e a práxis contemporânea? Como a 

Guerra Fria está presente nos atuais modos de ser do marxismo oriental? Como pensar essas 

questões sob o ponto de vista da soberania nacional e, assim, da revolução brasileira? 

Colonizados de todo o mundo - Uni-vos! 
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